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บทคัดย่อ
เครือ่ งลอกเยือ่ เมล็ดบัวหลวงได้ถกู ออกแบบและสร้างขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดเวลาและแรงงาน
ในการแปรรูปเมล็ดบัวอบซึ่งเป็นสินค้าโอทอปของจังหวัดที่มีการท�ำนาบัว เครื่องต้นแบบประกอบด้วย
โครงสร้างเครื่อง ชุดลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง ระบบส่งก�ำลัง และใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 0.5 แรงม้า เป็นต้น
ก�ำลัง หลักการท�ำงานของเครื่องเริ่มจากผู้ท�ำงานป้อนเมล็ดบัวหลวงครั้งละ 0.5 กิโลกรัม และน�้ำ 1.5 ลิตร
ลงในช่องป้อนทางด้านบนของเครื่องเพื่อลอกเยื่อในชุดลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง หลังจากที่เมล็ดบัวหลวง
ถูกลอกเยือ่ แล้ว จึงเปิดช่องทางออกซึง่ อยูท่ างด้านล่างของเครือ่ งเพือ่ ให้เมล็ดบัวไหลออกมาสูภ่ าชนะรองรับ
จากการทดสอบเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงที่ความเร็วของชุดลอกเยื่อที่ 1,000 1,200 และ 1,400 รอบ
ต่อนาที ที่เวลาในการทดสอบ 3, 4, 5, 6 และ 7 นาที ตามล�ำดับ พบว่าเครื่องต้นแบบสามารถท�ำงานได้ดี
ที่สุดที่ความเร็วของชุดลอกเยื่อ 1,200 รอบต่อนาที ใช้เวลาท�ำงาน 4 นาที มีความสามารถในการท�ำงาน
7.1 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง เปอร์เซ็นต์ในการลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง 94.5% เปอร์เซ็นต์ความเสียหายของเมล็ด
2.9% และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 0.66 กิโลวัตต์-ชั่วโมง จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมพบว่าเมือ่ ใช้เครือ่ งลอกเยือ่ เมล็ดบัวหลวง 1,440 ชัว่ โมงต่อปี มีคา่ ใช้จา่ ยเฉลีย่ ของเครือ่ ง 3.90 บาท
ต่อกิโลกรัม จะมีระยะคืนทุน 3.4 ปี และจุดคุ้มทุน 1,170 ชั่วโมงต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับการลอกเยื่อ
ด้วยแรงงานคน
ค�ำส�ำคัญ: การออกแบบ เครื่องลอกเยื่อ เมล็ดบัวหลวง บัวหลวง
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Abstract
The research was to design and fabricate a lotus seeds membrane peeling machine
to minimize the time and labor requirement in the processing of OTOP products of the
provinces with lotus planting areas. The prototype consists of the main frame, lotus seed
membrane peeling unit, the power transmission unit, and a 0.5 hp electric motor, which
was used as a prime mover. In the operation, the 0.5 kg lotus seeds and 1.5 lites of water
were fed manually into feeding chute at the top of the machine to peel the lotus seed
membrane in the peeling unit. After the peeling, lotus seeds were released through outlet
chute at the bottom. Results of testing at the peeling speed of 1,000, 1,200 and 1,400
rpm, and testing time at 3, 4, 5, 6 and 7 min, respectively indicated that the optimal
performance was achieved when the machine was operated 4 min at peeling speed
1,200 rpm. The working capacity was 7.1 kg/hour, percentage of peeling was found to be
94.5% with seed damaged 2.9%, and consumed 0.66 kW-hour of energy. An engineering
economic analysis showed that, at an annual usage rate of 1,440 hours, the machine cost
was on average of 3.9 THB per kilogram, payback period of 3.4 years and the break-even
point of the machine was 1,170 hours per year.
Keywords: design, peeling machine, lotus seed, lotus
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1. บทน�ำ
เมล็ดบัวหลวงเป็นธัญพืชที่เป็นส่วนผสม
ในต�ำรับยาหลายต�ำรับ มีคาร์โบไฮเดรต จึงให้
พลังงาน โดยสรรพคุณที่โดดเด่นของเมล็ดบัวคือ
ถ้าทานเมล็ดสดจะมีวิตามินซีสูง หรือทานแบบ
อบกรอบจะมีโปรตีนสูง มีฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก
และแคลเซียม ในต�ำราแพทย์แผนจีน เมล็ดบัว
มี ฤ ทธิ์ เ ป็ น กลาง ช่ ว ยบ� ำ รุ ง เลื อ ด บ� ำ รุ ง หั ว ใจ
รวมถึ ง อวั ย วะภายในร่ า งกาย ช่ ว ยบ� ำ รุ ง ข้ อ
[1] ถิ่ น ก� ำ เนิ ด ของบั ว ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นเขตร้ อ น
จึ ง สามารถเจริ ญ เติ บ โตได้ ดี ใ นทุ ก พื้ น ที่ ข อง
ประเทศไทย ดังนั้นภาครัฐจึงได้สนับสนุนให้ปลูก
บัวหลวงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้�ำท่วมขัง
ไม่ ส ามารถปลู ก พื ช ชนิ ด อื่ น ได้ [2] เกษตรกร
จ� ำ นวนมากในหลายจั ง หวั ด ยึ ด การปลู ก บั ว
เป็นอาชีพหลัก และเนือ่ งจากบัวเป็นไม้นำ้� ลักษณะ
ของแปลงปลูกจึงต้องมีการขังน�ำ้ เหมือนท�ำนาข้าว
จึ ง เรี ย กว่ า การท� ำ นาบั ว นาบั ว สามารถดู แ ล
รักษาง่ายกว่านาข้าว มีโรคและแมลงรบกวนน้อย
ใช้น�้ำน้อยกว่า สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งในรูป
ดอกตูมและเก็บเมล็ด ซึ่งผลผลิตทั้งสองรูปแบบนี้
ยั ง เป็ น ที่ ต ้ อ งการของทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังนั้นจากสภาพปัจจุบันที่เกษตรกร
ผู้ท�ำนาข้าวประสบปัญหาทั้งในเรื่อง การขาดน�้ำ
และราคาข้าวไม่แน่นอน นาบัวจึงเป็นทางเลือก
ใหม่ทางหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่นาข้าว
[3, 4, 5] ปัจจุบนั เมล็ดบัวยังสามารถน�ำมาแปรรูป
เป็นสินค้าโอทอป ของจังหวัดทีม่ กี ารท�ำนาบัว เช่น
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร
ผลิต “เมล็ดบัวอบกรอบ” บรรจุกล่องพลาสติก
และดี บั ว แคปซู ล จ� ำ หน่ า ยเป็ น สิ น ค้ า โอทอป
ซึ่งมียอดจ�ำหน่ายแต่ละปีกว่า 1.2 ล้านบาท [6]
นอกจากนั้นเมล็ดบัวยังเป็นส่วนประกอบหลัก
ของไส้ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ลูกบัวของโรงงาน
ผลิ ต ขนมไหว้ พ ระจั น ทร์ ต ่ า งๆ ส� ำหรั บ ส่ ง ขาย
ทั่วประเทศ เช่น โรงงานผลิตขนมไหว้พระจันทร์
เอส แอนด์ พี เป็นต้น

เมล็ดบัวหลวงสด (มีเปลือกสีเขียวเข้ม)
ที่จะน�ำไปแปรรูปในปัจจุบันจะแกะเปลือกโดย
ใช้มีด แล้วท�ำการลอกเยื่อจนได้เมล็ดบัวสีขาว
ด้ ว ยมี ด ดั ง รู ป ที่ 1 ซึ่ ง ขั้ น ตอนดั ง กล่ า วยั ง ใช้
แรงงานคนเป็นหลักท�ำให้ตอ้ งใช้เวลาในการเตรียม
เมล็ดบัวเพื่อการแปรรูปสูง อีกทั้งในประเทศไทย
ยังไม่มีเครื่องทุ่นแรงส�ำหรับใช้ในกระบวนการ
แกะเปลือกและลอกเยือ่ เมล็ดบัวหลวง ส่วนเครือ่ ง
แกะเปลื อ กและเครื่ อ งลอกเยื่ อ เมล็ ด บั ว หลวง
ที่ มี ใช้ ใ นต่ า งประเทศ เช่ น ในประเทศจี น นั้ น
ไม่เหมาะทีจ่ ะน�ำมาใช้กบั เมล็ดบัวพันธุท์ นี่ ยิ มปลูก
ในประเทศไทยเนื่องจากเมล็ดบัวหลวงมีลักษณะ
ทางกายภาพที่ แ ตกต่ า งกั น และราคาน� ำ เข้ า
ค่อนข้างแพง จึงท�ำให้ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ได้วิจัยและพัฒนาเครื่องแกะ
เมล็ดบัวหลวงขึ้น [7, 8] ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า โอทอปของวิ ส าหกิ จ
ชุมชนให้สูงขึ้น จึงได้ท�ำการวิจัยต่อเนื่องโดยการ
ออกแบบและสร้างเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง
ที่ท�ำงานต่อจากเครื่องแกะเมล็ดบัวหลวง

รูปที่ 1 ก) การแกะเปลือก และ
ข) ลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง โดยใช้มีด
2. อุปกรณ์และวิธีการ
งานวิจยั นีใ้ ห้ความส�ำคัญในการออกแบบ
และสร้ า งเครื่ อ งลอกเยื่ อ เมล็ ด บั ว หลวงที่ ป ลู ก
ในประเทศไทย ซึ่ ง มี ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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129

2.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การ
ออกแบบ
		 2.1.1 ศึ ก ษาปั ญ หาและวิ ธี ก าร
ลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและ
วิ ธี ก ารลอกเยื่ อ เมล็ ด บั ว หลวงของเกษตรกร
ในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับเปรียบเทียบ
การท�ำงานระหว่างเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง
ต้นแบบกับวิธที ใี่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั จากการสัมภาษณ์
กลุ่มแม่บ้านบึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร ได้ผลการ
ศึกษาดังนี้
- แรงงานในกระบวนการผลิตมาจากแรงงาน
ในกลุ่มสหกรณ์ในชุมชนซึ่งมีสมาชิก 30 คน หรือ
หมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งในปัจจุบันจ�ำนวนแรงงาน
มีจ�ำนวนลดลง
- ค่าจ้างแรงงานส�ำหรับการแกะและลอกเยื่อ
เมล็ดบัวหลวง 10 บาทต่อกิโลกรัม
- ปริมาณการแกะและลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง
ในแต่ละวันประมาณ 24-36 กิโลกรัม (ท�ำงาน
ไม่เกิน 8 ชั่วโมง) โดยขึ้นอยู่กับความช�ำนาญ
ในการแกะและลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง
- ปั ญ หาที่ พ บในขั้ น ตอนการลอกเยื่ อ เมล็ ด
บัวหลวงคือเกิดความไม่ปลอดภัยในการท�ำงาน
เช่น เกิดอุบัติเหตุจากมีดบาด
			 2.1.2 ลักษณะทางกายภาพของ
เมล็ดบัวหลวง
		 การศึ ก ษาในขั้ น ตอนนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล ลั ก ษณะทางกายภาพของ
เมล็ดบัวหลวงส�ำหรับใช้ในการออกแบบเครื่อง
ต้นแบบ ได้แก่เส้นผ่านศูนย์กลาง และความยาว
ของเมล็ ด บั ว หลวง ดั ง รู ป ที่ 2 ส� ำ หรั บ ใช้ เ ป็ น
ข้ อ มู ล ในการออกแบบชุ ด ลอกเยื่ อ และการ
ปรับตั้งต่างๆ ที่จ�ำเป็นในการออกแบบเครื่อง
โดยการสุ่มวัดขนาดเมล็ดบัวหลวงจ�ำนวน 100
เมล็ด ด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ จากการศึกษา
ได้เส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 9.0-14.0 มิลลิเมตร
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มีค่าเฉลี่ย 12.2±1.0 มิลลิเมตร และความยาว
ของเมล็ดบัวหลวงระหว่าง 14.0-18.0 มิลลิเมตร
มี ค ่ า เฉลี่ ย 16.2±0.8 มิ ล ลิ เ มตร ซึ่ ง เส้ น ผ่ า น
ศู น ย์ ก ลางและความยาวของเมล็ ด บั ว หลวง
ได้ถูกน�ำไปใช้ออกแบบระยะห่างของชุดลอกเยื่อ
ความกว้ า งและความสู ง ของช่ อ งป้ อ นเมล็ ด
บัวหลวง

รูปที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดบัวหลวง
2.2 ออกแบบและสร้างเครื่องลอกเยื่อ
เมล็ดบัวหลวง
การออกแบบเครื่ อ งลอกเยื่ อ เมล็ ด
บัวหลวงต้นแบบนั้นนอกจากจะใช้ข้อมูลที่จ�ำเป็น
ต่อการออกแบบแล้ว ยังได้ประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละ
หลักการออกแบบเครือ่ งจักรกลและเครือ่ งจักรกล
เกษตร [9, 10, 11] รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ [12] ซึ่งมี
ส่วนประกอบหลักดังรูปที่ 3 (ก) คือ โครงสร้าง
เครื่อง ชุดลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง ระบบส่งก�ำลัง
และใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 0.5 แรงม้า เป็นต้น
ก�ำลัง มีรายละเอียด ดังนี้
โครงสร้างของเครื่อง ใช้ส�ำหรับติดตั้ง
อุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ ของเครื่ อ งต้ น แบบ มี ข นาด
530x620x1,100 มิลลิเมตร (กว้างxยาวxสูง)
สร้ า งจากเหล็ ก ฉากขนาด 40x40 มิ ล ลิ เ มตร
หนา 4 มิลลิเมตร โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ถูกยึด
เข้ากับโครงสร้างด้วยนัตและสกรู

ชุดลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงดังรูปที่ 3 (ข)
ท� ำ หน้ า ที่ ห มุ น ลอกเยื่ อ ของเมล็ ด บั ว หลวง
มี ส ่ ว นประกอบหลั ก ได้ แ ก่ ชุ ด แปรงลอกเยื่ อ
เมล็ดบัวหลวงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100
มิลลิเมตร ยาว 250 มิลลิเมตร จ�ำนวน 3 ชุด
ขับด้วยเพลาขับขนาด 0.6 นิ้ว และติดตั้งอยู่ใน
ถังสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลาง 260 มิลลิเมตร
สูง 260 มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตร
ระบบส่งก�ำลัง การส่งก�ำลังไปยังส่วน
ประกอบต่างๆ ของเครื่องต้นแบบจะใช้พูลเลย์
และสายพาน เนื่ อ งจากออกแบบง่ า ย ไม่ เ กิ ด
เสียงดังขณะท�ำงาน และราคาถูก
หลั ก การท� ำ งานของเครื่ อ งเริ่ ม จาก
ผู ้ ท� ำ งานป้ อ นเมล็ ด บั ว หลวงและน�้ ำ ลงไปใน
ชุ ด ลอกเยื่ อ เมล็ ด บั ว หลวง เมื่ อ เปิ ด เครื่ อ ง
ชุ ด แปรงลอกเยื่ อ จะท� ำ การหมุ น ลอกเยื่ อ ออก
จากเมล็ดบัวโดยมีน�้ำเป็นตัวช่วย เมื่อครบเวลา
ทีก่ ำ� หนดท�ำการหยุดเครือ่ ง แล้วเปิดช่องทางออก
ทางด้านล่างของเครื่อง เพื่อให้เมล็ดบัวหลวงไหล
ออกมาสูภ่ าชนะทีร่ องรับ ซึง่ เครือ่ งต้นแบบทีส่ ร้าง
เสร็จแสดงดังรูปที่ 3 (ค)

ข) แบบชุดลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง

ค) เครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงต้นแบบ
รูปที่ 3 แบบและเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง
ต้นแบบ

ก) แบบเครื่องต้นแบบด้วยโปรแกรมด้าน CAD

2.3 ทดสอบและประเมิ น สมรรถนะ
เครื่องต้นแบบ
เครือ่ งต้นแบบได้ถกู ทดสอบและประเมิน
สมรรถนะในการท�ำงาน รวมทั้งคุณภาพในการ
ลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง โดยใช้เปอร์เซ็นต์การลอก
เยื่ อ เมล็ ด บั ว หลวง เปอร์ เซ็ น ต์ ค วามเสี ย หาย
ของเมล็ด ความสามารถในการท�ำงาน และอัตรา
การสิน้ เปลืองพลังงานไฟฟ้า เป็นค่าชีผ้ ลการศึกษา
ซึ่งค�ำนวณได้จากสมการ ดังนี้
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1) เปอร์เซ็นต์การลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง (%)
น�้ำหนักของเมล็ดบัวหลวงที่ลอกเยื่อได้
น�้ำหนักของเมล็ดบัวหลวงทั้งหมด

x 100

(1)

2) เปอร์เซ็นต์ความเสียหายของเมล็ด (%)
น�้ำหนักของเมล็ดบัวหลวงที่เสียหาย
น�้ำหนักของเมล็ดบัวหลวงทั้งหมด

x 100

(2)

3) ความสามารถในการทำ�งาน (kg/hr)
น�้ำหนักของเมล็ดบัวหลวงที่ลอกเยื่อได้ทั้งหมด
เวลาในการท�ำงานทั้งหมด

x 100

(3)

4) อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า (kW-hr)
= IVt
1000

เมื่อ I = กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)
V = แรงเคลื่อนไฟฟ้า (โวลต์)
t = เวลา (ชั่วโมง)

น�้ ำ หนั ก เมล็ ด บั ว ที่ ล อกเยื่ อ ไม่ ไ ด้ และน�้ ำ หนั ก
เมล็ดบัวทีเ่ สียหาย เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการค�ำนวณ
ค่าชีผ้ ลการศึกษา และวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม เช่น ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาคืนทุน และ
จุดคุ้มทุน ในการใช้เครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง
2.4 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
		 2.4.1 การวิเคราะห์และประเมิน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย
วิธีการประเมินค่าใช้จ่ายโดยรวมเกี่ยวกับ
ต้นทุนในการใช้งานเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง
สมมติวา่ เกษตรกรซือ้ เครือ่ งลอกเยือ่ เมล็ดบัวหลวง
แทนวิธีการใช้แรงงานคน ซึ่งค่าใช้จ่ายโดยรวม
จะประกอบด้วยต้นทุนคงที่ (Fixed cost) และ
ต้นทุนผันแปร (Variable cost) โดยต้นทุนคงที่
ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของเครื่อง (คิดค่าเสื่อมราคา
โดยวิธีเส้นตรงเมื่อประมาณอายุการใช้งานของ
เครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงได้ 5 ปี) และค่า
เสียโอกาสของเงินทุน (คิดอัตราดอกเบี้ย 10%)
ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่จะไม่เปลี่ยนแปรไป
ตามปริมาณของการลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง [13]

การทดสอบใช้ เ มล็ ด บั ว หลวงปทุ ม
เส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 9.0-14.0 มิลลิเมตร
มีค่าเฉลี่ย 12.2±0.9 มิลลิเมตร และความยาว
		 2.4.2 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืน
ของเมล็ดบัวหลวงระหว่าง 14.0-18.0 มิลลิเมตร
ทุน (Pay-back period)
มีค่าเฉลี่ย 16.2±0.7 มิลลิเมตร (สุ่มวัด 50 เมล็ด)
เป็ น การคาดคะเนว่ า เมื่ อ ลงทุ น ใช้
ตลอดการทดสอบ จากการทดสอบเบื้ อ งต้ น
เครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงไปแล้ว จะได้รับ
พบว่ า ต้ อ งเดิ น เครื่ อ งที่ ค วามเร็ ว รอบของชุ ด
ผลตอบแทนกลั บ คื น มาในจ� ำ นวนเงิ น เท่ า กั บ
ลอกเยื่ออย่างน้อย 1,000 รอบต่อนาที ใช้เวลา
ที่ลงทุนไปแล้วภายในระยะกี่ปี โดยคิดจากราคา
มากกว่า 3 นาที และต้องผสมน�้ำเปล่ารวมกับ
ในการลงทุ น ซื้ อ เครื่ อ งลอกเยื่ อ เมล็ ด บั ว หลวง
เมล็ ด บั ว หลวงด้ ว ยจึ ง จะสามารถลอกเยื่ อ ได้
หารกับผลประโยชน์สุทธิที่คาดว่าจะได้รับในการ
ดั ง นั้ น จึ ง เลื อ กทดสอบที่ ค วามเร็ ว รอบของชุ ด
ใช้งานเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง 5 ปี [13]
ลอกเยื่อที่ 1,000, 1,200 และ 1,400 รอบ
ต่อนาที เพื่อหาความเร็วของชุดลอกเยื่อที่ดีที่สุด
		 2.4.3 การวิ เ คราะห์ จุ ด คุ ้ ม ทุ น
โดยก�ำหนดเวลาในการลอกเยื่อเป็น 3, 4, 5, 6
(Break-even point)
และ 7 นาที ตามล�ำดับ โดยแต่ละการทดสอบ
เป็นการค�ำนวณหาจุดคุ้มทุนในการใช้
ใช้เมล็ดบัวหลวง 0.5 กิโลกรัม และน�้ำ 1.5 ลิตร
เครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงต้นแบบ โดยการ
ท�ำซ�้ำ 3 ซ�้ำ และบันทึกเวลาที่ใช้ในการท�ำงาน
เปรียบเทียบระหว่างต้นทุนในการลอกเยื่อเมล็ด
ทัง้ หมด กระแสไฟฟ้า น�ำ้ หนักเมล็ดบัวทีล่ อกเยือ่ ได้
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บัวหลวงจากการใช้เครื่องต้นแบบและการลอก
เยื่อเมล็ดบัวหลวงด้วยแรงงานคน
3. ผลการวิจัย
ในการทดสอบสมรรถนะการท�ำงานของ
เครื่ องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงต้นแบบ ผลการ
ทดสอบแสดงดังรูปที่ 4 โดยรูปที่ 4 (ก) แสดง
เมล็ดบัวหลวงสดหลังการแกะเปลือกออกแล้ว
ก่อนการทดสอบ ซึ่งหลังจากได้น�ำไปทดสอบโดย
เครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงต้นแบบแล้ว จะได้
เมล็ดบัวหลวง ดังรูปที่ 4 (ข) ที่พร้อมจะน�ำไป
แปรรูปเป็นเมล็ดบัวอบเพื่อน�ำไปจ�ำหน่ายต่อไป
ส่วนรูปที่ 4 (ค) แสดงเมล็ดบัวหลวงบางส่วน
เกิดความเสียหายจากการทดสอบ โดยเมล็ดบัว
ที่ เ สี ย หายพิ จ ารณาจากเมล็ ด บั ว ที่ มี ร อยแตก
เสียหายทุกๆ แบบจากเมล็ดเต็ม ซึ่งเมล็ดบัวที่
เสี ย หายนี้ ส ามารถน� ำ ไปบดเป็ น แป้ ง เมล็ ด บั ว
ส�ำหรับท�ำไส้ขนมได้ต่อไป

ผลการทดสอบเครื่ อ งลอกเยื่ อ เมล็ ด
บัวหลวงที่ความเร็วรอบของชุดลอกเยื่อและเวลา
ในการทดสอบต่างๆ จะน�ำเสนอตามค่าชี้ผลการ
ศึกษา ดังนี้
3.1 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารลอกเยื่ อ เมล็ ด
บัวหลวง
จากการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ พ บว่ า
เปอร์ เซ็ น ต์ ก ารลอกเยื่ อ เมล็ ด บั ว หลวงมี ค วาม
แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 ทั้งใน
การทดสอบโดยใช้ความเร็วของชุดลอกเยื่อและ
ที่เวลาในการทดสอบต่างๆ ดังรูปที่ 5
จากผลการทดสอบเครื่ อ งลอกเยื่ อ
เมล็ ด บั ว หลวงดั ง รู ป ที่ 5 ที่ ค วามเร็ ว รอบของ
ชุดลอกเยื่อที่ 1,000, 1,200 และ 1,400 รอบ
ต่ อ นาที โดยก� ำ หนดเวลาในการลอกเยื่ อ เป็ น
3, 4, 5, 6 และ 7 นาที ตามล�ำดับ พบว่าเมื่อใช้
ความเร็วรอบของชุดลอกเยื่อต�่ำจะต้องใช้เวลา
ในการลอกเยื่ อ นานขึ้ น เพื่ อ ท� ำ ให้ เ ครื่ อ งมี
เปอร์เซ็นต์การลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงสูงขึ้น และ
ในกรณี ที่ เ พิ่ ม ความเร็ ว รอบของชุ ด ลอกเยื่ อ ให้
สู ง ขึ้ น และเพิ่ ม เวลาในการท� ำ งานเปอร์ เซ็ น ต์
การลอกเยื่ อ เมล็ ด บั ว หลวงจะลดลงเนื่ อ งจาก
เมล็ ด บั ว เกิ ด ความเสี ย หายเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง จะกล่ า ว
ในหัวข้อต่อไป จากการทดลองเครื่องต้นแบบ
สามารถลอกเยือ่ เมล็ดบัวหลวงได้ดที สี่ ดุ ทีค่ วามเร็ว
รอบของชุดลอกเยื่อ 1,200 รอบต่อนาที ใช้เวลา
ทดสอบ 4 นาที มีเปอร์เซ็นต์การลอกเยื่อเมล็ด
บัวหลวง 94.5%

รูปที่ 4 ก) เมล็ดบัวหลวงที่ใช้ทดสอบ
ข) เมล็ดบัวหลวงหลังการลอกเยื่อ และ
ค) เมล็ดบัวที่เสียหายจากการทดสอบ
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การเสียหายมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเร็วรอบของ
ชุดลอกเยื่อ ส่วนกรณีที่ทดสอบที่ความเร็วรอบ
ของชุ ด ลอกเยื่ อ เดี ย วกั น เมื่ อ เพิ่ ม เวลาในการ
ทดสอบให้นานขึ้นเมล็ดบัวจะเกิดการเสียหาย
มากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นจากการทดลองดังกล่าว
เครื่ อ งต้ น แบบมี เ ปอร์ เซ็ น ต์ ก ารลอกเยื่ อ เมล็ ด
บั ว หลวงสู ง สุ ด ที่ ค วามเร็ ว รอบของชุ ด ลอกเยื่ อ
1,200 รอบต่อนาที ใช้เวลาทดสอบ 4 นาที ซึ่งมี
เปอร์เซ็นต์ความเสียหายของเมล็ดบัวหลวง 2.9%

รูปที่ 5 เปอร์เซ็นต์การลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง
ในแต่ละความเร็วของชุดลอกเยื่อที่เวลาในการ
ทดสอบต่างๆ (abcde อักษรที่แตกต่างกัน
ในแต่ละชุดการทดสอบแสดงว่าเปอร์เซ็นต์
การการลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงมีความ
แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.05)
3.2 เปอร์เซ็นต์ความเสียหายของเมล็ด
บัวหลวง
จากการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ พ บว่ า
เปอร์เซ็นต์ความเสียหายของเมล็ดบัวหลวงมีความ
แตกต่างกันทางสถิตทิ ี่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 ทัง้ ใน
การทดสอบโดยใช้ความเร็วของชุดลอกเยื่อและ
ที่เวลาในการทดสอบต่างๆ ดังรูปที่ 6
จากผลการทดสอบเครื่องลอกเยื่อเมล็ด
บัวหลวง ทีค่ วามเร็วรอบของชุดลอกเยือ่ ที่ 1,000,
1,200 และ 1,400 รอบต่อนาที โดยก�ำหนด
เวลาในการลอกเยื่อเป็น 3, 4, 5, 6 และ 7 นาที
ตามล�ำดับ ดังรูปที่ 6 แสดงให้เห็นว่า เมล็ดบัวหลวง
จะเกิ ด ความเสี ย หายเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เพิ่ ม ความเร็ ว
รอบของชุ ด ลอกเยื่ อ และเวลาในการท� ำ งาน
ในกรณีที่ทดสอบที่เวลาเท่ากันเมล็ดบัวจะเกิด
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รูปที่ 6 เปอร์เซ็นต์ความเสียหายของ
เมล็ดบัวหลวงในแต่ละความเร็วของ
ชุดลอกเยื่อที่เวลาในการทดสอบต่างๆ
(abcde อักษรที่แตกต่างกันในแต่ละชุด
การทดสอบแสดงว่าเปอร์เซ็นต์การลอกเยื่อ
เมล็ดบัวหลวงมีความแตกต่างกันทางสถิติ
ที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.05)
เครื่อง

3.3 ความสามารถในการท�ำงานของ

จากการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ พ บว่ า
ความสามารถในการท�ำงานมีความแตกต่างกัน
ทางสถิตทิ รี่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.05 ทัง้ ในการทดสอบ

โดยใช้ความเร็วของชุดลอกเยื่อและที่เวลาในการ
ทดสอบต่างๆ ดังรูปที่ 7
จากผลการทดลองข้างต้นเครือ่ งต้นแบบ
ท�ำงานได้ดีที่สุดที่ความเร็วรอบของชุดลอกเยื่อ
1,200 รอบต่ อ นาที ใช้ เวลาทดสอบ 4 นาที
มีความสามารถในการท�ำงาน 7.1±0.1 กิโลกรัม
ชั่วโมง หรือคิดเป็น 56.72 กิโลกรัมต่อวัน (1 วัน
ท�ำงาน 8 ชั่วโมง) เมื่อเปรียบเทียบกับการท�ำงาน
ของเกษตรกรทีท่ ำ� งานได้เพียง 24-36 kg กิโลกรัม
ต่อวัน จะเห็นว่าเครื่องต้นแบบสามารถท�ำงาน
ได้มากกว่าการท�ำงานสูงสุดของเกษตรกรถึง 20
กิโลกรัมต่อวัน ดังนั้นจึงได้เลือกใช้ความสามารถ
ในการท�ำงาน 7.1 กิโลกรัมชั่วโมง ไปใช้ในการ
วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมต่อไป

รูปที่ 7 ความสามารถในการทำ�งานในแต่ละ
ความเร็วของชุดลอกเยื่อที่เวลาในการทดสอบ
ต่างๆ (abcde อักษรที่แตกต่างกันในแต่ละชุด
การทดสอบแสดงว่าเปอร์เซ็นต์การลอกเยื่อ
เมล็ดบัวหลวงมีความแตกต่างกันทางสถิติ
ที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.05)

3.4 อัตราการสิน้ เปลืองพลังงานไฟฟ้า
จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าอัตรา
การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามีความแตกต่างกัน
ทางสถิติที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 ในการทดสอบ
โดยใช้ความเร็วของชุดลอกเยื่อต่างกัน และไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
ในการทดสอบโดยใช้ที่เวลาในการทดสอบต่างๆ
ดังรูปที่ 8
จากผลการทดสอบ ดังรูปที่ 8 พบว่า
ช่วงความเร็วที่ใช้ขับชุดลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง
มี ก ารใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า เพิ่ ม ขึ้ น ตามความเร็ ว
การหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ามีค่าระหว่าง 0.590.99 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งจะน�ำค่าการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ า ของมอเตอร์ ขั บ ที่ ค วามเร็ ว รอบของ
ชุดลอกเยื่อ 1,200 รอบต่อนาที เท่ากับ 0.66
กิโลวัตต์-ชั่วโมง ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์
เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมต่อไป

รูปที่ 8 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
ในแต่ละความเร็วของชุดลอกเยื่อที่เวลาในการ
ทดสอบต่างๆ (abcde อักษรที่แตกต่างกัน
ในแต่ละชุดการทดสอบแสดงว่าเปอร์เซ็นต์
การลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงมีความแตกต่างกัน
ทางสถิติที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.05)
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3.5 ผลการวิเคราะห์และประเมินผลเชิง
เศรษฐศาสตร์
จากผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม โดยคิดที่ราคาเครื่องต้นแบบ 11,700
บาท อายุการใช้งาน 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 10%
ใช้ผู้ควบคุมเครื่อง 1 คน ความสามารถในการ
ท�ำงาน 7.1 กิโลกรัมชั่วโมง อัตราการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า 0.66 กิโลวัตต์-ชั่วโมง เมื่อใช้เครื่องต้นแบบ
ท�ำงาน 6 เดือน หรือ 1,440 ชั่วโมงต่อปี (ท�ำงาน
วันละ 8 ชั่วโมง) มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของเครื่อง
3.9 บาทต่อกิโลกรัม ระยะเวลาคืนทุน 3.4 ปี และ
การใช้งานที่จุดคุ้มทุน 1,170 ชั่วโมงต่อปี เมื่อ
เปรียบเทียบกับแรงงานคน 1 คน มีคา่ ใช้จา่ ยเฉลีย่
10 บาทต่อกิโลกรัม
4. สรุปผลการทดลอง
จากการทดสอบสมรรถนะเครื่องลอก
เยื่อเมล็ดบัวหลวงโดยใช้ค่าชี้วัดการศึกษา คือ
เปอร์เซ็นต์การลอกเยื่อ เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย
ความสามารถในการท� ำ งาน และอั ต ราการ
สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า พบว่าเครื่องต้นแบบ
สามารถท�ำงานได้ที่ดีที่สุดที่ความเร็ วรอบของ
ชุดลอกเยื่อ 1,200 รอบต่อนาที ใช้เวลาท�ำงาน
4 นาที มีเปอร์เซ็นต์การลอกเยือ่ 94.5% เปอร์เซ็นต์
ความเสียหาย 2.9% ความสามารถในการท�ำงาน
7.1 กิโลกรัมชั่วโมง และใช้พลังงานไฟฟ้า 0.66
กิ โ ลวั ต ต์ - ชั่ ว โมง และจากการวิ เ คราะห์ ค วาม
เป็นไปได้ในการใช้เครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง
พบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของเครื่อง 3.90 บาทต่อ
กิโลกรัม ระยะเวลาคืนทุน 3.4 ปี และการใช้งาน
ทีจ่ ดุ คุม้ ทุน 1,170 ชัว่ โมงต่อปี เมือ่ เปรียบเทียบกับ
แรงงานคน ซึ่งเครื่องต้นแบบสามารถที่จะพัฒนา
เพื่อใช้ทดแทนแรงงานคนได้ต่อไปในอนาคต
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