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บทคัดยอ 

งานวิจัยชิ้นนี้เปนการออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดและเนื้อมะขามหวาน โดยเปนการพัฒนาเพื่อ

แกปญหา ความลาชา การเกิดอุบตัิเหตุจากการใชมีดปลายแหลมในการกรีด รวมถึงเนื้อมะขามที่ไดยังมีความสะอาดและ

ถูกหลักอนามัย เครื่องที่ถูกพัฒนาขึ้นเปนการแกไขขอบพพรองจากการทํางานโดยเครื่องตนแบบ สวนการทดสอบการ

ทํางานใชระดับความเร็วรอบที่มีความแตกตางกันและทดลองกับมะขามคละขนาด  

จากการทดลองพบวามีปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชงานคลายกันในความเร็วทุกระดับคือ เมื่อกรีดมะขามใบมีดจะ

มีแรงเสียดทานทําใหความเร็วรอบจะลดลง ถาหากฝกมะขามที่มีความชื้นที่เนื้อมะขามมากจะทําใหเนื้อมะขามติดที่ใบมีด 

เมื่อกรีดไปนานๆ ความเร็วในการกรีดก็จะลดลง อีกสาเหตุที่สําคัญคือ ตลอดความยาวฝกมะขามบางฝกจะมีรองลึกอยู 

อาจจะทําใหใบมีดกรีดไมถึง แตเมื่อใชความเร็วในระดับสูงสุด จะสามารถกรีดไดเร็วกวาการใชความเร็วระดับที่ต่ํากวา 

แตขอเสียของการใชความเร็วรอบในระดับที่สูงคือ โอกาสที่ฝกมะขามที่กรีดก็จะกระเด็นออกจากฐานก็จะมีสูงขึ้นตามไป

ดวย 

 

คําสําคัญ  :  มะขาม เครื่องจักร การแยกเมล็ด 

 

Abstract 

The aim of this research is to design and develop a tamarind seed removal machine. It is 

developed to solve the problem of delays, accidents from use a sharp knife and improve the clean 

and hygienic processing of tamarind. The machine was developed to resolve the defects in the 

working prototype. The machine was then tested at different speeds using different sizes of tamarind. 

The results show that the machine has similar problems at all speeds. Friction of the blade 

during cutting reduces speed. Jamming occurs when the tamarind are too damp due to tamarind 

flesh adhering to the blade over time, reducing speed. Another important cause occurs in some 

tamarinds which have deep grooves along the length of the tamarind pod and the depth of the 

grooves may prevent the blade from properly opening the pod. Cutting at fast speeds increases 
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speed of production, however the downside is that the likeliness of the cut tamarinds bouncing out 

of the tray is increased in turn.  

 

Keywords :  Tamarind, Machine , Seed Separating 

 

บทนํา 

มะขามหวานเปรียบเสมือนพืชที่เปนเอกลักษณและพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ มีการปลูกกันแพรหลาย

ทั่วทุกอําเภอในจังหวัดเพชรบูรณ ดังนั้นในแตละปจะมีผลผลิตมะขามหวานที่สามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรผูปลูก

และกลุมอาชีพผูแปรรูปมะขามหวานเปนจํานวนมาก มะขามหวานสามารถนําไปทําการแปรรูปเปนผลิตภัณฑได

หลากหลาย เชน มะขามหวานไรเมล็ด มะขามคลุก มะขามแชอิ่ม มะขามกวน มะขามเปยก น้ํามะขามพรอมดื่ม และ

เครื่องสําอางตางๆ เปนตน ซึ่งกอนที่จะนําไปทําการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ บางผลิตภัณฑจําเปนตองทําการแยก

เมล็ดออกมาใหเหลือแตเนื้อมะขามหวานเทานั้น โดยกรรมวิธีในการแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขามของกลุมผูประกอบการ

ผูแปรรูปมะขามหวานจะใชมีดปลายแหลมหรือคัตเตอรกรีดที่บริเวณทองของฝกมะขามหวาน  จากนั้นใชปลายแหลมของ

มีดหรือคัตเตอรทําการแหวกที่รอยกรีด แลวเขี่ยเมล็ดมะขามหวานออกทีละเมล็ด แตการแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขาม

หวานดวยวิธีดังกลาวนั้นมีความลาชา จากการสอบถามกลุมผูประกอบการผูแปรรูปมะขามหวานพบวา แรงงาน 1 คนใน

หนึ่งวันสามารถแกะเมล็ดมะขามออกจากเนื้อมะขามไดเพียง 5-6 กิโลกรัม ซึ่งไมเพียงพอตอความตองการ ซึ่งถาหาก

ผูประกอบการตองการปริมาณเนื้อมะขามจํานวนมาก ก็จําเปนตองใชแรงงานจํานวนมากในการแกะเมล็ดดวยเชนกัน อีก

ทั้งยังทําใหผลิตภัณฑเนื้อมะขามที่ผานจากแยกเมล็ดออกแลวมีความสกปรก ในบางครั้งมีการพบเศษผมและฝุนละออง

ปนอยู ซึ่งไมถูกหลักอนามัย นอกจากวิธีการแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขามจะใชแรงงานคนแกะแลว ยังมีอีกวิธีการหนึ่งที่

ใชในการแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขามหวานนั่นคือ การใชเครื่องจักรชวยในการแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขามหวาน แต

วิธีการนี้มีตนทุนของเครื่องจักรสูงมาก จากการสอบถามจากผูประกอบการบริษัทไนนแทมมะรินด พบวาเครื่องจักรที่ใช

ในการแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขามหวานมีราคาหลายลานบาท อีกทั้งจะตองสั่งซื้อเครื่องจักรและใบมีดกรีดมาจาก

ประเทศเยอรมัน หากประเทศไทยสามารถผลิตเครื่องจักรที่ใชสําหรับแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขามหวานไดเองก็จะ

สามารถลดตนทุนดานการผลิตของผูประกอบการไดมาก อีกทั้งผูประกอบการผูแปรรูปมะขามหวานรายยอยก็จะมีกําลัง

ทรัพยเพียงพอที่จะสามารถซื้อเครื่องจักรได เพื่อใหมีอัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑมีคุณภาพมากขึ้น จนกระทั่ง

สามารถแขงขันกับผูประกอบการแปรรูปมะขามหวานรายใหญๆ ที่มีกําลังทรัพยมากๆ ได ที่ผานมาไดมีการออกแบบและ

พัฒนาเครื่องตนแบบสําหรับใชในการแยกเนื้อมะขามหวานออกมาเพื่อตอบสนองความตองการดังกลาวของ

ผูประกอบการแปรรูปมะขามในจังหวัดเพชรบูรณ โดยตัวเครื่องทําดวยสแตนเลส สามารถควบคุมความเร็วในการกรีดได 

จากการทดสอบการทํางานพบวา สามารถกรีดมะขามโดยไมใหเสียรูปและเนื้อฉีกขาดไดเพียง 20% จากจํานวนมะขาม

ทั้งหมดเทาน้ัน สาเหตุอันเนื่องมาจากความชื้นในเนื้อมะขามทําให มะขามเกิดการเสียรูป ทําใหการกรีดสามารถทําไดยาก  

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนประกอบกับผูวิจัยไดลงพื้นที่สํารวจปญหา ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการจัดการ

เทคโนโลยีเพื่อนํามาประยุกตใชในการเพิ่มผลผลิตเนื้อมะขามหวานสําหรับนําไปใชในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ 

ดวยการออกแบบและสรางเครื่องเครื่องแยกเมล็ดและเนื้อมะขามหวาน สําหรับกลุมอาชีพผูแปรรูปมะขามหวานจังหวัด
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เพชรบูรณ เพื่อกอใหเกิดการเพิ่มผลผลิต ลดแรงงานจากคน ผลิตภัณฑมะขามหวานมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย และ

เพิ่มความปลอดภัยระหวางปฏิบัติงานวัตถุประสงคของการวิจัย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขามหวานพันธุศรีชมภู   

2. เพื่อทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของเครื่อง 

 

วรรณกรรมและทฤษฎทีี่เกี่ยวของ 

ที่ผานมาไดมีการพัฒนาเพื่อสงเสริมใหเกษตรกรไดมีรายไดจากการจําหนายมะขาม ซึ่งงานวิจัยของ จินตนา 

(2548) ไดหาวิธีการเพื่อพัฒนาเพิ่มผลผลิตมะขามหวานของเกษตรกรบานตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ ผูวิจัยไดใช

การศึกษาจากการตั้งเวลประชาคมแบบการมีสวนรวมของชุมชน ทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก จากนั้นก็ใชการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่ออบรม และเสริมสรางความรูใหแกชาวบาน จากการลงพื้นที่ผูวิจัยพบวาชุมชนบานตะเบาะ มีสภาพภูมิ

ประเทศเปนที่ราบและที่เนินตามเชิงเขา พื้นที่เพาะปลูกเปนดินดําผสมดินลูกรัง มีความรวนซุยทําใหเหมาะกับการปลูก

มะขามหวาน ซึ่งพันธมะขามที่นิยมปลูกคือพันธุขันตี รองลงมาคือพันธุสีทองและพันธุศรีชมภู นอกจากวิธีการดังกลาว

แลวยังมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มความรวดเร็วในขั้นตอนตางๆ ในการผลิตมะชาม 

ตัวอยางเชนในงานวิจัยของ ณัฐพล (2555) ไดทําการนําเทคโนโลยีการประมวลภาพมาตรวจสอบตําหนิบนฝกมะขามเพื่อ

คัดแยกฝกมะขามเสียออกจากฝกมะขามดี โดยใชคาของแสงสวางจากภาพถายฝกมะขามในการคัดแยก จากผลการ

ทดสอบเพื่อหาคาระดับความเขมของแสง ในงานวิจัยของศักดิ์ศิริชัย (2556) ผูวิจัยไดออกแบบชุดถอดรกมะขาม โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพและสรางชุดถอดรกมะขาม  ผลการวิจัยพบวา เวลาที่ใชในการถอดรกมะขาม 

เฉลี่ย 14.58 นาที ตอมะขาม 1 กิโลกรัม คุณภาพฝกมะขามที่ได คิดเปนรอยละของจํานวนฝกมะขามเฉลี่ย 1 กิโลกรัม 

คุณภาพฝกมะขามที่ไดจากการถอดรกมะขาม คงสภาพฝกรอยละ 96 ไมคงสภาพฝกรอยละ 4 มะขามนั้นมีประโยชน

มากมาย แมกระทั่งนํามาสกัดเพื่อนํามาใชเปนสวนประกอบของเครื่องสําอาง ในงานวิจัยของปรีชา (2550) ไดศึกษา

องคประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ในการยับยังการทํางานของเอนไซดไทโรสิเนสโดยไดสกัดจากสวนตาง ๆ ของมะขามปอม 

ซึ่งไดพบวาพบวาไดสารบริสุทธิ์ 11 ชนิด ผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซมืไทโรสิเนส พบวา สารสกัดจาก

สวนใบ สวนกิ่ง และสวนผลชั้นเมทานอลจะมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซมไทโรสิเนสมากที่สุด  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนในการออกแบบและสรางเครื่องตนแบบแยกเมล็ดและเนื้อมะขาม โดยแบงการอธิบายออกเปน 5สวน

ไดแก ขั้นตอนการออกแบบ การศึกษาลักษณะทางกายภาพของมะขามหวานพันธุสีชมภู การทํางานของเครื่องจักร การใช

งานเครื่องจักร และการทดสอบประสิทธิภาพซึ่งสามารถอธิบายไดโดยสังเขปดังนี ้

1. ขั้นตอนการออกแบบ  

 คณะผูวิจัยไดศึกษาจากความบพพรองของเครื่องตนแบบ โดยเครื่องตนแบบมีปญหาในสวนของการดันเมล็ด

มะขามใหแยกออกจากเน้ือ ซึ่งความสูงรองลูกกลิ้งดันเมล็ดมะขามยังมีความสูงนอยเกินไป สปริงตัวดันโซระบบสงกําลังมี
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ขนาดเล็กเกินไป ทําใหเกิดการติดขัดระหวางการทดสอบ และสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการทํางานมากที่สุดคือความชื้นของ

มะขาม มะขามที่มีความชื้นมากจะทําใหเมล็ดฝกมะขามที่ถูกแยกเมล็ดออกเกิดการเสียรูป  

2. การศึกษาลักษณะทางกายภาพของมะขามหวานพันธุสีชมภู  

 ทําไดโดยการนําฝกมะขามมาผาครึ่งตามแนวความยาวของฝกแลวใชไมบรรทัดวัดเพื่อหาคาเฉลี่ยของความ

ยามและความโตของฝกมะขามหวานเพื่อใชในขั้นตอนการทดสอบของเครื่อง เราจะเห็นไดวาฝกของมะขามหวานจะไมได

ตรงเสมอไปบางชวงจะมีโคงงอบางเล็กนอย จากภาพที่ 1 เปนการศึกษาลักษณะทางกายภาพของเนื้อมะขาม โดย A คือ 

ความหนาของเน้ือมะขามหวาน B คือ ความโตของเมล็ด C คือ ความโตของฝกมะขาม และ E คือ ความยาวของฝกมะขาม 

 

 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของมะขาม 

 

 สวนตอไปคือความหนาในสวนที่เปนเนื้อและเมล็ดของมะขามในแตละชวงของเมล็ด โดย y1 คือ ความโต

ของเมล็ดมะขาม y2 คือความหนาของเน้ือมะขาม ภาพที่ 2 แสดงใหเห็นวา ตลอดความยาวของฝกมะขามจะมีความโต

ความหนาของเน้ือและเมล็ดมะขามไมเทากัน  

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงความหนาสวนที่เปนเนื้อและความโตของเมล็ดมะขาม 

 

3. ลักษณะและการทํางานของเครื่องจักร  

 หลังจากที่ไดศึกษาลักษณะทางกายภาพของมะขามหวานพันธุสีชมภูแลว ขอมูลที่ไดก็จะถูกนํามาออกแบบ

เครื่องกรีดมะขาม  
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ภาพที่ 3 ลักษณะของเครื่องแยกเมล็ดมะขาม 

 

ในการทํางานของเครื่องจักรจะประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน หลัก คือ สวนควบคุม สวนการทํางานและสวน

แสดง สวนการควบคุมประกอบดวย ปุมเริ่มการทํางานของเครื่อง หมายเลข 1 ใชสําหรับเริ่มการทํางาน เมื่อกดปุมนี้

ใบมีดจะหมนุ ซึ่งสามารถปรับความเร็วใบมีดจากปุม หมายเลข 2 โดยสามารถปรับความเร็วได 5 ระดับ และถาหากเกิด

เหตุการณฉุกเฉิน สามารถหยุดเครื่องจักรไดทันที โดยกดปุมหมายเลข 3 ถัดจากปุมปรับความเร็วมอเตอร สวนหมายเลข 

4 ชุดมือหมุนใชในการบังคับเพลาเพื่อเลื่อนชุดฐานเลื่อนรับมะขามเพื่อใชในการกรีด ในสวนการทํางานจะประกอบไป

ดวย หมายลข 5 เปนใบมีดสําหรับกรีดเนื้อมะขามและฝาครอบเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน ถัดจากใบมีดคือชุด

ประคองเพลาหมุนและโครงสรางสําหรับประคองเพลาหมุน และชุดสายพานสงกําลัง หมายเลข 6 7 และ 8 ตามลําดับ 

โดยมอเตอรจะสงกําลังผานสายพานไปที่เพลาเพื่อใหเพลาไปหมุนใบมีด เพื่อไปกรีดชิ้นงานที่ วางอยูบนชุดฐานเลื่อนรับ

มะขามซ่ึงฐานเลื่อนจะถูกควบคุมดวยชุดมือหมุนที่ไดกลาวไวในขางตน 

ในสวนของการแสดงสัญญาณตางๆ เพื่อจะไดทราบวาสถานะของเครื่องจักรเปนอยางไร โดยหมายเลข 10 จะ

แสดงปุมไฟเขา ซึ่งจะแสดงหลังจากที่เราเสียบปลั๊ก และเปดใหไฟเขาโดยใชปุมที่ 12 ซึ่งทําใหทราบวาเครื่องพรอมที่จะใช

งาน และเมื่อกดปุมเริ่มทํางานไฟในหมายเลขที่ 11 จะแสดงซึ่งหมายถึงวาเครื่องกําลังทํางาน ผูปฏิบัติงานจะได

ดําเนินงานอยางมีความระมัดระวัง  

4. การใชงานเครื่องจักร 

 ถึงงานวิจัยชิ้นน้ีจะใหความสําคัญกับความกรีดแตสิ่งที่สําคัญไมแพกันนั่นก็คือการเตรียมวัตถุดิบ มะขามที่ใช

ในการกรีดตองมีเนื้อที่แหงเพื่อลดแรงเสียดทานในใบมีดและลดอัตราการเสียรูป ซึ่งการทําใหเนื้อมะขามแหงอาจทําได

หลายวิธี เชน นํามะขามไปตากแดด นํามะขามไปอบลมรอน นํามะขามไปแชตูเย็น และสุดทายคือการนําเขาเตา

ไมโครเวฟ โดยงานวิจัยชิ้นน้ีใชวิธีการนํามะขามไปตากแดดเนื่องจากทําไดงายและเปนวิธีการที่มีตนทนุต่ําที่สุด 

 วิธีการใชงานเครื่องจักร เริ่มจากเลื่อนฐานจับมะขามมาทางซายสุดโดยใชชุดมือหมุนในการควบคุม จากนั้น

นํามะขามที่จะกรีดติดตั้งลงบนชุดฐานเลื่อนรับมะขาม เสียบปลั๊กและกดปุมใหไฟเขาเครื่องจักร ซึ่งจะมีไฟแสดงใหทราบ

วาเครื่องพรอมดําเนินงานไดทันที หลังจากนั้นใหกดปุมเริ่มการทํางาน ใบมีดจะทํางาน ทําการเลื่อนฐานรับมะขามเพื่อให

มะขามถูกมีดกรีดเปนทางยาว กรีดซ้ําๆ โดยใชชุดมือหมุน ซึ่งเมื่อผูปฏิบัติงานสามารถควบคุมไดดวยตนเอง เมื่อพิจารณา

แลววามะขามเปนรอยพอที่จะแหวกเพื่อนําเนื้อมะขามออกมาไดแลว จึงหยุดการทํางาน จากนั้นทําการเลื่อนฐานรับ
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มะขามมาทางซายสุด หยุดการทํางานของใบมีด นํามะขามออกจากฐานรับมะขาม ใสมะขามชิ้นตอไป ทําซ้ําจนกวาจะได

มะขามปริมาณตามที่ตองการ 

5. การทดสอบประสิทธิภาพ 

 ประสิทธิภาพของจะขึ้นอยูกับเวลาที่ใชและลักษณะมะขามที่ไดหลังจากการกรีด ซึ่งในการปฏิบัติงานจะใหผู

ทดสอบกรีดมะขามจํานวน 10 ฝกแลวทําการจับเวลา โดยในการทดสอบมีการกําหนดปจจัยที่สิ่งผลตอการทดสอบคือ 

ความเร็วรอบที่ตางกัน 3 ระดับคือ ชา กลาง และเร็วที่สุด ซึ่งถาหากสามารถนําไปแกะนําเมล็ดออกไดและฝกมะขามยังคง

สภาพสมบูรณถือการทํางานทําของเครื่องจักรมีประสิทธิภาพการทํางานที่ดี  

 

ผลการวิจัย 

การหาประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักร ซึ่งปจจัยที่ใชในการทดสอบคือความเร็วรอบของใบมีด 3 

ระดับคือ ต่ํา กลาง และระดับสูง สวนมะขามที่นํามาทดสอบ ใชมะขาม 3 ขนาด โดยที่ กลุม A ชวงความโต 12.5 – 13 

มม. กลุม B ชวงความโต 13.1 – 14 มม. และ กลุม C ชวงความโต 14.1 – 15 มม. แตในการทดสอบจะใชวิธีคละขนาด

ฝกมะขาม  

 

 
 

ภาพที ่4 การทดสอบการทํางานของเครื่อง 

 

ตารางที่ 1 ผลลัพธการหาประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องกรีดมะขามที่ความเร็วรอบระดับต่ํา 

เวลาที่ใชในการทดลองของแตละฝก (วินาท)ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40 20 10 12 25 33 26 13 27 20 

คาเฉลี่ย เทากับ 22.60 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 9.57 
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ผลจากการทดสอบในระดับความเร็วรอบที่ต่ําที่สุดพบวาความเร็วในการกรีดมะขามอยูที่ประมาณ 10 

วินาที จนถึง 40 วินาที จากการสังเกตุพบวาถาหากตั้งคาใหใบมีดมีความเร็วรอบที่ต่ํา เมื่อกรีดมะขามใบมีดจะมีแรงเสียด

ทานทําใหความเร็วลดลง ดังนั้นเมื่อความเร็วรอบของใบมีดไมคงที่ จะสงผลใหเวลาการกรีดไมคงที่ตามไปดวย ซึ่งคาเบียง

เบนมาตรฐานของเวลาการกรีดสูงถึง 9.57 อีกสาเหตุที่สําคัญคือฝกมะขามที่มีความชื้นที่เนื้อมะขามมากจะทําใหเนื้อ

มะขามติดที่ใบมีดทําใหยิ่งกรีดไปนานๆ ใบมีดก็ยิ่งเกิดการหนืด ความเร็วในการกรีดก็จะลดลงไปอีก เพราะฉะนั้นถาหาก

ขนาดฝกมะขามยิ่งมีความยาวก็ยิ่งทําใหเวลาในการกรีดสูงขึ้นตามไปดวย  

 

ตารางที่ 2 ผลลัพธการหาประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องกรีดมะขามที่ความเร็วรอบระดับกลาง 

เวลาที่ใชในการทดลองของแตละฝก (วินาท)ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 16 21 12 21 17 25 17 23 20 

คาเฉลี่ย เทากับ 20.0 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 5.31 

 

ผลจากการทดสอบในระดับความเร็วรอบที่ต่ําที่สุดพบวาความเร็วในการกรีดมะขามอยูที่ 16 วินาที จนถึง 

31 วินาที จากการสังเกตุพบวาระดับของฝกมะขามไมเทากัน ดังนั้นถาหากมีรองลึกลงไปอาจะทําใหใบมีดกรีดไมถึง ซึ่ง

การที่จะนําเมล็ดมะขามออกขั้นตอนการแยกรอยแผลจะติดในสวนของชวงที่ไมถูกกรีดทําใหในการนําเอาเมล็ดมะขาม

ออกทีละสวน สวนปญหาอื่นๆ ก็จะคลายกับปญหาที่ความเร็วรอบต่ําคือ เมื่อฝกมะขามที่มีความชื้นที่เนื้อมะขามมากจะ

ทําใหเนื้อมะขามติดที่ใบมีดทําใหยิ่ งกรีดไปนานๆ ใบมีดก็ยิ่งเกิดการหนืด ความเร็วในการกรีดก็จะลดลงไปอีก 

เพราะฉะนั้นถาหากขนาดฝกมะขามยิ่งมีความยาวก็ยิ่งทําใหเวลาในการกรีดก็จะยิ่งสูงขึ้น ซึ่งถาหากใชความเร็วรอบใน

ระดับนี้ เวลาเฉลี่ยในการกรีดจะเร็วขึ้นและคาเบียงเบนมาตรฐานของเวลาการกรีดก็จะลดลง 

 

ตารางที่ 3 ผลลัพธการหาประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องกรีดมะขามที่ความเร็วรอบระดับสูง 

เวลาที่ใชในการทดลองของแตละฝก (วินาท)ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- 21 15 20 12 20 - 15 20 12 

คาเฉลี่ย เทากับ 16.87 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.80 

 

ผลจากการทดสอบในระดับความเร็วรอบที่สูงที่สุด พบวาปญหาจะมีความคลายกับความเร็วรอบใน

ระดับกลางและระดับต่ํา แตความเร็วในการกรีดมะขามอยูที่ 12 วินาที จนถึง 21 วินาที ซึ่งมีความเร็วในการกรีด

ใกลเคียงกันมากขึ้น แตเมื่อใชความเร็วในการกรีดมากโอกาสที่มะขามจะกระเด็นออกจากฐานจับมะขาม ซึ่งในการ
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ทดลองมีมะขามที่กระเด็นออกจากฐานจับมะขามจํานวน 2 ฝกคือฝกที่ 1 และ ฝกที่ 7 สวนคาเฉลี่ยของเวลากรีดจะอยูที่ 

16.87 วินาทีและคาเบี่ยงเมตรมาตรฐานในการทดลองที่ความเร็วรอบสูงที่สุดจะมีคาที่ต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 2 ระดับ 

โดยมีคาเทากับ 3.80 

 

 
 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละระดับ 

 

สรุปและวิจารณผล 

งานวิจัยชิ้นนี้เปนการออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดและเนื้อมะขามหวาน สําหรับกลุมอาชีพผูแปรรูป

มะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ โดยงานเครื่องตนแบบจะสามารถแกปญหา ความลาชาจากการกรีดมะขาม การเกิด

อุบัติเหตุจากการใชมีดปลายแหลมในการกรีด รวมถึงเนื้อมะขามที่ไดยังมีความสะอาดและถูกหลักอนามัย สงผลใหมีเพิ่ม

ผลผลิต ลดแรงงานจากคน และเพิ่มความปลอดภัยในขั้นตอนการปฏิบัติงาน จากการสรางเครื่อง ทําทดสอบการทํางาน

โดยใชระดับความเร็วรอบที่มีความแตกตางกันและทดลองกับมะขามคละขนาด พบวาเวลาในการกรีดมะขามเฉลี่ยแลว

อยูที่ประมาณ 23 วินาทีตอฝกในการตั้งคาที่ระดับความเร็วรอบที่ต่ําที่สุด ใชเวลาประมาณ 20 วินาที่ และ 17 วินาทีใน

ระดับความเร็วรอบระดับกลางและสูงตามลําดับ เพราะฉะนั้นถา 1 กิโลกรัมมีมะขามอยูที่ 25 ฝก ถาหากใชเครื่องจักรใน

การกรีด จะใชเวลาเพียง 7 นาทีเทานั้น และจากการสังเกตุจากคาสวนเบี่ยงมาตรฐานพบวาความเร็วในรอบที่ระดับสูงมี

ความเร็วในการกรีดคงที่มากที่สุด นอกจากนี้ปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชงานคลายกันในความเร็วทุกระดับคือ เมื่อกรีด

มะขามใบมีดจะมีแรงเสียดทานทําใหความเร็วรอบจะลดลง ดังนั้นทําใหความเร็วรอบของใบมีดไมคงที่สงผลใหเวลาการ

กรีดไมคงที่ตามไปดวย และถาหากฝกมะขามที่มีความชื้นที่เนื้อมะขามมากจะทําใหเนื้อมะขามติดที่ใบมีด เมื่อกรีดไป

นานๆ ใบมีดก็ยิ่งเกิดการหนืด ความเร็วในการกรีดก็จะลดลงไปอีก เพราะฉะนั้นถาหากขนาดฝกมะขามยิ่งมีความยาวก็ยิ่ง

ทําใหเวลาในการกรีดเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงตองคอยทําความสะอาดใบมีดอยูเปนระยะ อีกสาเหตุที่สําคัญคือ ตลอดความ

ยาวฝกมะขามบางฝกจะมีรองลึกอยู ซึ่งใบมีดที่ใชกรีดมีระดับความสูงเดียว ซึ่งถาหากมีรองลึกลงไปอาจจะทําใหใบมีด

กรีดไมถึง ดังนั้นการที่จะนําเมล็ดมะขามออก ชวงที่ไมถูกกรีดจะทําใหนําเมล็ดมะขามออกมาไดยาก สวนดานความเร็วใน

การกรีด ขอดีของการใชความเร็วในระดับที่สูงที่สุดคือ จะสามารถกรีดไดเร็วกวาการใชความเร็วระดับที่ต่ํากวา คา
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เบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลาในการกรีดก็ต่ํากวาเชนเดียวกัน แตขอเสียของการใชความเร็วรอบในระดับที่สูงคือ โอกาสที่

ฝกมะขามที่กรีดก็จะกระเด็นออกจากฐานก็จะมีสูงขึ้นตามไปดวย 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานการวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยคําแนะนําตาง ๆ จากคณาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

และความรวมมือชวยเหลืออยางดียิ่งจากบุคคลหลายฝาย ที่สละเวลาใหคําแนะนํา คําปรึกษา รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ 

อันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนินการวิจัยในครั้งนี ้

 ผูวิจัยขอบพระคุณ คณาจารยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ไดใหความกรุณา ให

คําปรึกษาแนะนําแกผูวิจัย และขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณที่ไดใหทุนอุดหนุน

การวิจัยครั้งนี้มา ณ ที่นี้ดวย 
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