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บทคัดย่ อ
เครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวงออกจากเปลือกได้ออกแบบเพื่อให้ทางานต่อเนื่ องจากเครื่ องแยกเมล็ดบัวหลวง
จากฝั กบัว ประกอบด้วยโครงซึ่ งทาด้วยเหล็กฉาก และแบ่งการทางานเป็ นสองส่ วน คือ ชุดกะพ้อลาเลียง และชุ ด
ใบมีดกรี ด พิจารณาความเร็ วรอบชุ ดกะพ้อลาเลียงและความเร็ วรอบสายพานของชุดใบมีดกรี ดที่เหมาะสม และ
ออกแบบชุ ดใบมีดกรี ดให้สามารถกรี ดได้รอบเมล็ดบัว เพื่อเพิ่มเปอร์ เซ็นต์เมล็ดดีที่แกะได้ โดยมีรางใบมีด 5 ราง
แต่ละรางมีใบมีดกรี ด 3 ใบ โดยที่ใบมีดสู งขึ้นมาจากพื้นราง 2 มม. ตัวกะพ้อทาหน้าที่ลาเลียงเมล็ดบัวจากเครื่ องแยก
เมล็ดบัวไปยังชุดใบมีดกรี ดเมล็ดบัวในเครื่ องแกะเมล็ดบัว เมล็ดจะไหลเข้าสู่ ชุดใบมีดกรี ด ซึ่ งประกอบด้วยรางที่มี
ใบมีดติ ดอยู่ที่ทอ้ งรางโดยมีสายพานเป็ นตัวพาเมล็ดและกดเมล็ดให้ถูกใบมี ดกรี ดเมล็ดที่ ถูกกรี ดจะไหลลงสู่ ช่อง
ทางออก การทดลองกาหนดความเร็ วกะพ้อลาเลียง 3 ระดับ คือ 4.8, 5.8 และ 7.2 เมตร/วินาที และความเร็ วชุดใบมีด
กรี ด 3 ระดับ คือ 1.3, 1.6 และ 1.9 เมตร/วินาที พบว่า ความเร็ วกะพ้อลาเลียง และความเร็ วชุดใบมีดกรี ด ที่เหมาะสม
ในการทางานคือ 5.8 เมตร/วินาที และ 1.6 เมตร/วินาที มีเปอร์ เซ็นต์เมล็ดดีที่กรี ดได้สูงสุ ด 87% และมีอตั ราทางาน
5.55 กก./ชม. เมื่อวิเคราะห์เชิ งเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม พบว่า ใน 1 ปี ใช้เครื่ องแกะเมล็ดบัวหลังทางาน 640 ชม.
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของเครื่ อง 27,359 บาท/ปี ถ้ารับจ้างแกะเมล็ดราคา 25 บาท/กก.ของเมล็ดบัว จะมีระยะเวลาคืนทุน
เท่ากับ 2.5 เดือน จุดคุม้ ทุนเมื่อพิจารณาจากน้ าหนักเมล็ดบัวประมาณ 0.1 ตัน/ปี
คาสาคัญ: ชุดลาเลียง, ใบมีดกรี ด, เมล็ดบัว, สายพาน, เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี
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ABSTRACT
Lotus Seed Dehusking Machine was designed in order to continue working after the lotus seed
separating machine. The machine consists of an angle steel frame with two main mechanisms- bucket conveyor
unit, and blading unit. The optimum speeds of the bucket conveyor unit and the blading unit were considered. The
blading unit which allows the blade to cut around the lotus seed to increase the percentage of dehusked seeds was
designed. The blading unit consists of 5 tracks. Each track has 3 slitting blades with 2 mm. above the track.
Bucket conveyor will feed lotus seeds from the Lotus Seed Separating Machine to the blading unit in Lotus Seed
Dehusking Machine. After that the lotus seed will flow into blading unit, which has blades installed in the center
of the tracks. The belt will convey and press the lotus seed to be cut. The husk of lotus seed will be cut and the
lotus seed will be dropped into the outlet. In the experiment, the bucket conveyor speed was set at 4.8, 5.8 and 7.2
m/s and the speed of blading unit was set at 1.3, 1.6 and 1.9 m/s. respectively. The result revealed that the
optimum speed of the bucket conveyor unit of 5.8 m/s and the blading unit speed of 1.6 m/s resulted in the highest
percentage of dehusked seeds at 87 and working capacity was 5.55 kg/h. An engineering economic analysis
showed that it cost 27,359 baht at 640 working hours per year. If the dehusking wage is 25 baht/kg, the payback
period will be 2.5 months and the break-even point of the machine considered from the dehusked lotus seed
weight will be 0.1 ton/year.
Key words: conveyor unit, slitting blades, lotus seed, belt, percentage of dehusked seeds

บทนา
เมล็ด บัว (Seeds of Lotus) นอกจาก
รับประทานสด ยังนิ ยมผลิตเมล็ดบัวแห้งโดยใช้เมล็ด
ที่แก่จดั เพื่อแปรรู ปเป็ นอาหารต่างๆ เมล็ดบัวสดแกะ
ออกจากฝักแล้วราคากิโลกรัมละ 120-140 บาท (Lnwshop,
2017) ในขณะที่เมล็ดบัวแห้งแกะเปลือกแล้วราคาสู ง
ถึง กิโลกรัมละ 300-600 บาท ในปั จจุบนั เกษตรกรจะ
ทาการแกะเปลือกเมล็ดบัวด้วยมีด โดยแกะได้ครั้งละ
เมล็ด (Sangsawang, 2017) เป็ นขั้นตอนที่ใช้เวลามาก
และลาบากเนื่องจากเมล็ดบัวแก่จะแห้งทาให้แข็งและ
เหนียวมาก
Ingpornsin and Pathaveerat (1984) ได้ออกแบบ
เครื่ องกะเทาะเปลือกเมล็ดบัวถูกออกแบบโดยให้ แรง
กระทากับเมล็ดบัวครั้งละ 1 เมล็ด เมล็ดบัวจะถูก

บรรจุอยูใ่ นช่องว่างของจานบรรจุเมล็ดทางด้าน ขอบ
ตามความยาวของเมล็ด เมล็ดตกลงสู่ ช่องด้วยน้ าหนัก
ของตัวเอง อุปกรณ์กระแทกเปลี่ยนทิศทางของการ
เคลื่อนที่ ของมือหมุน ซึ่ งขับจานบรรจุเมล็ดบัวเป็ น
การเคลื่ อนที่ เ ชิ งเส้นและกระแทกให้เ มล็ด บัวแตก
จากการทดลองเปอร์ เซ็นต์การตกของเมล็ดลงสู่ ช่อง
บรรจุเมล็ดเฉลี่ย 87.62 % ที่ความเร็ วรอบ 39.42 รอบ/
นาที ลักษณะของเมล็ดบัวเมื่อผ่านเครื่ องกะเทาะแล้ว
ทาให้แตกเฉพาะเปลือกนอก (แตกดี) เฉลี่ย 81.89% ที่
ความชื้ น 2.65 % (w.b.) และแรงที่ใช้ในการหมุน 3
กิ โ ลกรั ม ซึ่ งในงานวิ จัย นี้ แม้จะได้เ มล็ด ที่ เ ปลื อ ก
นอกแตกดี ในปริ มาณที่สูง แต่ยงั คงทางานได้ครั้งละ
1 เมล็ด เช่ นเดี ยวกับแรงงาน ประมาณ 30 ปี ต่อมา
Sangsawang (2017) ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่ อง
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กะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้ง โดยจะป้ อนเมล็ดบัวทาง
ด้านบนของเครื่ อง แล้วถูกลาเลียงเข้าไปกะเทาะเมล็ด
จากนั้นเมล็ดบัวที่ กะเทาะเปลือกแล้วจะร่ วงออกจาก
ชุดกะเทาะลงทางด้านล่างของเครื่ อง ที่ ความเร็ วของ
ลูกกะทาะ 300 รอบ/นาที มี ค วามสามารถในการ
ทางาน 3.18 กก./ชม. และเปอร์ เซ็ นต์การกะเทาะ
81%
ถึงแม้จะมี การพัฒนาให้มีความสามารถใน
การทางานที่ สูงขึ้ น แต่ เมื่ อพิ จารณาในส่ วนของการ
เก็บเกี่ยวแล้ว พบว่า หากปล่อยให้เมล็ดบัวแห้งอยู่ใน
ฝัก ระหว่างเก็บเกี่ยวหรื อเมื่อถูกลมพัดแรงๆ จะมีการ
สู ญเสี ยเมล็ดบัว เพราะเมล็ดร่ ว งจากฝั กได้ง่าย จาก
รายงานผลการศึ กษาของนักวิจัย หลายคนได้มีการ
สร้ า งเครื่ องแกะเมล็ ด บัว หลวงสด โดยที่ วิ ธี ก าร
เลี ย นแบบการแกะด้ว ยแรงงานคนคื อ ใช้ มี ด กรี ด
โดยรอบเมล็ดบัว จากงานวิจยั ของ Srisutto et al.
(2009) ได้อ อกแบบและพัฒนาเครื่ อ งแกะเมล็ด บัว
หลวง การทางานของเครื่ อง ประกอบด้วย ชุดใบมีด
กรี ด ชุ ดสายพานลาเลี ยง ระบบส่ งกาลัง และใช้
มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า เมื่ อ ป้ อนเมล็ด บัวลงในช่ อ งป้ อ น
สายพานลาเลียงจะลาเลียงเมล็ดบัวหมุนผ่านชุดใบมีด
และร่ วงสู่ ช่องทางออก จากการทดลอง พบว่าเครื่ อง
แกะเมล็ด บัวสามารถทางานได้ดี ที่ที่สุด ที่ ค วามเร็ ว
ของสายพานลาเลียง 240 เมตร/นาที มีความสามารถ
ในการทางาน 4.7 กิโลกรัม/ชัว่ โมง เปอร์ เซ็นต์ในการ
แกะเม็ดบัว 71.4 % เปอร์ เซ็นต์ความเสี ยหายของเม็ด
บัว 3.9%
ต่อมา Lungkapin et al. (2017) ได้ศึกษาและ
ทดสอบเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวง ประกอบด้วย ชุ ด
ใบมีดกรี ด กลไก Scotch Yoke ระบบส่ งกาลัง และใช้
มอเตอร์ ไฟฟ้ า การเคลื่อนที่ของกลไก Scotch Yoke
ช่ วยลาเลี ยงเมล็ดบัวเข้า ไปในชุ ดกรี ด โดยการกรี ด
ตามแนวเส้นรอบวง จากการทดสอบ พบว่า ความเร็ ว
ของชุดใบมีดกรี ด 7.5 เมตร/วินาที มีความสามารถใน

การทางาน 2 กิโลกรัม/ชัว่ โมง เปอร์ เซ็นต์ในการแกะ
เม็ดบัว 79.8 % ไม่มีเปอร์เซ็นต์ความเสี ยหาย แม้ว่าจะ
ลดเปอร์ เซ็นต์ความเสี ยหายของเม็ดบัวได้ แต่กลับมี
ความสามารถในการทางานลดลง ซึ่ งจากงานวิจยั ที่
ผ่านมาพบว่าการใช้เทคโนโลยีเครื่ องจักรเข้ามาช่ วย
ในกระบวนผลิตระดับชุ มชน เนื่ องจากต้องการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการผลิ ต และทดแทน
แรงงานคน เช่ น การผ่าผลหมาก เพื่ อทาหมากแห้ง
เพื่ อส่ งขายในประเทศและต่ า งประเทศท าให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง (Suchadpong and Muangkaew,
2008; Siphuengthong and Ploykrajang, 2009; Yamfang
et al., 2017) จนสามารถทางานได้ตามที่ ชุมชน
ต้องการ
เครื่ องแกะเมล็ด บัวหลวงสดในงานวิ จัย นี้
ได้อ อกแบบเพื่ อให้ทางานต่ อ เนื่ อ งจากเครื่ อ งแยก
เมล็ดบัวหลวงจากฝักบัว (Pruengam and Manthamkarn,
2018) ซึ่ ง ได้ผ ลการทดลองเป็ นที่ น่ า พอใจสามารถ
แยกเมล็ดบัวออกจากฝักได้สูงถึง 61 % โดยที่เมล็ด
บัวที่ ผ่านการแยกด้วยเครื่ องไม่ปรากฏความเสี ยหาย
และมีอตั ราการทางานสู งกว่าแรงงานถึง 8 เท่า จึงได้
พัฒ นาในส่ ว นแกะเปลื อ กเพื่ อ ให้เ ครื่ อ งท างานได้
อย่า งต่ อเนื่ องและแกะเมล็ด บัวได้แ ล้วเสร็ จ ดังนั้น
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ เพื่อออกแบบพัฒนาและ
ทดสอบการทางานของเครื่ องแกะเมล็ดบัวสด โดย
ศึกษาความเร็ วชุดกะพ้อลาเลียงและความเร็ วสายพาน
ของชุดใบมีดกรี ดที่เหมาะสม และออกแบบชุดใบมีด
กรี ดให้สามารถกรี ดได้รอบเมล็ดบัว เพื่อเพิ่มเปอร์ เซ็นต์
เมล็ดดีที่แกะได้
การนาเครื่ องแกะเปลือกเมล็ดบัวหลวงมาใช้
ในสาหรับแปรรู ปเป็ นเมล็ดบัวแห้ง จึงเป็ นวิธีที่สามารถ
ทารายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้ น เพราะนอกจากลดการ
ใช้แรงงานลงยังทาให้ได้จานวนเมล็ดดีที่แกะเปลือก
ได้ต่อชัว่ โมงที่เพิ่มขึ้น บัวที่ให้เมล็ดมีหลายพันธุ์ เช่น
บัวหลวงพันธุ์ดอกสี ชมพู (East Indian Lotus) และ
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บัวหลวงพันธุ์ดอกสี ขาว (Hindu lotus) และส่ วนมาก
บัวหลวงพัน ธุ์ ด อกสี ช มพู เป็ นพัน ธุ์ ที่ นิย มใช้เ มล็ด
เป็ นอาหาร (Suwanro and Noramas, 1992) ดังนั้นใน
งานวิจยั นี้ จึงเลือกบัวสี ชมพูเป็ นตัวแทนบัวเมล็ดบัวที่
ในการทดลอง

วิธีดาเนินการวิจัย
แบ่งการดาเนินงานออกเป็ นหลายส่ วนตามลาดับดังนี้
คือ
1. การศึกษาสมบัติทางกายภาพของเมล็ดบัว
หลวง
2. การออกแบบและสร้างเครื่ องแกะเมล็ด
บัวหลวง
3. การทดสอบเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวง

241

4. การประเมิ น ผลทางเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม
1. การศึกษาสมบัตทิ างกายภาพของเมล็ดบัวหลวง
นาเมล็ดบัวหลวงที่ แก่จดั (อายุประมาณ 3-4
เดื อน) จานวน 100 เมล็ด มาชัง่ หาน้ าหนักเฉลี่ ยต่ อ
เมล็ดบัว แล้ววัดเส้นผ่าศู นย์กลางของเมล็ดบัว (Ø1)
และความยาวเฉลี่ยของเมล็ดบัว (L) ด้วยเวอร์ เนี ยร์ คา
ลิปเปอร์ เพื่อใช้กาหนดระยะกดระหว่างสายพานและ
ร่ องใบมีด จากนั้นแกะเมล็ดบัวออกมาจากเปลือก วัด
เส้นผ่าศู นย์กลางของแต่ ละเมล็ด (Ø2) คานวณหา
ความหนาของเปลือกดังสมการ (1) และทาการทดลอง
3 ซ้ า ค่าที่ ได้ใช้กาหนดความสู งของใบมีดกรี ดเมล็ด
บัวหลวง ดังแสดงในภาพที่ 1

ความหนาของเปลือกเมล็ดบัว = Ø1- Ø2 / 2

(1)

ภาพที่ 1 การวัดความหนาเปลือกเมล็ดบัว
ในงานวิ จัย นี้ ไม่ ว ัด ความหนาจากเปลื อ ก
โดยตรง เนื่องจากเมล็ดบัวด้านใน (ส่ วนที่เป็ นสี ขาว)
ไม่ได้อยูช่ ิดกับเปลือกสี เขียวด้านนอกเพราะมีช่องว่าง
ระหว่า งเปลื อกอยู่ เมื่ อหากเราวัด ความหนาเปลื อก
โดยวิธีน้ ี จะรวมช่ องว่างระหว่างเปลื อกด้วย เมื่ อนา
ค่าที่ได้ไปกาหนดความสู งของใบมีด จะทาให้ใบมีด
สามารถกรี ดเปลื อ กเมล็ดบัวได้ลึกขึ้ นโดยไม่ทาให้
เมล็ดด้านในเสี ยหาย และสามารถกรี ดเปลือกให้ขาด
ได้โดยรอบ
2. การออกแบบและสร้ างเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวง
2.1 หลักการออกแบบ

เครื่ องแกะเมล็ ด บั ว หลวง เป็ นเครื่ องที่
ทางานต่ อจากเครื่ องแยกเมล็ด บัวหลวงจากฝั ก บัว
(Pruengam and Manthamkarn, 2018) การทางานจะ
เริ่ มจากชุ ดลาเลียง ซึ่ งมีโซ่ ทาหน้าที่ลาเลียงฝั กบัวไป
ยัง ชุ ด ตั ด แล้ ว ตั ด ฐานฝั ก และก้ า นบั ว ด้ ว ยใบมี ด
สี่ เ หลี่ ย ม เพื่ อ ให้ ไ ด้ฝั ก บัว เฉพาะส่ ว นที่ มี เ มล็ด อยู่
จากนั้นจะถู กส่ งต่ อเข้า ที่ ชุ ด แยกเมล็ด บัวซึ่ งทาจาก
แปรงลวดกลมสวมอยู่ในเพลา และหมุนสวนทางกัน
ในทิ ศ ทางลง เพื่ อแยกเมล็ด บัวให้หลุ ด ออกจากฝั ก
เมล็ดบัวที่ แยกแล้วจะหล่นลงด้านล่างของตัวเครื่ อง
ดังนั้นในการออกแบบเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวงจึ ง
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เริ่ มจาก ชุ ดกะพ้อลาเลียง ประกอบด้วยโซ่ ปีกที่ ติด
ด้วยตัวกะพ้อทาหน้าที่ลาเลียงเมล็ดบัวจากเครื่ องแยก
เมล็ด บัวไปยังชุ ด ใบมี ด กรี ด เมล็ด บัวในเครื่ องแกะ
เมล็ดบัว เมล็ดจะไหลลงสู่ ชุดใบมีดกรี ด ซึ่ งประกอบ

ด้วยรางที่ มีใบมีดติ ดอยู่ที่ทอ้ งรางโดยมีสายพานเป็ น
ตัวพาเมล็ดและกดเมล็ด ให้ถูกใบมี ดกรี ด เมล็ดที่ ถูก
กรี ดจะไหลลงสู่ ช่องทางออก ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 (ก) เครื่ องแยกเมล็ดบัวหลวงจากฝักบัว (Pruengam and Manthamkarn, 2018)
(ข) เครื่ องแกะเมล็ดบัว
2.2 การออกแบบชุดกะพ้ อลาเลียง
ชุ ดกะพ้อลาเลี ยงประกอบด้วยโซ่ ปีกเบอร์
40 ยาว 1.2 เมตร ใช้เฟื องในการเคลื่อนโซ่ ลาเลียง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม. จานวน 18 ฟั นติดตั้ง
ทามุมเอียง 20 องศา ที่ติดกับกะพ้อขนาด 60 มม. ×
40 มม. × 65 มม. เพื่อลาเลียงเมล็ดบัวเข้าสู่ ชุดกรี ด

เมล็ด ดังแสดงในภาพที่ 3 โดยใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ าขนาด
186.42 วัตต์ เป็ นต้นกาลังขับเคลื่อน ลดความเร็ วรอบ
ผ่านเกียร์ ทดรอบ มีอตั ราการทดรอบ 1:10 ทาหน้าที่
ลาเลี ย งเมล็ด บัว ที่ ผูป้ ฏิ บัติ ง านป้ อ นเข้า สู่ ชุ ด กะพ้อ
ล า เ ลี ย ง แ ล ะ ชุ ด ก รี ด เ ม ล็ ด ใ น ล า ดั บ ต่ อ ไ ป

ภาพที่ 3 กะพ้อลาเลียง
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การคานวณหาขนาดมอเตอร์ ของชุดกะพ้ อลาเลียง
P=

2πTn
60

(2)
(3)

T = F×r

เมื่อ P คือ

กาลัง (วัตต์)

T คือ

Torque (นิวตันเมตร)

n คือ

ความเร็ วรอบ (รอบ/นาที)

F คือ

แรง (นิวตัน)

r

รัศมี (เมตร)

คือ

จากการทดสอบแรงที่ ใช้ทาให้ชุดกะพ้อเกิ ด
การเคลื่อนที่ โดยใช้เครื่ องวัดแรงดึ งระบบดิจิตอลได้
แรง 310 N ซึ่ งเส้นผ่านศูนย์กลางของชุดขับกะพ้อมี
ขนาด 80 มิลลิเมตร
T = F×r
=

310 × 0.04

=

12.4 นิวตันเมตร

คานวณหาความเร็วรอบมอเตอร์

ภาพที่ 4 ระบบส่ งกาลังของชุดกะพ้อ
n=

1450
i a1×i a2

(4)

โดยที่ ia1 คื อ อัตราการทดของเกี ยร์ ทดคื อ 1 :
10
ia2 คือ อัตราการทดมูเลย์คือ 3 : 5 นิ้ว

n=

1450
 10   5 
 × 
 1  3

= 87 รอบ/นาที
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จากสมการ (2)
P=

2πTn
60

= 2π(12.4)(87) / 60
= 113 วัตต์
ซึ่ งก าลังที่ ได้เป็ นก าลังทางกล ในงานวิ จัย
เลื อกใช้ มอเตอร์ เ ป็ นต้นก าลัง สมมติ ให้ มอเตอร์ มี
ประสิ ทธิ ภาพ 80% จะได้กาลังทางไฟฟ้าดังนี้
80% ของกาลังไฟฟ้า
= กาลังทางกลที่
คานวณได้
ซึ่ งจะต้องใช้กาลังทางไฟฟ้า
= (113/0.8)
= 141.2 วัตต์
= 0.19 แรงม้า
ดังนั้นจึ งเลือกใช้มอเตอร์ ขนาด 1/4 แรงม้า
หรื อ 186.42 วัตต์

ปริ มาณอัตราการผลิตที่ตอ้ งการประมาณ 510 กก./ชม. ดังนั้นจึงออกแบบชุดใบมีดประกอบด้วย
5 รางในแต่ละรางจะประกอบไปด้วย ใบมีดจานวน 3
ใบ และแต่ละใบมีดห่ างกัน 2 มม. เพื่อรองรับเมล็ด
เล็กที่ไม่ได้กลิ้งเข้ามาอยู่กลางรางที่อาจเบี่ยงซ้ายหรื อ
ขวา และเพิ่มเปอร์ เซ็นต์การกรี ดเมล็ดดี ใบมีดในแต่
ละรางจะสู งมาจากพื้นราง 2 มม. ซึ่ งเป็ นความหนา
ของเปลือกเมล็ดบัว โดยในแต่ละรางจะกว้าง 23 มม.
มาจากความยาวที่ ยาวที่ สุดของเมล็ดบัว กาหนดให้
รางเอียงทามุม 20 องศา ดังแสดงในภาพที่ 5 ด้านบน
รางมีสายพานไทม์มิ่ง (Timing Belt) ชนิ ดร่ อง B
จานวน 5 เส้น แต่ละเส้นคล้องอยู่กบั ล้อสายพานที่ทา
จากไม้ขนาด 3 นิ้ว ใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ าขนาด 599.27
วัตต์ เป็ นต้นกาลัง ลดความเร็ วรอบด้วย เกียร์ ทดรอบ
ขนาด 1:60 สายพานจะทาหน้าที่พาและกดเมล็ดบัว
ให้ถูกใบมีดกรี ดรอบเมล็ดและไหลลงสู่ ช่องทางออก

2.3 การออกแบบชุดใบมีดกรีดเมล็ด
1

รางใบมีด

ใบมีด
2

2
DETAIL A

ภาพที่ 5 ชุดใบมีดกรี ด
2.4 ลักษณะการทางานของเครื่ อง
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานป้ อนเมล็ดบัวเข้าสู่ ช่องทางเข้า
ชุ ดกะพ้อลาเลียง เมล็ดจะถูกกะพ้อลาเลียงเข้าสู่ ชุด
ใบมีดกรี ด ชุดใบมีดกรี ดจะทาการกรี ดรอบเมล็ดโดย

จะมี สายพานเป็ นตัวพาเมล็ดให้กลิ้งผ่านใบมี ดและ
ไหลออกช่ องทางออกที่ มีภ าชนะรองรั บ ไว้ เมื่ อ
ประกอบส่ วนต่างๆสมบูรณ์แล้ว ดังแสดงในภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 เครื่ องแกะเมล็ดบัว
3. การทดสอบเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวง
นาเมล็ดบัวไปชัง่ น้ าหนักก่อนทดลอง แต่ละ
การทดลองใช้เมล็ดบัว 50 เมล็ด ป้ อนเมล็ดบัวเข้าสู่
ชุ ดกะพ้อลาเลียงของเครื่ องแกะเปลือกเมล็ด ทางาน
โดยได้รับกาลังจากมอเตอร์ ไฟฟ้ าขนาด 1/4 แรงม้า
ความเร็ วรอบ 1,450 รอบ/นาที เปลี่ ยนขนาดล้อ
สายพาน ตาแหน่งที่ (1) และ (2) ดังแสดงในภาพที่ 5
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ค วามเร็ ว รอบของชุ ด กะพ้อ ล าเลี ย งที่

1

แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 4.8, 5.8 และ 7.2 เมตร/วินาที
เปลี่ยนขนาดล้อสายพาน ตาแหน่งที่ (3) และ (4) ดัง
แสดงในภาพที่ 7 เพื่ อ ให้ ไ ด้ค วามเร็ ว รอบของชุ ด
ใบมีดกรี ดที่แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 1.3, 1.6 และ 1.9
เมตร/วินาที ซึ่ งการทางานระหว่างชุ ดกะพ้อและชุ ด
ใบมี ด กรี ดจะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น เป็ นผลให้ ไ ด้
สมรรถนะของเครื่ องสู งสุ ด

2
4
3

ภาพที่ 7 ล้อสายพานของชุดกะพ้อและชุดใบมีดกรี ด
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เริ่ มจับเวลาที่ ป้อนเมล็ดบัวจากเมล็ดแรกที่
เข้าสู่ ชุดกะพ้อจนถึงเมล็ดสุ ดท้ายที่ เข้าชุ ดกะพ้อ เพื่อ

หาอัตราการป้อน ดังสมการที่ (5)

อัตราการป้อน = น้ าหนักเมล็ดรวมทั้งหมด / เวลา
เริ่ มจับเวลาที่ เมล็ดบัวจากเมล็ดแรกที่ เข้าสู่
ชุ ดใบมีดกรี ดจนถึงเมล็ดสุ ดท้ายที่ ออกจากชุ ดใบมี ด

(5)
กรี ด เพื่อหาอัตราการทางาน ซึ่ งอัตราการทางานนี้ ก็
คือ อัตราการกรี ดเปลือกเมล็ดบัว ดังสมการที่ (6)

อัตราการทางาน = น้ าหนักเมล็ดดี / เวลา
เมล็ ด บัว จะร่ ว งลงสู่ ท างออก นับ จ านวน
เมล็ดบัวที่ผ่านการกรี ด โดยแยกเป็ นเมล็ดดี เมล็ดเสี ย
และเมล็ดที่ ไม่ถูกกรี ด และชัง่ น้ าหนัก ในงานวิจยั นี้
เมล็ดดี คื อ เมล็ดที่ กรี ดเปลือกแล้วไม่มีรอยบาดหรื อ
สร้างความเสี ยหายให้กบั เนื้ อของเมล็ดบัว เมล็ดเสี ย
คื อ เมล็ดที่ กรี ดออกมาแล้วเนื้ อของเมล็ดบัวมี ความ

(6)
เสี ยหาย เช่ น ถูกใบมีดกรี ดจนเมล็ดบัวขาดออกจาก
กัน บาดแหว่ง หรื อถูกสายพานกดจนเมล็ดเละ และ
เมล็ดที่ ไม่ถูกกรี ด คื อ เมล็ดที่ ลอดผ่านชุ ดใบมี ดกรี ด
โดยไม่ถูกกรี ดหรื อไม่มีรอยการโดนกรี ด ดังแสดงใน
ภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ตัวอย่างเมล็ดดี เมล็ดเสี ย และเมล็ดที่ไม่ถูกกรี ด
จากนั้นนาไปคานวณหาเปอร์ เซ็นต์เมล็ดดีที่
กรี ดได้ เปอร์เซ็นต์เมล็ดเสี ย และเปอร์เซ็นต์เมล็ดที่ไม่
ถูกกรี ด ดังสมการที่ (7), (8) และ (9) โดยแต่ ละ

เงื่อนไขทาการทดลองซ้ า 6 ครั้ง และนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ค่าทางสถิติ

เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีที่กรี ดได้ = (จานวนเมล็ดดี / จานวนเมล็ดทั้งหมด) × 100

(7)

เปอร์เซ็นต์เมล็ดเสี ย = (จานวนเมล็ดเสี ย / จานวนเมล็ดทั้งหมด) × 100

(8)

เปอร์เซ็นต์เมล็ดไม่ถูกกรี ด = (จานวนเมล็ดที่ไม่ถูกกรี ด / จานวนเมล็ดทั้งหมด) × 100

(9)
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จากนั้นนาผลการทดลองมาวิเคราะห์ความ
แปรปรวนผลของระดับ ความเร็ ว รอบชุ ด กะพ้อ
ลาเลียงและชุดใบมีดกรี ด เปอร์ เซ็นต์เมล็ดดีที่กรี ดได้
เปอร์เซ็นต์เมล็ดเสี ย และเปอร์ เซ็นต์เมล็ดที่ไม่ถูกกรี ด
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แล้วเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
แต่ละวิธีใช้การทดสอบแบบ Ducan’s multiple range
test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (p ≤ 0.05)

4. การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ วศิ วกรรม
4.1 การประเมินค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องแบบเส้นตรง (บาท/ปี ) = (P-L) / N
โดย

(10)

P = ราคาเครื่ องแกะเมล็ดบัว (=13,500 บาท)
L = ราคาซากเครื่ อง (= 0.1×P บาท)
N = อายุการใช้งาน (= 10 ปี )

ค่าดอกเบี้ยในการลงทุน (บาท/ปี ) = ((P+L) / 2)  (i / 100)
โดย

(11)

i = อัตราดอกเบี้ยต่อปี (7.5 %)

FC ต้นทุนคงที่รวม (บาท/ปี ) = ค่าเสื่ อมราคาเครื่ อง + ค่าดอกเบี้ยในการลงทุน

(12)

ค่าบารุ งรักษา (บาท/ปี ) = ราคาเครื่ อง × ค่าซ่อมแซม

(13)

โดย อายุการใช้งานของเครื่ องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว 10 ปี และมีค่าซ่ อมแซมประมาณ 100% ของราคา
เครื่ อง
ค่าจ้างแรงงาน (บาท/ปี ) = อัตราค่าจ้าง × วันทางาน
โดย อัตราค่าจ้างแรงงานวันละ 310 บาท (ค่าแรง
ขั้นต่านครปฐม 1 มกราคม 2560 กระทรวงแรงงาน)

(14)
ใน 1 ปี สามารถเก็บเกี่ยวเมล็ดบัวได้ 3-4 เดือน
(Suwanro and Noramas, 1992) หยุดเสาร์ -อาทิ ตย์
ดังนั้นทางาน 60-80 วัน

ค่าไฟฟ้า (บาท/ปี ) = จานวนหน่วยไฟฟ้า × ค่าหน่วยไฟฟ้า × วันทางาน

(15)

จานวนหน่วยไฟฟ้า (Unit day-1) = ความสิ้ นเปลืองไฟฟ้า×ชัว่ โมงทางาน

(16)

โดย

ค่าหน่วยไฟฟ้า 3 บาท/หน่วย

วัดความสิ้ นเปลืองไฟฟ้า 0.225 kW และใน 1 วัน ทางาน 8 ชัว่ โมง

VC ต้นทุนผันแปรรวม (บาท/ปี ) = ค่าบารุ งรักษา + ค่าจ้างแรงงาน + ค่าไฟฟ้า

(17)
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AC ต้นทุนรวมทั้งหมด (บาท/ปี ) = FC + VC

(18)

ต้นทุนการแกะเมล็ดบัวด้วยเครื่ อง (บาท/ กก. ของเมล็ดบัว) = AC / (ชัว่ โมงทางานอัตราการแยกเมล็ด)

(19)

4.2 จุดคุ้มทุน (Break Even Point)
BEP จุดคุม้ ทุน (ตัน/ปี ) = FC / (p-VC)
โดย

(20)

p = ค่ารับจ้างเครื่ องแกะเมล็ดบัว (บาท/ กก.) พิจารณาในช่วงเท่ากับ 11-50 บาท/กก. ของเมล็ดบัว

4.3 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
PBP = CF0 / YCF

(21)

YCF = R – AC

(22)

โดย

CF0 = ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการสร้างเครื่ องแกะเมล็ดบัว (บาท)
YCF = กาไร (บาท/ปี )
R = รายได้ (บาท/ปี )

ผลการวิจัยและวิจารณ์ ผล
1. สมบัตทิ างกายภาพของเมล็ดบัวหลวง
จากผลการทดลองวัด สมบัติ ท างกายภาพ
ของเมล็ดบัว ด้วยการวัดขนาด และชัง่ น้ าหนัก มี
รายละเอี ย ดดัง นี้ เมล็ ด บัว หลวงมี ข นาดเส้ น ผ่ า น
ศู น ย์ ก ลางเฉลี่ ย 14.88±0.03 มม. ความยาวเฉลี่ ย
20.36±0.10 มม. น้ าหนักเฉลี่ย 110.34±4.78 กรัม และ
ความหนาของเปลือกเฉลี่ย 2.58±0.11 มม. ผลที่ได้ใช้
ในการออกแบบเครื่ องแกะเมล็ดบัว โดยที่ ใช้ความ
ยาวเฉลี่ ย ของเมล็ด บัว ก าหนดความกว้า งของราง
ใบมี ด และความสู ง ของใบมี ด ที่ จ ะไม่ ท าให้ เ มล็ ด
เสี ยหายได้กาหนดจากความหนาเปลือกของเมล็ดบัว
2. การทดสอบเครื่ องแกะเปลือกเมล็ดบัวหลวง
จากผลการทดลองแกะเปลือกเมล็ดบัวด้วย
เครื่ องความเร็ วรอบชุดกะพ้อลาเลียง 4.8, 5.8 และ 7.2
เมตร/วิ น าที และใช้ค วามเร็ ว รอบชุ ด ใบมี ด กรี ด ที่

แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 1.3, 1.6 และ 1.9 เมตร/วินาที
ผลของความเร็ วรอบชุ ดกะพ้อลาเลี ยงและความเร็ ว
รอบชุดใบมีดกรี ดที่มีผลต่อการทดลอง มีรายละเอียด
ดังนี้
จากการทดสอบท าการวัด อัต ราการป้ อ น
โดยการป้ อนเมล็ดบัวเข้าเครื่ องแกะเมล็ดที่ ความเร็ ว
รอบ 1.3, 1.6 และ 1.9 เมตร/วินาที พบว่า มีอตั ราการ
ป้ อนอยู่ในช่วง 11.15-11.46 กก./ชม. เนื่ องจากน้ าหนัก
ของเมล็ดบัวที่ ใช้ในแต่ ละการทดลองมี ค่าใกล้เคี ยง
กัน และระยะเวลาที่ ใช้ป้อนในแต่ละความเร็ วรอบก็
ยังมีค่าใกล้เคียงกันประมาณ 35 วินาที ส่ งผลให้อตั รา
การป้ อนในแต่ ละความเร็ วรอบกะพ้อลาเลี ยงต่ างๆ
ไม่ แ ตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ ในช่ ว งอัต ราการป้ อ นที่
กาหนดนี้ ไม่ทาให้เมล็ดบัวล้นทางเข้าชุ ดใบมี ดกรี ด
ระหว่างทาการทดลอง
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จากการทดสอบทาการวัดอัตราการทางาน
ในช่วงที่เมล็ดบัวเข้าสู่ ชุดใบมีดกรี ดด้วยความเร็ วรอบ
ต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า ที่ความเร็ วรอบชุด
กะพ้อลาเลียง 7.2 เมตร/วินาที และ ความเร็ วรอบชุด
ใบมี ดกรี ด 1.9 เมตร/วินาที มีอตั ราการทางานสู งสุ ด

คื อ 8.27±0.24 กก./ชม. ซึ่ งมากกว่า 2 เท่ า ของการ
ทดลองซึ่ งมีอตั ราการทางานต่าสุ ด (ความเร็ วรอบชุ ด
กะพ้อลาเลียง 4.8 เมตร/วินาที และ ความเร็ วรอบชุด
ใบมีดกรี ด 1.3 เมตร/วินาที)

ตารางที่ 1 อัตราการทางาน
การทดลองที่
ความเร็วกะพ้ อลาเลียง
ความเร็วชุดใบมีดกรีด
(เมตร/วินาที)
(เมตร/วินาที)
1
4.8
1.3
2
1.6
3
1.9
4
5.8
1.3
5
1.6
6
1.9
7
7.2
1.3
8
1.6
9
1.9
หมายเหตุ อักษรที่ต่างกัน หมายถึง ความแตกต่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
ในการออกแบบเครื่ องแกะเมล็ ด บัว นั้ น
พิ จารณาจากเปอร์ เ ซ็ นต์เมล็ด ดี ที่กรี ดได้เป็ นสาคัญ
พบว่า การทดลองที่ 2 และ 5 มีเปอร์ เซ็นต์เมล็ดดี ที่
กรี ดได้ สู งสุ ดถึ ง 87% ซึ่ งมากกว่ า งานวิ จั ย ของ
Srisutto et al. (2009) ที่มีเปอร์ เซ็นต์ในการแกะเม็ด
บัว 71.4 % และสู งกว่าการกะเทาะเมล็ดบัวแห้งของ
Ingpornsin and Pathaveerat (1984) และ Sangsawang
(2017) ซึ่ งได้ทาการทดลองกะเทาะเมล็ดบัวแห้ง
พบว่า ได้เ มล็ด ดี 81.89% และ 81% ตามลาดับ
นอกจากนี้ แล้วการทดลองที่ 2 และ 5 ยังมีอตั ราการ
ทางานสู งกว่า Srisutto et al. (2009) ถึงแม้ว่าจานวน
ชุ ด กรี ดของงานวิ จัย นี้ จะมี ม ากกว่ า งานวิ จั ย ของ
Srisutto et al. (2009) 4 ชุด แต่อตั ราการทางานสู งกว่า
เพี ยง 1.1-1.2 เท่ า ทั้งนี้ เนื่ องจากเมื่ อกะพ้อลาเลี ย ง
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อัตราการทางาน
(กก./ชม.)
3.66±0.21A
5.31±0.2B
7.53±0.4D
3.59±0.26A
5.55±0.28B
7.78±0.24D
3.5±0.25A
5.89±0.37C
8.27±0.24E

เมล็ ด บัว มาแล้ว จะปล่ อ ยตกบริ เวณเหนื อ รางร่ อ ง
ใบมีดก่อนจะค่อยๆ ทยอยกลิ้งเข้าสู่ รางร่ องใบมีดกรี ด
เมล็ดบัวจึ งไม่ได้เข้าสู่ ชุดใบมี ดกรี ดทั้งหมดได้ทนั ที
แล้วสายพานจะทาหน้าที่ กดและพาเมล็ดบัวเข้าราง
ในกรณี ที่เมล็ดบัวไม่เข้ากึ่งกลางราง จะทาให้เมล็ดบัว
ถูกเบียดเข้ากับด้านข้างทาให้ใช้เวลาในรางมากขึ้น
การทดลองที่ 1 4 และ 7 ซึ่ งเป็ นการทดลอง
ที่ ใช้ความเร็ วชุ ดใบมี ดกรี ด 1.3 เมตร/วิ นาที น้ นั มี
เปอร์ เ ซ็ น ต์ เ มล็ ด เสี ย มากที่ สุ ด ประมาณ 12-17%
เนื่ อ งจากความเร็ ว รอบที่ ส ายพานเคลื่ อ นที่ ใ นราง
ใบมีดช้าที่ สุด ทาให้เมล็ดบัวที่ กลิ้งผ่านรางใบมีดถูก
สายพานกดจนเสี ยหาย ในขณะที่ ความเร็ วชุ ดใบมี ด
กรี ด 1.6 และ 1.9 เมตร/วินาที มีเปอร์ เซ็ นต์เมล็ดเสี ย
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(%)
%)

ใกล้เคี ยงกัน และน้อ ยกว่า ที่ ค วามเร็ วชุ ด ใบมี ด กรี ด
1.3 เมตร/วินาทีประมาณ 3-4 เท่า
การทดลองที่ 3 6 และ 9 ซึ่ งเป็ นการทดลอง
ที่ ใ ช้ค วามเร็ ว ชุ ด ใบมี ด กรี ด 1.9 เมตร/วิ น าที น้ ัน มี
เปอร์ เซ็ นต์เมล็ดไม่ถูกกรี ดมากที่ สุด ประมาณ 1619% เนื่ องจากความเร็ วรอบที่ สายพานเคลื่อนที่ ใน
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การทดลองที่ มีอตั ราการป้ อนสู งสุ ด (ความเร็ วกะพ้อ
7.2 เมตร/วิ นาที ) ก็มีเ ปอร์ เ ซ็ นต์เ มล็ด ไม่ ถูกกรี ด สู ง
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ภาพที่ 9 เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี เมล็ดเสี ย และเมล็ดที่ไม่ถูกกรี ด
หมายเหตุ อักษรที่ต่างกัน หมายถึง ความแตกต่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
3. ผลการวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์ วศิ วกรรม
หลังจากได้ทดสอบการทางานของเครื่ อ ง
แกะเมล็ดบัวออกจากฝักแล้ว ในขั้นตอนต่อไป ได้ทา
การวิ เ คราะห์ ผ ลทางด้า นเศรษฐศาสตร์ วิ ศ วกรรม
กาหนดให้ตน้ ทุนในการสร้างต้นแบบมีราคา 13,500
บาท อายุการใช้งานของเครื่ อง พิจารณาที่ 10 ปี ค่า
เสื่ อมราคาของเครื่ องแยกเมล็ดบัว 1,215 บาท/ปี
อัตราดอกเบี้ ยเท่ ากับ 7.5 % คิ ดเป็ นค่ าใช้จ่ายคงที่
(FC) เท่ากับ 1,771.875 บาท/ปี จากการทดสอบโดย
ใช้แรงงานปฏิ บตั ิ งาน 1 คน พิจารณาการทางานที่
ความเร็ วกะพ้อลาเลียง 87 เมตร/วินาที และความเร็ ว
ชุดใบมีดกรี ด 30 เมตร/วินาที อัตราการทางาน 5.55
กก./ชม. และมีเปอร์ เซ็นต์เมล็ดดี ที่กรี ดได้ 87 % มี
ความสิ้ นเปลื อ งพลั ง งานต่ อ ชั่ ว โมงเฉลี่ ย 0.225

กิโลวัตต์ โดยพิจารณาใช้เครื่ องทางานวันละ 8 ชม. ปี
ละ 80 วัน อัตราการรับจ้างพิจารณาจากค่าแรงขั้นต่ า
เท่ากับ 310 บาท/วัน หรื อเท่ากับ 24,800 บาท/ปี และ
ค่าไฟฟ้ า 432 บาท/ปี คิดเป็ นค่าใช้จ่ายผันแปร (VC)
38,732 บาท/ปี ดังนั้นต้นทุ นรวมของเครื่ องทั้งหมด
(AC) 40,503.875 บาท/ปี เมื่อพิจารณาจุดคุม้ ทุน พบว่า
ค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วยเท่ากับ 10.9 บาท/กก. ของ
เมล็ดบัว กาหนดให้ค่ารับจ้างเครื่ องแกะเมล็ดบัวเท่ากับ
11-50 บาท/กก. จะได้จุดคุม้ ทุนและระยะเวลาคืนทุน
ดังแสดงในภาพที่ 10
ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่า ถ้า คิ ด ค่ า รั บจ้า ง 25
บาท/กก.ของเมล็ด บัว จะมี ระยะเวลาคื นทุ นเท่ ากับ
2.5 เดื อ น จุ ด คุ ้ม ทุ น ในหนึ่ ง ปี เมื่ อ พิ จ ารณาจาก
น้ าหนักเมล็ดบัวประมาณ 0.1 ตัน/ปี
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ภาพที่ 10 จุดคุม้ ทุนและระยะเวลาคืนทุนของเครื่ องแกะเมล็ดบัว

สรุป
จากการทดสอบทางกายภาพ พบว่า เมล็ดบัว
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 14.88±0.03 มม. ความ
ยาวเฉลี่ย 20.36±0.10 มม. น้ าหนักเฉลี่ย 110.34±4.78 กรัม
และความหนาของเปลือกเฉลี่ย 2.58±0.11 มม. โดยที่
จากการทดสอบหาความสามารถในการทางานของ
เครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวง พบว่า การทดลองที่ 2 และ
5 มีเปอร์ เซ็นต์เมล็ดดี ที่กรี ดได้สูงสุ ดใกล้เคียงกัน แต่
การทดลองที่ 5 มีอตั ราการทางานสู งกว่าการทดลอง
ที่ 2 และถึงแม้การทดลองที่ 9 จะมีอตั ราการทางาน
สู งสุ ด 8.27 กก./ชม. แต่กม็ ีเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีที่กรี ดได้
เพียง 74.3 % ดังนั้นจึ งสรุ ปได้ว่า การทดลองที่ 5
ความเร็ วกะพ้อลาเลียง และความเร็ วชุ ดใบมีดกรี ด ที่
เหมาะสมในการทางานคือ 5.8 เมตร/วินาที และ 1.6
เมตร/วินาที ตามลาดับ
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