
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 
 

 
 

เรียบเรียงโดย 
ผศ.ดร.ธิติมา วงษ์ชีรี และคณะ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ 
จาก ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

คู่มือการสร้างเครื่องให้สารแคลเซียมคาร์ไบด์ 
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ค าน า 
เทคโนโลยีเครื่องหยอดสารแคลเซียมคาร์ไบด์เป็นการน าองค์ความรู้จาก

การพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์สู่ชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรในพ้ืนที่ 
ช่วยลดต้นทุนการผลิต ไปพร้อมกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อันจะน ามาซึ่ง
การกระจายตัวของผลผลิตได้ตลอดทั้งปี สร้างรายได้เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่
ผลผลิตขาดแคลน อีกทั้งเป็นเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในการขยายผลให้กับ
เกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรแปลงใหญ่ ทั้งในส่วนของจังหวัดและภูมิภาค เพ่ือ
ตอกย้ าถึงการเป็นผู้ผลิตสับปะรดมืออาชีพ คุณภาพสับปะรดที่ดีของจังหวัดราชบุรี 
และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันต่อไป ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุนงบประมาณด าเนินงานโครงการ เรื่อง “การ
ถ่ายทอดนวัตกรรมเครื่องให้สารแคลเซียมคาร์ไบด์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและลด
ต้นทุนการผลิตสับปะรดของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดราชบุรี” กิจกรรมโครงการได้
มีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนดังกล่าว ในการนี้คณะท างานจึงได้จัดท า
“คู่มือการสร้างเครื่องให้สารแคลเซียมคาร์ไบด์” ขึ้น เพ่ือเป็นองค์ความรู้ให้กับ
เกษตรกร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ ได้ใช้เป็นแนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
พ้ืนที่ โดยได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาตามหลักวิชาการ  ซึ่งคู่มือเล่มนี้ 
ประกอบด้วยเนื้อหาหลักการท างานของเครื่องหยอดแคลเซียมคาร์ไบด์  
ส่วนประกอบของเครื่องหยอดแคลเซียมคาร์ไบด์ ขั้นตอนการประกอบอุปกรณ์ และ
การดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องฯ 

หากคู่มือที่จัดท าขึ้นนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะท างานต้องขอ
อภัยมา ณ ที่นี ้และยินดีน้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อติชมต่างๆ จากทุกท่าน เพ่ือใช้
ในการปรับปรุงแก้ไขคู่มือให้ถูกต้องและเหมาะสม สาหรับจัดท าในโอกาสต่อไป 

คณะท างาน 
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1. หลักการท างานของเครื่องหยอดแคลเซียมคาร์ไบด์ 
เครื่องหยอดแคลเซียมคาร์ไบด์เป็นอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้

เกษตรกร (Accessibility tool) เพ่ือลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ เนื่องจากการ
ก้มหยอดสารแคลเซียมคาไบด์หรือถ่านแก๊ซเป็นเวลาติดต่อกัน นานๆ โดยการ
พัฒนาเครื่องหยอดให้มีการให้สารในรูปแบบของเหลว ที่สามารถก าหนดปริมาตรที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการกระตุ้นให้เกิดดอก โดยการให้สารเพียงครั้งเดียว จึง
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้บังคับการออกดอกของสับปะรด  ลดค่าใช้จ่ายแรงงานและ
สารเคมีที่ใช้ส าหรับการเร่งผลผลิตของสับปะรด การท างานของเครื่อ งหยอด
แคลเซียมคาไบด์ เริ่มจากการเตรียมสารละลายแคลเซียมคาร์ไบด์ โดยเตรียมน้ า 
18-20 ลิตร เติมสารแคลเซียมคาร์ไบด์หรือถ่านแก๊ซ ประมาณ 175 กรัมหรือครึ่งถุง 
(สารที่มีการขายปลีกส่วนใหญ่มีน้ าหนัก 0.5 กิโลกรัม) ค่อยๆ เทสารเกร็ดลงถังและ
ใช้ไม้คนเบาๆ  ให้ละลายจนหมดก่อนหยอดสาร การท างานของเครื่องหยอด
แคลเซียมคาร์ไบด์ แสดงได้ดังภาพที่ 1 

 
 
ภาพที่ 1 ไดอะแกรมการท างานของเครื่องหยอดแคลเซียมคาร์ไบด์ 
ในภาพที่ 1 แสดงไดอะแกรมการท างานของเครื่องหยอดแคลเซียมคาร์ไบด์

ที่ ป ระกอบด้ วยการท า งาน  3  ส่ วนที่ ส าคัญ ได้ แก่  1 )  ถั ง เก็ บสาร เหลว
แคลเซียมคาร์ไบด์ ท าหน้าที่เก็บสารละลายแคลเซียมคาร์ไบด์ 2) ระบบตั้งเวลาการ
ฉีด ท าหน้าที่ก าหนดเวลาการฉีดสารเหลวให้กับปั๊มฉีดน้ า 3) หัวฉีด ท าหน้าที่สั่งการ
และควบคุมการฉีดสารเหลวแคลเซียมคาร์ไบด์ 

ถังเก็บสารเหลว
แคลเซียมคาไบด์ 

ระบบตั้งเวลาการฉีด 
ให้กับปั๊ม 

หัวฉีด 
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2.เครื่องหยอดแคลเซียมคาร์ไบด์ได้ถูกพัฒนาเป็นเครื่องหยอดที่เพ่ิมประสิทธิภาพ
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้เกษตรกรเพ่ือช่วยลดเวลาในการยอดสารเหลว
แคลเซียมคาร์ไบด์โดยตัวเครื่องมีส่วนประกอบได้แก่ 

2.1 ชุดเครื่องพ่นยาขนาด 20 ลิตร   1 ชุด 
2.2 ปั๊มฉีดน้ าขนาดเล็ก    1 เครื่อง 
2.3 แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมส าหรับตั้งเวลา 1 แผง 
2.4 สวิทช์แบบกดติดปล่อยดับ   2 ตัว 
2.5 สวิทช์แบบลิมิตสวิทช์ก้านยาว   1 ตัว 
2.6 แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์   1 ตัว 
2.7 น็อต M3 ขนาด 1 นิ้ว    5 ชุด 
2.8 พลาสติกรองน็อต    4 ตัว 
2.9 ท่อหดสีด า     1 เมตร 
2.10 สายไฟเบอร์ 18    1 เมตร 
 
3. ขั้นตอนการประกอบอุปกรณ์ 
การประกอบอุปกรณ์ส าหรับเครื่องหยอดแคลเซียมคาร์ไบด์มีข้ันตอนการ
ประกอบดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 แยกตัวถังเก็บสารเหลว (ถังสีขาว) ออกจากฐานรอง (สีแดง) 
เพ่ือท าการติดตั้งปั๊มฉีดน้ าขนาดเล็กและติดตั้งสวิทช์กดติดปล่อยดับจ านวน 
2 ตัว (สีเขียว และสีแดง) ดังภาพที่ 2 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
สุชาติ  บัวโกล้, สมพงษ์ บุญล่า, สิทธิศักดิ์   เจริญกิติศัพท์, ธิติมา  วงษ์ชีรี และสาย

ทองศรี.  2559. เครื่องหยอดสารแคลเซียคาร์ไบด์ส าหรับปลูกสับปะรด.  
อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 12146. 

สมพงษ์ บุญล่า, สิทธิศักดิ์   เจริญกิติศัพท์ และสุชาติ  บัวโกล้. 2556. เครื่องหยอด
สารแคลเซียมคาร์ไบด์ส าหรับการปลูกสับปะรด (เครื่องต้นแบบ). 
โครงงานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล) คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุรี (มจธ.ราชบุรี), 83 หน้า. 

ทองไส  ช่วยชูและธิติมา  วงษ์ชีรี. 2560. เครื่องหยอดสารแคลเซียมคาร์ไบด์
ส าหรับการปลูกสับปะรด (Model II). มหกรรมทรัพพย์สินทางปัญญา: 
นวัตกรรมเพ่ือชีวิตที่ดีกว่า. ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ วันที่ 4-7 
พฤษภาคม 2560 (น าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ SHOWCASE) 
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จุดคุ้มทุนของเครื่องหยอดสารแคลเซียมคาร์ไบด์  
1. ต้นทุนในการสร้างเครื่องหยอดสารแคลเซียมคาร์ไบด์  3,000 บาท 
2. ค่าแรงในการหยอดด้วยเครื่อง (43.75บาท/ชั่วโมง×3ชั่วโมง×2 คน) 
   คิดเป็นเงิน 262.5 บาท/ไร่ 
3. ค่าแรงในการหยอดด้วยคน (43.75บาท/ชั่วโมง×2 ชั่วโมง×4 คน) 
   คิดเป็นเงิน 350บาท/ไร่ 
4. ค่าแคลเซียมคาร์ไบด์ (หยอดด้วยเครื่อง 7 กิโลกรัม/ไร่x50บาท/กิโลกรัม) 
   คิดเป็นเงิน 350 บาท/ไร่ 
5. ค่าแคลเซียมคาร์ไบด์ (หยอดด้วยคน 21 กิโลกรัม/ไร่x50บาท/กิโลกรัม) 
   คิดเป็นเงิน 1,050 บาท/ไร่ 

ต้นทุนการหยอดด้วยคน/ไร่         1,400 บาท/ไร่ 
ต้นทุนการหยอดด้วยเครื่อง/ไร่ 612.5 บาท/ไร่ 

ผลต่างของต้นทุน/ไร่ = ต้นทุนการหยอดด้วยคน – ต้นทุนการหยอดด้วยเครื่อง 
    =      1,400 – 612.5 
    =       787.5 บาท/ไร่ 

จ านวนการผลิตที่คืนทุน =         3,000 

                                           787.5 

   =          8.8 ไร่ 

 
 

 
ภาพที่ 2 

 

ขั้นตอนที่ 2 ที่ฐานรอง เลือกบริเวณส าหรับการติดตั้งแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุมส าหรับตั้งเวลา และท าการเจาะรูเพ่ือให้เห็นต าแหน่งตัวเลขท่ีแสดงผลเวลา
ที่ผู้ใช้ท าการตั้งควบคุมเวลาใหม่ ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 
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ขั้นตอนที่ 3 ท าการเจาะรูที่ฐานรองเพ่ือยึดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมส าหรับ
ตั้งเวลา โดยให้ต าแหน่งตัวเลขที่แสดงผลของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมตรงกับ
ต าแหน่งรูที่เจาะเพ่ือให้มองเห็นตอนเซตตั้งค่า ดังภาพที่ 4  

 

 
 

ภาพที่ 4  
ขั้นตอนที่ 4 ท าการเจาะรูที่ฐานรองเพ่ือติดตั้งสวิทช์แบบกดติดปล่อยดับจ านวน 2 
ตัว (สีแดง และสีเขียว) ใกล้กับต าแหน่งของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมส าหรับ
ตั้งเวลา ดังภาพที่ 5 โดยสวิทช์กดสีแดงท าหน้าที่เพ่ิมเวลาในการท างานให้กับปั๊มฉีด
น้ า เมื่อกดสวิทช์สีแดง 1 ครั้งจะเท่ากับการเพ่ิมเวลาในการฉีดน้ าของปั๊มน้ า 1 
วินาที และสวิทช์กดสีเขียวท าหน้าที่ลดเวลาในการท างานให้กับปั๊มฉีดน้ า โดยเมื่อ
กดสวิทช์สีเขียว 1 ครั้งจะเท่ากับการลดเวลาในการฉีดน้ าของปั๊มน้ า 1 วินาที  
จะใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมงคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพียง 258 บาท/ไร่ (43.75บาท/ชั่วโมงX 
3ชั่วโมงX2คน)   
 

 
 

ภาพที่  15 Base line จุดคุ้มทุนของเครื่องหยอดสารแคลเซียมคาร์ไบด์ 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าใช่จ่ายระหว่างแรงงานคนกับเครื่องยอดสารในการ
ปลูกสับปะรด 

ค่าใช้จ่าย 
แรงงานคน 

(บาท/ไร่) 

เครื่องหยอดสาร 

(บาท/ไร่) 

ค่าสารแคลเซียมคาร์ไบด์ 1,050 350 

ค่าแรงงาน 350 262.50 

ต้นทุนเครื่องมือ - 3,000 

จากตารางที่1 และภาพที่15 พบว่า ถ้าใช้สารแคลเซียมคาร์ไบด์ในพ้ืนที่ 1 ไร่ ซึ่ง
เกษตรกรปลูกสับปะรดจ านวน 7,000 ต้น/ไร่ (ราคาสารแคลเซียคาร์ไบด์ 50 บาท/
กิโลกรัม)ถ้าใช้แรงงานคนในการหยอดสารแคลเซียมคาร์ไบด์ 0.003 กิโลกรัม/ต้น 
×7,000 ต้น เท่ากับ 21 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 1,050 บาท หากใช้การหยอดในรูป
ของสารละลาย จะใช้สารแคลเซียมคาร์ไบด์ผสมน้ า(ในอัตรา 200–250 กรัม ต่อน้ า 
20 ลิตร หรือ 10–12.5 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร ปริมาณที่ใช้หยอดต่อต้นประมาณ 70 – 
80 ซีซี. จะใช้สารแคลเซียมคาร์ไบด์ 0.125 กิโลกรัมผสมกับน้ า 560 ลิตร จะให้สาร
แคลเซียมคาร์ไบด ์7 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 350 บาท ในส่วนค่าแรงงานในการหยอด
สารแคลเซียมคาร์ไบด์ในพ้ืนที่ 1 ไร่ จะใช้เกษตรกร 4 คน/ไร่ และใช้เวลา 2 ชั่วโมง 
(ขึ้นอยู่กับความช านาญ) คิดเป็นค่าใช้จ่าย 350บาท/ไร่ (43.75บาท/ชั่วโมง* 
2ชั่วโมง*4คน) ถ้าใช้ครื่องหยอดสารแคลเซียมคาร์ไบด์จะใช้แรงงานคน 2 คน/ไร่ 
คือสะพายเครื่องเดินหยอด 1 คน และอีก 1 คน มีหน้าที่ผสมสารแคลเซียมคาร์ไบด์
และเติมลงในเครื่อง การเดินหยอดด้วยเครื่องหยอดสารแคลเซียมคาร์ไบด์จ านวน 
100 ต้นเท่ากับ 2.44 นาท ีหากคิดเวลาการเดินหยอดจ านวน 1 ไร่ หรือ 7,000 ต้น 

 
 

ภาพที่ 5 
ขั้นตอนที่ 5 ท าการเจาะรูที่ฐานรองด้านข้างส าหรับติดตั้งแจ๊คส าหรับต่อสวิทช์
ควบคุมไกฉีดน้ าเพ่ือเปิดปิดการท างานของปั๊มฉีดน้ า ดังภาพที่ 6 และ7  
 

 
 

ภาพที่ 6  
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ภาพที่ 7  
ขั้นตอนที่ 6 ท าการเดินสายไฟฟ้าเบอร์ 18 จากแผงวงจ87รอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
ส าหรับตั้งเวลาเชื่อมต่อกับสวิทช์สีแดงและสีเขียวที่เป็นสวิทช์ส าหรับตั้งเวลาในการ
ท างานของปั๊มฉีดน้ า ดังภาพที่ 7  

 
 

ภาพที่ 8  
 
 

 
 

เมื่อพร้อมใช้งาน น าเครื่องหยอดแคลเซียมคาร์ไบด์ขึ้นสะพายหลัง 
2. น าหัวฉีดจ่อ (ในลักษณะเหมือนการหยอด) ที่ยอดสับปะรด และกด

ก้านควบคุมหัวฉีด 1 ครั้งแล้วปล่อยหรือค้าง ระบบควบคุมจะสั่งการ

ให้ปั๊มฉีดน้ าท าการปั๊มสารเหลวแคลเซียมคาร์ไบด์ไปที่หัวฉีดอัตโนมัติ

ในปริมาณที่เหมาะสม (ปริมาณที่ไหลเหมือนการหยอด) และหยุดโดย

ปั๊มจะหยุดท างานตามเวลาที่ตั้งไว้ 

3. ท าการเคลื่อนที่หัวฉีดไปยังต้นสับปะรดถัดไป 

4. เมื่อสารเหลวแคลเซียมคาร์ไบด์ลดลง สามารถท าการเติมได้อีกเหมือน

ขั้นตอนแรก 

5. วิธีการดูแลและบ ารุงรักษาเครื่อง 
 เครื่องหยอดแคลเซียมคาร์ไบด์เป็นเครื่องหยอดสารเหลวซึ่งตัวสารเหลว
อาจมีปฏิกิริยากับโลหะซึ่งอาจเป็นอุปกรณ์ท่ีประกอบร่วมท างานกับเครื่อง ดังนั้น
วิธีการดูแลบ ารุงรักษาการใช้งานเครื่องสามารถท าได้ดังนี้ 

1.เมื่อใช้งานเสร็จแล้วควรล้างถังเก็บสารเหลวให้สะอาด และระบบปั๊มฉีด
น้ า ด้วยการใส่น้ าเปล่าแล้วกดฉีดน้ าที่ก้านหยอด เพ่ือให้น้ าไหลเวียนเข้าไปล้างท า
ความสะอาดในระบบท่อของปั๊มฉีดน้ า รวมถึงระบบหัวฉีดน้ า 

2.ระบบใช้แบตเตอรี่ในการจ่ายไฟเลี้ยง ดังนั้นเมื่อใช้งานเสร็จควรน า
แบตเตอรี่ 

3.เมื่อท าความสะอาดตัวเครื่องหยอดแล้วควรเก็บตัวเครื่องหยอดไว้ในตู้
เก็บหรือท่ีสูงและเป็นบริเวณไม่มีความชื้นเพ่ือให้ปลอดภัยจากความชื้นจากพ้ืนดิน 
เนื่องจากตัวเครื่องมีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมส าหรับตั้งเวลากับแบตเตอรี่ 
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ขั้นตอนที่ 12 ท าการประกอบตัวเครื่องหยอดแคลเซียมคาร์ไบด์ โดยน าส่วนตัวถัง
เก็บสารเหลว (ถังสีขาว) ประกอบเข้ากับฐานรอง (สีแดง) ให้อยู่ในสภาพเดิมเพ่ือ

พร้อมส าหรับการใช้งาน  
 

 
4. ขั้นตอนการใช้งานเครื่อง 
 เมื่อท าการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ ส าหรับการสร้างเครื่องหยอดเข้ากับชุดเครื่อง
พ่นยาเพื่อประกอบเป็นเครื่องหยอดแคลเซียมคาร์ไบด์แล้ว ขั้นตอนการใช้งานของ
เครื่องจะไม่ซับซ้อนเนื่องจากเครื่องหยอดแคลเซียมคาร์ไบด์ถูกออกแบบให้ท างาน
อย่างอัตโนมัติเพียงเปิดสวิทช์ไฟและกดหัวฉีด และข้ันตอนการใช้งานเครื่องมีล าดับ
การใช้งานดังนี้ 
1. เติมสารแคลเซียมคาร์ไบด์กับน้ าลงถังเก็บสารเหลว (สีขาว) ด้วยอัตราส่วน

แคลเซียมคาร์ไบด์ ½ กิโลกรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

 

ขั้นตอนที่ 7 ท าการเดินสายไฟฟ้าเบอร์ 18 เชื่อมต่อกับแจ๊คที่ติดตั้งในขั้นตอนที่ 5 
เพ่ือจะต่อเข้ากับสวิทช์ควบคุมไกฉีดน้ าที่เป็นสวิทช์ควบคุมการเปิดปิดการท างาน
ของปั๊มฉีดน้ า ดังภาพที่ 8  

 
ภาพที่ 9  

ขั้นตอนที่ 8 ท าการติดตั้งสวิทช์แบบลิมิตสวิทช์ และท าการเชื่อมต่อสายกับสวิทช์
ควบคุมไกฉีดน้ า ซึ่งเป็นสวิตซ์ส าหรับท าหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดการท างานของปั๊ม
ฉีดน้ า และอีกด้านหนึ่งท าการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าเบอร์ 18 เข้ากับแจ๊คตัวผู้เพ่ือท า
การเสียบหรือถอดเก็บสายหัวฉีดแคลเซียมคาร์ไบด์ ดังภาพที่ 9  

 
 

ภาพที่ 10     
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ขัน้ตอนที่ 9 ท าการหุ้มสายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับสวิทช์ควบคุมไกฉีดน้ าเข้ากับสายยาง
เครื่องพ่นยาด้วยท่อหด เพ่ือจัดเก็บสายไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ดังภาพที่ 10  

 
ภาพที่ 11 

ขั้นตอนที่ 10 ท าการตัดสายไฟฟ้าสีแดงตรงกลางของปั๊มฉีดน้ าที่เป็นขั้วบวกเพ่ือท า
การเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์รีเลย์บนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมส าหรับตั้งเวลา
เพ่ือท าหน้าที่ในการตัดต่อการท างานของปั๊มฉีดน้ า ดังภาพที่ 11 และภาพที่ 12 
ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 12 

  

 
 

ภาพที่ 13 
ขั้นตอนที่ 11 ท าการเชื่อมต่อแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมส าหรับตั้งเวลากับ
แบตเตอรี่ ดังภาพที่ 13 

 
 

ภาพที่ 14 
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