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การออกแบบและสรางเครื่องลดขนาดหีบหอวุนเสนสําหรับการขนสง
Design and build a reduced size package vermicelli for transportation.
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บทคัดยอ
การวิ จั ยนี้ ทํ าขึ้นเพื่ อ ออกแบบและสร า งเครื่ อ งลดขนาดหี บ ห อ วุ น เส น สํ า หรั บ การขนส ง ทดสอบ
สมรรถนะและประเมินคุณภาพเครื่องลดขนาดหีบหอวุนเสนสําหรับการขนสง หลักการทํางาน คือ นําวุนเสนที่
บรรจุใสถุงหรือวุนเสนที่ยังไมไดใสถุงมาใสบล็อคอัดเพื่อลดขนาด โดยชุดกดอัดใหถุงหรือกอนวุนเสนมีขนาด
เล็กลงกวาเดิม และทําการมัด ผลการทดสอบสมรรถนะ เวลาที่ใชในการอัดหีบหอวุนเสนใชเวลา 2 นาที และ
ใชเวลาในการมัดอีก 5 นาทีตอ 1 กอน ความสูงของกอนวุนเสนที่อัดแลวเฉลี่ย 50 เซนติเมตร ผลการประเมิน
คุณภาพเครื่องลดขนาดหีบหอวุนเสนสําหรับการขนสงอยูในระดับดี
คําสําคัญ (Keywords) เครื่องลดขนาดหีบหอวุนเสน
1. บทนํา
ในการผลิตวุนเสนมี 2 ชนิด คือวุนเสนสดและ
วุ น แห ง วุ น เส น มี 2 เกรด คื อ เกรด A และ เกรด B
เกรด A มีแตแปงถั่วเขียวลวนๆ เกรด B มีแปงมันสํา
ปลังผสม
(สัม ภาษณ คุณบัญชา ชํานาญจัก ร,10
เมษายน 2552)
หจก.โรงงานวุนเสนนครสวรรค มีการผลิตวุน
เสนแบบเสนตรงเกรด A จํานวน 1 ถุงน้ําหนัก 10
กิโลกรัม ราคา 500 บาท เกรด B จํานวน 1 ถุงน้ําหนัก
10 กิโลกรัม ราคา 400 บาท วุนเสนแบบเสนยุงเกรด A
จํ า นวน 1 ถุ ง น้ํ า หนั ก 10 กิ โ ลกรั ม ราคา 320 บาท
เกรด B จํานวน 1 ถุงน้ําหนัก 10 กิโลกรัม ราคา 280
บาท หจก.โรงงานวุนเสนนครสวรรคผลิตวุนเสนไดวัน

ละ 3 ตั น และมี โ กดั ง สามารถเก็ บ สิ น ค า ได 10 ตั น
(สัมภาษณ คุณบัญชา ชํานาญจักร, 10 เมษายน 2552)
ปจจุบันการขนสงวุนเสนของ หจก.โรงงานวุน
เสนนครสวรรคไปถึงมือลูกคาจะลําเลียงโดยใชรถ 6 ลอ
กับรถบรรทุก 4 ลอ เปนหลัก แตเนื่องจากวุนเสนที่ทาง
โรงงานบรรจุสงใหกับลูกคานั้นมีขนาดใหญ (1 ถุงขนาด
26 x 44 นิ้ว บรรจุ 10 kg) ซึ่งการบรรจุวุนเสนขนาด 10
kg ลงในถุง 1 ใบนั้นใชเวลาคอนขางมากประมาณ 3 –
5 นาที ตอถุง/คน อีกทั้งการบรรจุถุงวุนเสนลงในรถ
ขนสงก็ไดนอย เพราะปริมาตรของวุนเสนในการบรรจุ
ลงถุงนั้นคอนขางมาก ซึ่งรถ 6 ลอ หนึ่งคันบรรทุกได
ประมาณ 550 ลูก หรือ 5.5 ตัน(กฎหมายกําหนดให 12
ตัน) สวนกระบะ 4 ลอ ก็ไดประมาณ 150 ลูก หรือ1.5
ตัน (กฎหมายกําหนดใหไมเกิน 6.8 ตัน) ซึ่งถามีเครื่อง
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ที่สามารถบีบอัดวุนเสน ใหมีปริมาตรเล็กลง เพื่อที่จะได
เพิ่มพื้นที่ในการขนสง รวมทั้งสามารถบรรจุวุนเสนได
มากขึ้นในคราวเดียว ก็จะสามารถประหยัดจํานวนเที่ยว
ในการขนสง ประหยัดแรงงานคนในการบรรจุ ประหยัด
น้ํามันไดอีกเพราะจํานวนเที่ยวลดลง (สัมภาษณ คุณ
บัญชา ชํานาญจักร,10 เมษายน 2552)
ภาพที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงาน

วุนเสนแหงแบบเสนยุง

การบรรจุวุนเสนแหงใสถุง

การกดอัดวุนเสนแหงใสถุง

ถุงที่บรรจุวุนเสน 10 กก.

การลําเลียงหีบหอวุนเสน

การบรรทุกลําเลียงสงลูกคา

จากการศึกษาปญหาพบวาการบรรจุวุนเสนใส
ถุงเพื่อการขนสงของ หจก.โรงงานวุนเสนนครสวรรค
(สัมภาษณ คุณบัญชา ชํานาญจักร,10 เมษายน 2552)
1. ในการบรรจุวุนเสนใสถุงตองใชแรงงานคน
ในการกดอัดวุนเสนใสถุง เพื่อใหสามารถพับปากถุงได
ตอ งใชแ รงมากและใช เวลาในการบรรจุ ป ระมาณ 3-5
นาที
2. การมัดถุงวุนเสนแบบเสนยุง เวลากดอัดถุง
จะทําใหเสนของวุนเสนปกมือของคนบรรจุ ทําใหเกิด
อาการเจ็บมือและมือลอก จึงทําใหเวลามัดถุงวุนเสนจะ
ไมคอยแนนและถุงมีความสูงเกินความจําเปน
3. ถุงวุนเสนที่บรรจุและมัดเสร็จแลวจะมีขนาด
ความสูงประมาณ 44 นิ้ว ซึ่งทําใหการลําเลียงวุนเสนจะ
บรรจุไดนอย
4.
ในการลํ า เลี ย งวุ น เสน สง ลู ก ค า จะใช
รถบรรทุก 6 ลอ ที่บรรทุกไดประมาณ 550 ถุง ประมาณ
5.5 ตัน และรถบรรทุก 4 ลอ ที่บรรทุกไดประมาณ 150
ถุง ประมาณ1.5 ตัน ซึ่งกฎหมายกําหนดไวใหรถบรรทุก
6 ลอ บรรทุกได 12 ตัน รถบรรทุก 4 ลอ บรรทุกไดไม
เกิน 6.8 ตัน ทําใหตองลําเลียงหลายเที่ยว สิ้นเปลืองคา
น้ํามัน
แนวคิดในการออกแบบเครื่องลดขนาดหีบหอ
วุนเสนสําหรับการขนสง มีหลักการทํางาน ดังนี้ นําวุน
เสนที่บรรจุใสถุงหรือวุนเสนที่ยังไมไดใสถุงมาใสบล็อค
อัดเพื่อลดขนาด โดยชุดกดอัดใหถุงหรือกอนวุนเสนมี
ขนาดเล็กลงกวาเดิม และทําการมัด
2. อุปกรณ
2.1. เครื่องชั่งน้ําหนัก
2.2. ตารางบันทึกผลการทดลอง
2.3. นาฬิกาจับเวลา
2.4. เครื่องมือวัดคาพลังงานไฟฟา
2.5. เครื่องลดขนาดหีบหอวุนเสนสําหรับการขนสง
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3. วิธีการทดลอง
3.1. นําวุนเสนที่บรรจุใสถุงแลวหรือวุนเสนที่ยัง
ไมไดบรรจุใสถุงนํามาชั่งน้ําหนักใหไดถุงละหรือกองละ
10 กิโลกรัม
3.2. นํ า วุ น เสน ที่ ผ า นการชั่ ง น้ํ า หนั ก แล วนํ า ไปใส
เครื่องลดขนาดหีบหอวุนเสนสําหรับการขนสง ทําการ
ลดขนาด วัดคาพลังงานไฟฟาและทําการมัดหีบหอวุน
เสนใหเรียบรอย
3.3. ทําการจับเวลาตั้งแต ขอ 3.1-3.2
จนจบ
กระบวนทํา งานและบัน ทึกผลการทดลองลงในตาราง
บันทึกผลการทดลอง
4. ผลการทดลอง
ผลการทดสอบสมรรถนะ เวลาที่ใชในการอัดหีบหอ
วุนเสนใชเวลา 2 นาที และใชเวลาในการมัดอีก 5 นาที
ตอ 1 กอน ความสูงของกอนวุนเสนที่อัดแลวเฉลี่ย 50
เซนติเมตร ผลการประเมินคุณภาพเครื่องลดขนาดหีบ
หอวุนเสนสําหรับการขนสงอยูในระดับดี
ภาพที่ 2 ภาพดานขางเครื่อง

5. รูปภาพ

ภาพที่ 1 ภาพดานหนาเครื่อง

ภาพที่ 3 ภาพดานหลังเครื่อง
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