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บทคัดย่อ 
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกมะขามและเพื่อการหาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงาน วัตถุประสงค์
เพื่อกะเทาะเปลือกก่อนน ามะขามไปแปรรูป โดยที่ความรวดเร็วในการกะเทาะของเครื่องจักรจะมากกว่าเมื่อเทียบ
กับการใช้แรงงานคนในการปอก ซึ่งมะขาม 1 กิโลกรัมแรงงานคนจะใช้เวลาในการปอกเปลือกประมาณ 12 นาที 
ส่วนเครื่องจักรจะใช้เวลากะเทาะประมาณ 45 วินาที แตจ่ะมีเศษเปลือกติดปะปนกับเนื้อมะขามและบางฝักเปลือก
ยังฝังติดกับส่วนท้องมะขาม ส่งผลให้ต้องน าไปแกะเปลือกที่ยังเหลืออยู่ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ท าการประยุกต์ใช้
การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองแบบ 3k แฟคทอเรียลแบบ 3 ระดับเพื่อท าการทดลองซ้ าจ านวน 5 ครั้ง ครั้ง
ละ 10 ฝัก โดยพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อกะเทาะเปลือกจ านวน 2 ปัจจัย คือ การอบมะขามเพื่อลดความชื้นและ
ขนาดฝักของมะขาม โดยพันธุ์ที่ใช้น ามาท าการทดลองคือพันธุ์ศรีชมภูท้องปลิง ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธุ์มะขามที่ได้รับ
ความนิยมในการน ามาแปรรูป 
ค าหลัก มะขามหวาน การออกแบบการทดลอง เครื่องกะเทาะเปลือกมะขาม 
 
Abstract 
This research concerned the design and construction of a tamarind pod cracking machine and 
experimentally attempted to find factors affecting its performance. The machine was designed to remove 
tamarind pod prior to processing and provide faster pod removing time than manual pod removing 
process. Based on an initial experiment of the machine, the rate of pod cracking was 44.94 
second/kilogram but it was found that some of the resulting tamarind pulp still contained pod which must 
be removed. To improve the performance, the 3k factorial designed experiments were performed. Two 
factors were considered, namely temperature on moisture removal baking process and tamarind size. Sri 
chom poo tamarind which is one of the most favorable strain for processing was used in this study. 
Keywords: Sweet tamarind, experimental, Tamarinds cracking Machine 



การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2557 
30-31 ตุลาคม 2557 สมุทรปราการ 

 

 

 
1. บทน า 
 มะขามหวานเป็นพืชสัญลักษณ์ส าคัญของจังหวัด
เพชรบูรณ์มาช้านาน ความหวานของมะขามท าให้มะขาม
ของจังหวัดเพชรบูรณ์มีช่ือเสียงอย่างมาก จึงมีผู้เรียกเมือง
เพชรบูรณ์อีกช่ือหนึ่งว่าเมืองมะขามหวาน เกษตรกรใน
จังหวัดเพชรบูรณ์นิยมปลูกมะขามหวานเพราะสามารถ
สร้างรายได้มากมายให้แก่ผู้ปลูก มะขามหวานพันธุ์ที่ มี
ช่ือเสียงได้แก่ พันธุ์สีทอง พันธุ์ศรีชมพู  พันธุ์ขันตี พันธุ์
ประกายทอง พันธุ์อินทผาลัม พันธุ์หม่ืนจง ฯลฯ ในงานวิจัย
ช้ินนี้คณะผู้วิจัยได้พิจารณามะขาม พันธุ์ศรีชมพู ซึ่งเป็น
พันธุ์ที่ผู้ประกอบการมักนิยมน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ เช่น มะขามหวานไร้เมล็ด เครื่องส าอางและยา ซึ่ง
จากข้อมูลของจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าผลิตภัณฑ์จาก
มะขามเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศจ านวน
มาก ในขัน้ตอนการแกะเปลือกผู้ประกอบการได้ใช้วิธีการ
แกะเปลือกโดยใช้มือ ซึ่งมักท าได้อย่างล่าช้าและมีฝุ่น
ละอองที่ติดมากับเปลือกมักจะปะปนกับเนื้อมะขาม อีกทั้ง
เครื่ องมือที่ ใ ช้ในการแกะเปลือกมีลักษณะแหลมคม 
บ่อยครั้งที่ท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน  

คณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะ
เปลือกมะขามเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณของเนื้อมะขาม เพิ่ม
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการผลิต ลด
ต้นทุนในการผลิต และที่ส าคัญที่สุดคือท าให้เนื้อมะขาม
สะอาดถูกหลักอนามัย โดยที่ในหัวข้อที่ 2 จะเป็นการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง การออกแบบและหลักการ
ท างานของเครื่องกะเทาะมะขามจะอยู่ในหัวข้อที่ 3 หัวข้อ
ที่ 4 เป็นการอธิบายปัญหาและวิธีการด าเนินงาน ผลการ
ทดลองจะอยู่ในหัวข้อที่ 5 และจะกล่าวถึงผลสรุปและ
แนวทางในการพัฒนาในหัวข้อสุดท้าย 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

หากจะต้องน าเนื้อของผลิตผลทางการเกษตรใดๆ 
มาใช้เป็นวัตถุดิบหรือเป็นส่วนผสมในการแปรรูป แต่
ผลิตผลนั้นมีเปลือกห่อหุ้มอยู่  ผู้ผลิตจึงจ าเป็นต้องน า
เปลือกที่ห่อหุ้มออกก่อน ส่วนมากมักจะใช้วิธีการปอก
ด้วยมือ ส่งผลให้ท าได้อย่างล้าช้า ในบางครั้งท าให้ได้
วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการ จากการส ารวจได้

พบว่ามีงานวิจัยที่ศึกษาค้นคว้าหาเพื่อที่จะสร้างเครื่องมือ
ที่จะน ามาใช้ทดแทนการปลอกด้วยมือ เพื่อความสะดวก
ในการท างาน ลดแรงงาน ระยะเวลา และต้นทุนในการ
ผลิต  ในงานวิจัยของ สุทธิชัย (2551) ผู้วิจัยได้สร้างและ
พัฒนาเครื่องปอกมะละกอ โดยใช้มอเตอร์ส่งก าลัง 2 ตัว 
โดยตัวแรกใช้ส่งก าลังให้ชุดเพลาขับเพื่อหมุนผลมะละกอ
ไปหาชุดใบมีดและตัวที่ 2 ท าหน้าที่ส่งก าลังให้ชุดใบมีด
ปอกมะละกอ โดยได้มีการทดสอบเพื่อหาระยะห่างของตัว
กันใบมีดและความเร็วรอบที่ เหมาะสม จากผลการ
ทดสอบพบว่าสามารถปอกมะละกอได้ 118 ผล/ชั่วโมง 
ในขณะที่ การปอกด้วยมือสามารถท าได้ประมาณ 70 ผล/
ชั่วโมง มีงานวิจัยที่ได้ศึกษาผลผลิตทางการเกษตรที่
เปลือกมีลักษณะแข็ง  ตัวอย่างเช่นในงานวิจัยของ 
สมโภชน์และสมนึก (2547) ได้สร้างเครื่องกะเทาะเปลือก
เม็ดกระบก โดยผู้วิจัยได้การศึกษาลักษณะของเม็ ด
กระบกแต่ละพันธุ์ เพื่อที่จะหาต าแหน่งในการกะเทาะ 
องศาใบมีดที่เหมาะสม และรูปแบบของเครื่องกะเทาะ ซึ่ง
พบว่าเครื่องประเภทใช้แรงกดอัดและแรงกระแทก
สามารถกะเทาะเปลือกได้ดีที่สุด โดยวัดจากความ
สมบูรณ์ของเม็ดกระบกที่มีอัตราการแตกหักที่ต่ าที่สุด 
ส่วนแนวแกนที่ใช้ในการกะเทาะคือแนวแกนตั้งและจุดที่
กะเทาะคือส่วนปลายเมล็ดเนื่องจากใช้แรงกะเทาะต่ าที่สุด 
แต่อย่างไรก็ตามเครื่องจักรสามารถกะเทาะได้ครั้งละ 1 
เมล็ดเท่านั้น ในงานวิจัยของทนนท์ (2553) เป็นตัวอย่าง
ของเครื่องกะเทาะเปลือกที่สามารถกะเทาะได้ครั้งละ
หลายๆ เมล็ด โดยที่งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการออกแบบเครื่อง
กะเทาะข้าวเปลือกโดยใช้ลูกยาง 4 ลูก ซึ่งแต่ละลูกมีเส้น
ผ่านศุนย์กลาง 100 มิลลิเมตรที่มีการออกแบบให้หมุนใน
ทิศทางตรงข้ามกันและความเร็วรอบไม่เท่ากัน โดยมีการ
ทดสอบการใช้งานเพื่อหาอัตราป้อน ความเร็วรอบและ
ระยะห่างระหว่างลูกยางทั้ง 4 ลูกที่เหมาะสม จากการ
ทดลองพบว่าเครื่องจักรสามารถกะเทาะเปลือกข้าวได้เต็ม
เมล็ด 72% และข้าวเปลือกที่ไม่ถูกกะเทาะอยู่ที่ 11% และ
พบว่ามีข้าวหักอยู่ที่ประมาณ 4% จะเห็นได้ว่าการตั้งค่าที่
เหมาะสมเพื่อที่จะท าให้เครื่องจักรสามารถท างานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพมีความจ าเป็นมาก เทคนิคการออกแบบ
การทดลองถูกน ามาประยุกต์ ใช้ เ พื่ อการทดสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพื่อหาการตั้งค่าที่เหมาะสม 
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ซึ่งสามารถท าได้โดยใช้วิธีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงตัว
แปรอิสระแล้วสังเกตุการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวแปร
ตอบสนอง ตัวอย่างเช่นในงานวิจัยของ ฐานันดร ชลิตต์ 
และกุลชาติ (2556) ได้ประยุกต์ใช้วิธีการทดลองเชิง
แฟคทอเรียลแบบ 3 2 เพื่อหาระดับที่ เหมาะสมของ 
ความเร็วรอบและขนาดช่องคายกาก ต่อการบีบอัดน้ ามัน
จากเมล็ดพืช โดยได้ทดสอบกับเมล็ดพืช 5 ชนิดได้แก่ 
เมล็ดทานตะวัน เมล็ดงาขาว เมล็ดฟักทองเมล็ดถั่วลิสง 
และ เมล็ดถั่วเหลือง ซึ่งจากการทดลองท าให้ทราบว่า
ความเร็วรอบที่เพิ่มขึ้นสามารถท าให้ได้ปริมาณน้ ามันจาก 
เมล็ดงาและถั่วเหลืองมากเพิ่มขึ้น ส่วนขนาดของช่องคาย
กากมีผลต่อปริมาณน้ ามันจาก เมล็ดงาขาว เมล็ดฟักทอง 
เมล็ดถั่วลิสงและเมล็ดถั่วเหลือง 
 
3. การออกแบบเครื่องกะเทาะมะขาม 
    การท างานของเครื่องจะอาศัยระบบส่งก าลังจาก
มอเตอร์ไปยังสายพานและส่งต่อก าลังไปที่ลูกกลิ้ง เมื่อ
เริ่มการท างานผู้ใช้จะท าการเทมะขามลงถังล าเลียง
มะขามจะไหลไปยังลูกกลิ้งกะเทาะเปลือก หลังจากนั้น
เปลือกจะถูกกะเทาะออกจากฝักมะขามและฝักมะขามที่
ถูกกะเทาะเปลือกแล้วจะตกลงบนตะแกรง ตะแกรงจะสั่น
เพื่อให้เศษเปลือกและฝักมะขามแยกออกจากกันก่อนฝัก
มะขามจะตกลงไปยังถังเก็บเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอน ซึ่ง
ในรูปที่ 1 ได้แสดงให้เห็นถึงระบบการท างานและเครื่อง
กะเทาะมะขามในรูปที่ 2 

 
รูปที่ 1 ระบบการท างานของเคร่ืองกะเทาะมะขาม 

 
 เนื่องจากเครื่องกะเทาะมะขามต้นแบบเครื่องนี้ไม่
สามารถตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงระบบการท างานของ
เครื่องจักรได้ ดังนั้นในการทดลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเครื่อง จะใช้การเปลี่ยนแปลงปัจจัยควบคุมกับฝักของ
มะขามได้แก่ การลดความชื้นโดยการอบในเตาและการ

คัดขนาดของฝักมะขามเท่านั้น 

 
รูปที่ 2 เคร่ืองกะเทาะมะขาม 

 

4. วิธีการด าเนินการด าเนินงาน 
4.1 การทดลองเบื้องต้น 

ในการทดลองเบ้ืองต้นคณะผู้วิจัยได้ท าการทดสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องกะเทาะเปลือกมะขาม ครั้งละ 1 
กิโลกรัม จ านวน 10 ครั้ง แต่เนื่องจากการทดลองเบ้ืองต้น
ไม่มกีารคัดขนาดมะขาม ดังนั้นมะขามแต่ละกิโลกรัมจะมี
จ านวนฝักไม่เท่ากัน จากการทดสอบพบว่าเครื่องจักร
สามารถกะเทาะมะขามได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุด
การท างานของเครื่อง และทุกฝักถูกกะเทาะทั้งหมด แต่
เนื้อมะขามทั้งหมดยังมีเศษเปลือกและฝุ่นที่ติดมากับ
เปลือกมะขามปะปนอยู่ ซึ่งจากผลการทดสอบเบ้ืองต้นท า
ให้ทราบว่าความชื้นของมะขามส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การกะเทาะ เนื่องจากถ้าหากมะขามมีความชื้นมากๆ จะ
ท าให้เศษเปลือกและฝุ่นไปเกาะปะปนกับเนื้อมะขาม และ
มะขามที่มีขนาดฝักที่สั้นกว่าพื้นที่ของการกะเทาะเปลือก
จะมากกว่าฝักที่ยาวกว่า  
4.2 การออกแบบการทดลอง 

จากข้อมูลดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงน ามาการทดลองเชิง
แฟคทอเรียลแบบ 32 พันธุ์มะขามที่น ามาทดสอบคือพันธุ์
ศรีชมภูท้องปลิง เนื่องจากเป็นพันธุ์มะขามหวานที่
ผู้ประกอบการนิยมน าไปแปรรูป และด้วยลักษณะ
เฉพาะที่มีคุณสมบัติเป็นมะขามฝักด่ิงหรือฝักตรง เปลือก
ค่อนข้างบางท าให้สามารถกะเทาะได้ง่าย ปัจจัยที่ใช้ใน
การศึกษามีทั้งหมด 2 ปัจจัยประกอบด้วย ขนาดฝักและ
อุณหภูมิการอบมะขามเพื่อลดความชื้น โดยแต่ละปัจจัยมี
การก าหนดระดับของปัจจัยไว้ 3 ระดับ ดังที่ได้แสดงไว้ใน
ตารางที่ 1    
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ตารางที่ 1 ปัจจัยที่พิจารณาและระดับปัจจัย 

ปัจจัย 
ระดับ 

ต่ า กลาง สูง 
ขนาดฝักมะขาม 
(จ านวนเมล็ด) 

3 - 5 6 - 7 8 - 11 

อุณหภูมิการอบมะขาม 
(องศาเซลเซียส) 

ไม่มี
การอบ 

100 125 

 
4.3 วิธีการทดลอง  

 ในการทดลองจะท าการทดลองใส่มะขามครั้งละฝัก
และสังเกตุการกะเทาะของมะขาม โดยได้แบ่งการทดลอง
ออกเป็นกลุ่มละ 10 ฝักท าการทดลองซ้ า 5 ครั้ง โดยมี
ขั้นตอนการทดลองดังนี้  

1. คัดขนาดตามความยาวของฝักมะขามจ านวน 3 
ขนาดคือจ านวน 3-6 6-7 และ 8-11 เมล็ด  

2. น ากลุ่มฝักมะขามที่ต้องอบเพื่อลดความชื้นไปอบ
ในเตาอบที่อุณภูมิแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ โดยใช้
เวลาการอบที่ 10 นาที เนื่องจากถ้าอบนานเกินไปมะขาม
จะแห้งและไหม้จนเกินไป 

3. น ามะขามที่ได้มาเข้าเครื่องกะเทาะเปลือกทีละฝัก 
และน าผลจากการกะเทาะที่ได้จากการวิเคราะห์พื้นที่ของ
มะขามที่ถูกกะเทาะเปลือกและคิดออกมาเป็นร้อยละของ
พื้นที่ที่เปลือกที่ถูกกะเทาะสมการที่ 1  

 

                   

100
100

c
p

k n

 
  

                           
(1) 

 
สัญลักษณ์ของตัวแปร   
p คือ ร้อยละพื้นที่ที่เปลือกมะขามถูกกะเทาะ 
n  คือ จ านวนเมล็ดทั้งหมดในฝักมะขาม 
c  คือ พื้นที่ส่วนที่ไม่ถูกกะเทาะ 
k  คือ จ านวนการแบ่งส่วนพื้นที่ในแต่ละเมล็ด 
  

โดยค านวนจากเปลือกที่หุ้มเนื้อและเมล็ดมะขาม ถ้า
มะขามมีเมล็ดทั้งหมด n  เมล็ด พื้นที่เปลือกที่หุ้มเมล็ด
จะถูกแบ่งออกเป็นเมล็ดละ k ส่วน ดังนั้นทั้งฝักมะขามจะ
มีเปลือกหุ้มอยู่ทั้งหมด kn  ซึ่งเท่ากับ 100% และถ้าหาก
เครื่องไม่สามารถกะเทาะเปลือกได้หมดท าให้มี เศษ
เปลือกติดอยู่ที่เนื้อมะขามจะคิดเป็นค่า c  ใน k  ส่วน 
ของแต่ละเมล็ด งานวิจัยชิ้นนี้ได้มีการพิจารณาการแบ่ง
พื้นที่เปลือกที่หุ้มอยู่ในแต่ละเมล็ดเป็นออกเป็น 4 ส่วน 
 4k  ตัวอย่างเช่นในรูปที่ 3 ฝักมะขามมีเมล็ดจ านวน 
5 เมล็ด  5n  และเครื่องไม่สามารถกะเทาะเปลือกได้
ทั้งฝัก ท าให้เหลือเศษเปลือกในเมล็ดที่ 2  อยู่ 1 ส่วน 
 1c   

4. น าฝ้กมะขามที่กะเทาะแล้วมาตรวจสอบพื้นที่การ
กะเทาะ บันทึกผลการทดลอง 

 
5. ผลการทดลอง 
ตารางที่ 2 ตัวอย่างผลลัพท์ของเคร่ืองกะเทาะเปลือกมะขาม 

ล าดับ 
อุณหภูมิท่ีใช้ในการอบ 

(องศาสเซลเซียส) 
จ านวน 
เมล็ด 

ส่วนพื้นท่ี 
ถูกกะเทาะ 

ร้อยละพื้น 
ท่ีถูกกะเทาะ 

ปนเป้ือน หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ 
 

1 100 4 3 81.25    
2 100 5 2 90.00    
3 100 5 1 95.00   เน้ือมะขามฉีกขาด 
4 100 5 0 100.00    
5 100 4 1 93.75   เน้ือมะขามฉีกขาด 
6 100 5 1 95.00   เน้ือมะขามฉีกขาด 
7 100 5 3 85.00    
8 100 5 3 85.00    
9 100 4 2 87.50    
10 100 5 4 80.00    
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รูปที่ 3 วิธีการพิจารณาประสิทธิภาพการกะเทาะมะขาม 

 
ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างผลการทดลองเครื่องกะเทาะ

เปลือกมะขาม ซึ่งหลังจากการทดลองตามปัจจัยที่ได้ระบุ
ไวต้ารางที่ 1 ได้ครบถ้วนแล้ว จึงน าข้อมูลที่ได้มาท าการ
ทดสอบความถูกต้องและวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย
โปรแกรม Minitab 14 ดังรูปที่ 4 ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลมีการกระจายตัวแบบแจกแจงแบบปกติและมีอิสระ
ต่อกัน  
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รูปที่ 4 Residual Plots ของการทดลอง 

 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในการทดลอง 

การวิเคราะห์ความแปรปวนจากผลการทดลอง 

Source 
D
F 

Seq  
SS 

Adj 
SS 

Adj 
MS 

F P 

SIZ 2 33.17 33.17 16.59 0.36 0.701 
TE 2 288.98 288.98 144.49 3.10 0.046 
SIZ*TE 4 429.10 429.10 107.27 2.30 0.058 
Error 441 2.05E+4 2.05 46.68   
Total 449 2.13E+4    

* SIZ คือ ขนาดฝักมะขาม  
* TE คือ อุณหภูมิในการอบมะขาม 
 

จากการผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนในตารางที่ 3 
พบว่าที่ความเชื่อมั่น 95% หรือค่า P-value ต่ ากว่า 0.05 
การลดความชื้นโดยการอบมะขามเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
การทดลองที่นัยส าคัญทางสถิติ  

ในส่วนของการหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทดลอง
ของวิธีการแก้ปัญหา  ใช้วิธีการออกแบบการทดลองแบบ
แฟกทอเรียลแบบสมบูรณ์ การประมวลผลจะใช้วิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ซึ่งถ้าหากค่า P-
value ในตารางมีค่าน้อยกว่า 0.05 เพื่อแสดงให้เห็นว่า
ปัจจัยนั้นมีผลต่อการทดลองที่นัยส าคัญทางสถิติที่ความ
เชื่อมั่น 95% 
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รูปที่ 5 Main Effects Plots ของการทดลอง 

 
ซึ่งหากวิเคราะห์จาก Main Effects Plots ในรูปที่ 5 

พบว่าควรก าหนดให้ใช้อุนหภูมิในการอบมะขามเพื่อลด
ความชื้นที่ 100 องศาเซลเซียส และใช้ขนาดฝักที่มีขนาด
ยาวที่สุด (8-11 เมล็ด) จึงจะได้พื้นที่การกะเทาะที่
เหมาะสมที่สุดอยู่ที่ประมาณ 88-89.5% จากพื้นที่ทั้งหมด  

แต่ถึงอย่างไรก็ตามการกะเทาะเปลือกมะขามก็ยังไม่
สมบูรณ์มากนักเพราะยังมีเศษเปลือกมะขามติดอยู่ 
รวมถึงยังมีฝุ่นเกาะที่เนื้อมะขามอยู่ที่  98% มะขาม
ทั้งหมดที่ใช้ในการทดลอง   
 
5. สรุปและแนวทางในการศึกษา 
5.1 สรุป 

งานวิจัยชิ้นนี้ได้น าเสนอการออกแบบและสร้างเครื่อง
กะเทาะเปลือกมะขามเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณของเนื้อ
มะขาม เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอน
การผลิต ลดต้นทุนในการผลิต และท าให้เนื้อมะขาม
สะอาดถูกหลักอนามัย รวมถึงการหาระดับปัจจัยที่
เหมาะสมในการกะเทาะเปลือกมะขาม 2 ปัจจัย
ประกอบด้วยการคัดขนาดของมะขามและอุณหภูมิที่ใช้ใน
การอบมะขามเพื่อลดความชื้น โดยการประยุกต์ใช้ 
วิธีการการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบ 32 อุณหภูมิใน
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การอบมีผลต่อการทดลอง ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า
ควรใช้อุนหภูมิในการอบมะขามเพื่อลดความชื้นที่ 100 
องศาเซลเซียส และใช้ขนาดฝักที่มีขนาดยาวที่สุด (8-12 
เมล็ด) เพื่อที่จะได้พื้นที่การกะเทาะที่เหมาะสมมากที่สุด 
แต่ถึงอย่างไรก็ตามการท างานของเครื่องจักรก็ยังไม่
สมบูรณ์มากนักเนื่องจากยังไม่สามารถกะเทาะเปลือกได้
อย่างเต็ม 100% รวมถึงยังมีเศษเปลือกและฝุ่นจาก
กระบวนท างานที่ปะปนอยู่ กับเนื้อมะขาม สาเหตุอัน
เนื่องมาจากที่เนื้อมะขามยังมีความชื้นอยู่ ยิ่งไปกว่านั้น
ถ้าหากฝักมะขามที่มีความชื้นมากๆ ก็จะส่งผลให้เนื้อ
มะขามฉีกขาด ซึ่งจากการทดลองพบว่าที่มะขามที่ไม่มี
การอบเพื่อลดความชื้นและมะขามที่อบเพื่อลดความชื้นที่
อุณหภูมิ 100 C๐ มีอัตราการฉีกขาดฝักมะขามที่ใกล้เคียง
กัน แต่ถ้าหากอบเพื่อลดความชื้นที่อุณหภูมิ 125 C๐  
อัตราการฉีกขาดของฝักมะขามก็จะลดลงดังแผนภูมิในรูป
ที่ 6 

 

 
รูปที่ 6 แสดงอัตราการฉีกขาดของฝักมะขาม 

 
แต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าหากอบมะขามจนเนื้อมะขาม

แห้งจนเกินไปก็จะท าให้สูญเสียคุณภาพของเนื้อมะขาม
ท าให้ไม่สามารถน าไปแปรรูปได้ รวมถึงเปลือกมะขามก็
จะยิ่งติดแน่นขึ้นท าให้ไม่สามารถกะเทาะออกได้  
5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการศึกษา 

เนื่องจากว่าเครื่องกะเทาะมะขามต้นแบบเครื่องนี้ไม่
สามารถตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงระบบการท างานของ
เครื่องจักรได้ ดังนั้นในการออกแบบการทดลองจะไม่
สามารถก าหนดปัจจัยที่จะพิจารณาได้หลากหลาย
เท่าที่ควร โดยเฉพาะความเร็วรอบที่มากเกินไปอาจจะท า
ให้การกะเทาะไม่สมบูรณ์และท าให้ฝักมะขามฉีกขาด อีก
หนึ่งปัญหาที่ส าคัญคือมีฝุ่นและเปลือกมะขามปะปนกับ
เนื้อมะขามซึ่งท าให้ยังไม่สามารถน าเนื้อมะขามไปใช้แปร
รูปได้ ซึ่งอาจแก้ปัญหาด้วยการติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นและ

เปลือกออกระหว่างที่เครื่องท างานแต่อาจจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมทั้งค่าอุปกรณ์และค่าใช้ไฟฟ้า  
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