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บทสรุป 

 

 

 การจัดการเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมมะขามในของเครือขายกลุมวิสาหกิจบานเสี้ยว ตามแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถของคนในทองถิ่นอยางเปนระบบและยั่งยืน 

เปนโครงการวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพ่ือธุรกิจแบบมีสวนรวมในการเสริมสรางขีดความสามารถของคนในทองถิ่น

กระบวนการผลิตและกระบวนการแปรรูปการกรีดมะขามบานเสี้ยวของอําเภอฟากทา จังหวัด โดยการนํา

เทคโนโลยีไปสูการใชประโยชนในดานตางๆไดแก การลดตนทุนการผลิต คุณภาพของผลผลิตและปริมาณ

ผลผลิต โดยทําการสํารวจติดตามประเมินผลโครงการจากกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีเปาหมายรับการถายทอด

เทคโนโลยี จํานวนทั้งสิ้น 72 คน โดยจัดโครงการโดยใชชื่อวา KM:ภาคปฏิบัติชุมชนในภาพรวมอยูในระดับดี

มากที่สุด ( X  = 4.51) โดยผลการสรางตนแบบใหกับผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีของเครื่องปอกเนื้อมะขาม

หวานสุกไดถูกประกอบขึ้นจาก Aluminium Profile ทําใหมีความแข็งแรง ในสวนของสายพานลําเลียงที่ทํา

หนาที่ลําเลียงมะขาม ประกอบไปดวยสายพานสองชุดนั้นคือสายพานบนและสายพานลาง ซึ่งทําหนาที่กดฝก

มะขามและปรับกายภาพมะขามใหเปนแนวตรง กอนที่จะถูกกรีดเนื้อดวยใบมีด สําหรับตนกําลังที่ใชในการ

ขับเคลื่อนระบบนั่นคือมอเตอรกระแสตรง 24 โวลต มอเตอรดังกลาวถูกออกแบบใหขับเฟองของใบมีดและ

เฟองของสายพานในเวลาเดียวกัน สงผลทําใหเมื่อทําการปรับสวิตชของความเร็วมอเตอร ในระดับความเร็ว

ใดๆ ก็จะไดความเร็วที่เทากันของทั้งใบมีและสายพานเชนกัน ซึ่งการทดสอบหาอัตราการผลิตของเครื่องจักร

ของใน การทดสอบทั้งหมดจํานวน 5 พบวาอัตราการผลิตสูงสุดอยูที่ 4 วินาทีตอฝก และอัตราการผลิตต่ําสุด

อยูที่ 7 วินาทีตอฝก หรือมีอัตราการผลิตเฉลี่ยอยูที่ 687 ฝกตอชั่วโมงหรือ 93 กิโลกรัมตอวัน (1 วันทํางานมี 8 

ชั่วโมงและ 1 ฝกมีน้ําหนักเฉลี่ย 0.017 กิโลกรัม) จะเห็นไดวาอัตราการผลิตดังกลาวข้ึนอยูกับความยาวฝก

มะขามที่ไมเทากัน และความเร็วในการปอนมะขามของผูทดลองอัตราการผลิต เวลาในการทดลองจํานวน 10 

ฝก 54 วินาที 687 ฝกตอชั่วโมง ซึ่งจุดคุมทุนโดยผลิต 93 กก./วัน (1 เดือนทํางาน 20 วัน) วันละ 8 ชั่วโมง 

รายไดตอเดือน 520,800 บาท จะผลิตมะขามไรเมล็ดได กก. ละ 280 บาท โดยท่ีคาเฉลี่ย 300/วัน คาซื้อ

มะขามสุก 18,556/วัน มีคาไฟฟา 1.83 บาท/วัน (คาแรงงาน + คาซื้อมะขามหวานสุก + คาไฟฟา) x (20 วัน) 

377,157 บาทตอเดือน จะมีจุดคุมุทน ที่ 2 เดือน 9 วัน  
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1) หลักการ เหตุผล 

 

 มะขามหวานเปนพืชเศรษฐกิจอยางหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณซึ่งขึ้นชื่อจนเปนที่รูจักกันทั่วไปวา

จังหวัดเพชรบูรณเปน“เมืองมะขามหวาน”มะขามหวานเพชรบูรณมีรสหวานสนิทมะขามหวานเปนพืชที่ข้ึนไดดี

ในดินแทบทุกชนิด มะขามหวานที่ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณมีหลายพันธุ เชน หมื่นจง นายหยัด สีทอง ศรีชมพู 

ขันตีปากดุก เจาเนื้อเศรษฐกิจ ฝกดาบฯลฯ แหลงปลูกมะขามหวาน-ภาคเหนือ เพชรบูรณ แพร นาน ลําปาง

พิษณุโลก อุตรดิตถ พะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก เลย มุกดาหาร นครราชสีมา อุบลราชธานี ชัยภูมิ

หนองคาย สกลนคร นครพนม อุดรธานี ขอนแกน หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ ภาคตะวันออก ไดแก จันทบุรี

สระแกว จังหวัดที่ปลูกมะขามหวานมากที่สุด ไดแก จังหวัดเพชรบูรณ พ้ืนที่ปลูก 98,240 ไร รองลงมาคือ

จังหวัดเลย มีพ้ืนที่ปลูก 95,491 ไร ปการเพาะปลูก 2546 (ที่มากลุมวิเคราะหและวางระบบขอมูล.ศูนย

สารสนเทศ กรมสงเสริมการเกษตร) มะขามเปนผลไมที่พบไดทั่วไปในทุกๆ ภาคสามารถเติบโตไดดีในทุกสภาพ

ดินซึ่งแบงไดเปน 2 สายพันธุหลักคือ มะขามหวานและมะขามเปรี้ยว โดยมะขามหวานพบมีการปลูกเปนแปลง

ใหญเพ่ือสงจําหนายในรูปผลสุกสวนมะขามเปรี้ยวปจจุบันเริ่มมีการปลูกเปนแปลงใหญเพ่ือสงขายผลสุกบางใน

บางพ้ืนที่และมักพบปลูกตามพ้ืนที่วางหรือตามหัวไรปลายนามะขามเปรี้ยวสามารถนําผลผลิตมาใชในการ

ประกอบอาหารเปนหลักทั้งในสวนของใบออนผลดิบและผลสุกซึ่งใหรสเปรี้ยวนิยมนํามาประกอบอาหารเปน

หลักทําใหอาหารมีรสเปยวเปนธรรมชาติซึ่งปจจุบัน.มีการเก็บผลสุกนํามาทําเปนผลิตภัณฑไดหลากหลายชนิด

และมีการสงเสริมตั้งแตระดับครัวเรือนกลุมเกษตรกรไปจนถึงในรูปของบริษัทจนกลายเปนอาชีพที่ทํารายได

เปนกอบเปนกําเลยทีเดียวในปจจุบันไดมีกลุมเกษตรกรไดนํามะขามมาทําการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ

จํานวนมาก  

 มะขามหวานเปรียบเสมือนพืชเศรษฐกิจของจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนลาง มีการปลูกกันแพรหลาย

ดังนั้นในแตละปจะมีผลผลิตมะขามหวานที่สามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรผูปลูก และกลุมอาชีพผูแปรรูป

มะขามหวานเปนจํานวนมาก มะขามหวานสามารถนําไปทําการแปรรูปเปนผลิตภัณฑได หลากหลาย เชน 

มะขามหวานไรเมล็ด มะขามคลุก มะขามแชอ่ิม มะขามกวน มะขามเปยก น้ํามะขามพรอมดื่ม และ เครื่อง

สําอางตางๆ เปนตน  
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 จากการสอบถามจากผูประกอบการในการแยกเมล็ดมะขาม พบวาเครื่องจักรที่ใช ในการปอกแยก

เมล็ดออกจากเนื้อมะขามหวานมีราคาหลายลานบาท อีกทั้งจะตองสั่งซื้อเครื่องจักรและใบมีดกรีดมาจาก 

ประเทศเยอรมัน หากประเทศไทยสามารถผลิตเครื่องจักรที่ใชสําหรับแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขามหวานได

เองก็จะ สามารถลดตนทุนดานการผลิตของผูประกอบการไดมาก อีกทั้งผูประกอบการผูแปรรูปมะขามหวาน

รายยอยก็จะมีกําลัง ทรัพยเพียงพอที่จะสามารถซื้อเครื่องจักรได เพ่ือใหมีอัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้นและผลิต

ภัณฑมีคุณภาพมากขึ้น เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหแกผูประกอบการ 

 โดยท่ีผานมาไดมีการพยายามออกแบบและพัฒนาเครื่องตนแบบสําหรับใชในการแยกเนื้อมะขาม

หวานออกมาเพ่ือตอบสนองความตองการดังกลาวของ ผูประกอบการแปรรูปมะขามในจังหวัด อุตรดิตถ นาน

และเพชรบูรณ โดยตัวเครื่องทําดวยสแตนเลส สามารถควบคุมความเร็วในการกรีดได แตจากการทดสอบการ

ทํางานพบวา สามารถกรีดมะขามโดยไมใหเสียรูปและเนื้อฉีกขาดไดเฉลี่ยเพียง 20% จากจํานวนมะขาม 

ทั้งหมดเทานั้น สาเหตุอันเนื่องมาจากความชื้นในเนื้อมะขามทําให มะขามเกิดการเสียรูป ทําใหการกรีด

สามารถทําไดยาก ทําใหในเมืองไทยยังไมมีเครื่องจักรท่ีใชในการแกะเมล็ดออกจากเนื้อมะขามโดยไมทําใหเนื้อ

มะขามเสียรูปราง ดังนั้นการแกะเมล็ดมะขามจึงตองอาศัยแรงงานคนทั้งหมด  

 จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนประกอบกับผู วิจัยไดลงพ้ืนที่สํารวจปญหาผู วิจัยจึงมีแนวคิดในการ

ออกแบบเทคโนโลยีเครื่องปอกเนื้อมะขามหวานสุก เพ่ือนํามาประยุกตใชในการเพิ่มผลผลิตเนื้อมะขามหวาน

สําหรับนําไปใชในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ ดวยการออกแบบและสรางเครื่องเครื่องปอกเนื้อมะขาม 

สําหรับกลุมอาชีพผูแปรรูปมะขามหวานจังหวัด อุตรดิตถ นานและเพชรบูรณเพ่ือกอใหเกิดการเพ่ิมผลผลิต ลด

แรงงานจากคน ผลิตภัณฑมะขามมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย และ เพ่ิมความปลอดภัยระหวางปฏิบัติงาน 
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2) หลักการเคร่ืองกรีดเนื้อมะขามหวานสุก 

 

 นําเอาฝกมะขามสุกท่ีไดทําการแกะเปลือกและสาแหรกหรือรกมะขามออกแลว มาวางตามแนวยาว

บนสายพานตัวลางซึ่งจะทําหนาที่ลําเลียงฝกมะขามเขาเครื่อง เมื่อฝกมะขามเขาไปในเครื่อง จะถูกสายพานตัว

บนกดฝกมะขามเอาไว และขณะเดียวกัน ก็จะมีชุดจับมะขาม ซึ่งอยูตําแหนงขางซายและขวาของสายพาน

ลําเลียง(ซึ่งสามารถขยับเขาหรือออกไดตามขนาดของฝกมะขามแตละพันธ) จะทําหนาที่สงผานแรงบีบจาก

ดานขางทั้งสองดาน เขาสูศูนยกลางสายพาน  และสงผานแรงบีบไปยังฝกมะขาม ที่กําลังเคลื่อนที่บนสายพาน  

ซึ่งจะทําใหฝกมะขามไมขยับขณะที่เขาชุดใบมีด ดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงหลักการทํางานของเครื่องแกะเมล็ดออกจากเนื้อมะขามหวานสุก 

 

 จากนั้นฝกมะขามจะถูกลําเลียงผานไปยังชุดใบมีดโรตารี่ซึ่งมีจํานวน 2 ใบ อยูดานซายและขวาของฝก

มะขาม และมีทิศทางการหมุนอยูในทิศทางและความเร็วรอบของการหมุนเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของฝก

มะขาม ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงชุดสายพานของเครื่อง 

 

 ฝกมะขามที่ผานใบมีด จะเคลื่อนที่ออกมาทางชองทางออกตามภาพที่ 3 ฝกมะขามที่ออกมาจะมี

ลักษณะเปนรอยกรีดดานขางทั้งสองดาน แตไมขาดออกจากกัน และสามารถเปดเนื้อมะขามเพ่ือเอาเมล็ด

มะขามออกไดโดยงาย 

 

ภาพที่ 3 แสดงวิธีการกรีดเมล็ดออกจากเนื้อมะขามหวานสุก 
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3) การใชงานเครื่องกรีดเนื้อมะขามหวานสุก 
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 สําหรับการใชงานเริ่มจาก 1) นํามะขามหวานสุกที่ปลอกเปลือกและรกมะขามแลว ไปตากแดดเพ่ือลด

ความชื่น 2) เสียบปลั๊กเครื่อง จากนั้นเปดสวิตชการใชงาน ทําการปรับความเร็วเครื่องตามที่ตองการ 3) ปลอย

มะขามที่ทางเขาของเครื่อง แตเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของมะขามสวนใหญมีลักษณะโครงงอ ดังนั้น

ลักษณะการวางมะขามจึงตองวางสวนที่โคงของมะขามบนสายพานลําเลียง มะขามจะถูกลําเลียงดวยสายพาน

ลําเลียงดานบนและดานลาง ซึ่งสายพานดังกลาวทําหนาที่ในการดัดฝกมะขามใหตรงและในขณะเดียวกันก็

หนีบจับมะขามไมใหขยับ เพื่อนําไปสูการกรีดเนื้อดวยใบมีดแบบหมุน (Rotary Knife) 4) มะขามที่ถูกกรีด

เรียบรอยแลว จะถูกลําเลียงไปยังทางออกเปนอันสิ้นสุดกระบวนการผลิต ในขณะเดียวกันก็หยุดการจับเวลา

ดวยเชนกัน และเวลาดังกลาวจะนําไปคํานวณเพ่ือหาอัตราการผลิตตอไป 

 

4) การบํารุงรักษาเบื้องตน 

 

 4.1) มั่นทําความสะอาดสายพานและใบมีดกรีดเนื้อมะขาม เนื่องจากเปนสวนท่ีสัมผัสอาหาร (มะขาม) 

 

 
 

 4.2) หยอดนํามันหลอลื่นบริเวณฟนเฟองเครื่องอยางสม่ําเสมอ 

 
 

 4.3) หมุนโวลลุมลดความเร็ว ปดสวิตชการทํางานเครื่อง และถอดปลั๊กหลังจากที่ใชงานเครื่องเสร็จทุก

ครั้ง 

สายพาน ใบมีด 
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5) ผลการพัฒนาเครื่องปอกเนื้อมะขามหวานสุกหวาน 

 โครงสรางของเครื่องปอกเนื้อมะขามหวานสุกไดถูกประกอบข้ึนจาก Aluminium Profile ทําใหมี

ความแข็งแรงดังภาพที่ 1 ในสวนของสายพานลําเลียงที่ทําหนาที่ลําเลียงมะขาม ประกอบไปดวยสายพานสอง

ชุดนั้นคือสายพานบนและสายพานลางแสดงดังภาพ ซึ่งทําหนาที่กดฝกมะขามและปรับกายภาพมะขามใหเปน

แนวตรง (เนื่องจากกายภาพของมะขามสวนใหญมีลักษณะโคงงอ) กอนที่จะถูกกรีดเนื้อดวยใบมีด สําหรับตน

กําลังที่ใชในการขับเคลื่อนระบบนั่นคือมอเตอรกระแสตรง 24 โวลตดังภาพ 4) มอเตอรดังกลาวถูกออกแบบให

ขับเฟองของใบมีดและเฟองของสายพานในเวลาเดียวกัน สงผลทําใหเมื่อทําการปรับสวิตชของความเร็ว

มอเตอร ในระดับความเร็วใดๆ ก็จะไดความเร็วที่เทากันของทั้งใบมีและสายพานเชนกัน 

 

 
                                ก)                                   ข) 

ภาพที่ 4  โครงสรางและสวนประกอบของเครื่องปอกเนื้อมะขามหวานสุก 

 

 การทดสอบประสิทธิภาพในการผลิตของเครือ่งปอกเนื้อมะขามหวานสุก 

 การทดสอบหาอัตราการผลิตของเครื่องจักรของในงานวิจัยครั้งนี้ เริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบ (ฝก

มะขาม) แสดงดังภาพที่ 1  ซึ่งเปนมะขามหวานพันธุศรีชมภ ูกอนที่จะนําฝกมะขามมาใชในการทดสอบ จะตอง

ทําการปอกเปลือกมะขามแลวนํารกมะขามออก จากนั้นนํามะขามไปอบหรือตากแดดเพ่ือลดความชื้นออกจาก

เนื้อมะขาม การลดความชื้นดังกลาว จะทําใหเนื้อมะขามแนนเหมาะแกการกรีด และยังสงผลตอความสวยงาม

ในการกรีดดวย  
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                         ก)                              ข) 

ภาพที่ 5  นํามะขามหวานตากแดดเพื่อลดความชื้น ข) จุดเริ่มตนการปลอยฝกมะขาม 

 

 สําหรับการทดลองเริ่มจากปลอยมะขามที่ทางเขาของเครื่องพรอมกับเริ่มจับเวลา แสดงดังภาพที่ 5 

การวางมะขามจะตองวางสวนที่โคงของมะขามบนสายพานลําเลียง มะขามจะถูกลําเลียงดวยสายพานลําเลียง

ดานบนและดานลาง ซึ่งสายพานดังกลาวทําหนาที่ในการดัดฝกมะขามใหตรงและในขณะเดียวกันก็หนีบจับ

มะขามไมใหขยับ เพื่อนําไปสูการกรีดเนื้อดวยใบมีดแบบหมุน (Rotary Knife) มะขามท่ีถูกกรีดเรียบรอยแลว 

จะถูกลําเลียงไปยังทางออกเปนอันสิ้นสุดกระบวนการผลิต ในขณะเดียวกันก็หยุดการจับเวลาดวยเชนกัน และ

เวลาดังกลาวจะนําไปคํานวณเพ่ือหาอัตราการผลิตตอไป 

 

 
 

ภาพที่ 6  การกรีดฝกมะขามที่สมบูรณ 

 

 มะขามหวานที่ถูกกรีดอยางสมบูรณไดแสดงดังภาพที่ 6 นั่นคือจะตองสามารถนําเมล็ดออกไดโดยงาย

โดยที่เนื้อมะขามยังคงสภาพเดิม สําหรับมะขามท่ีถูกกรีดไมสมบูรณ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 1) ลักษณะทาง

กายภาพของฝกมะขามท่ีเรียบแบนฝกไมสมบูรณ จึงทําใหผานชองใบมีดโดยไมถูกกรีด 2) ฝกมะขามที่ยังคงมี

ความชื้นสูง เมื่อผานชองกรีดเนื้อมาแลวทําใหเนื้อมะขามบางสวนขาดออกจากฝกของตัวมันเอง 
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 การทดสอบจะทดสอบการกรีดเนื้อมะขามแบบคละขนาดความยาวฝก ซึ่งผูดําเนินการวิจัยไดเลือกฝก

มะขามที่สมบูรณนั่นคือ 1) ความกวางของฝกจะตองเพียงพอที่จะทําใหใบมีดสามารถกรีดเนื้อมะขาม และ 2) 

เลือกฝกที่มีความชื้นนอยหรือเนื้อมะขามแนน ในสวนของตารางที่ 1 แสดงการทดสอบหาคาอัตราการผลิตของ

เครื่องปอกเนื้อมะขามหวานสุก การทดสอบทั้งหมดจํานวน 5 พบวาอัตราการผลิตสูงสุดอยูท่ี 4 วินาทีตอฝก 

และอัตราการผลิตต่ําสุดอยูท่ี 7 วินาทีตอฝก หรือมีอัตราการผลิตเฉลี่ยอยูที่ 687 ฝกตอชั่วโมงหรือ 93 กิโลกรัม

ตอวัน (1 วันทํางานมี 8 ชั่วโมงและ 1 ฝกมีน้ําหนักเฉลี่ย 0.017 กิโลกรัม) จะเห็นไดวาอัตราการผลิตดังกลาว

ขึ้นอยูกับความยาวฝกมะขามที่ไมเทากัน และความเร็วในการปอนมะขามของผูทดลอง 

 

ตารางที่ 1 การทดสอบอัตราการผลิตของเครื่องปอกเนื้อมะขามหวานสุกหวาน 

ลําดับครั้งของการทดลอง จํานวนตัวอยาง 

(ฝก) 

เวลาในการทดลอง

จํานวน 10 ฝก (วินาที) 

อัตราการผลิต 

(ฝกตอชั่วโมง) 

1 10 74 486 

2 10 60 600 

3 10 46 783 

4 10 40 900 

5 10 54 667 

เฉลี่ย ( x  ) 687 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( sd  ) 160 

 

 เมื่อทราบขอมูลอัตราการผลิตแลว จากนั้นจะนําขอมูลดังกลาวมาหาจุดคุมทุนโดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

          1) ตนทุนคงที(่F)   

คาผลิตเครื่องปอกเนื้อมะขามหวานสุกหวาน(P) = 200,000    บาท 

อายุการใชงาน(n) = 5             ป 

อัตราดอกเบี้ย(r) = 15% 

   

ดอกเบี้ย(I) = (P) x (r) x (n) 

 = 150,000   บาท 

ดังนั้น ตนทุนคงที่(F) = (P) + (I) 

 = 350,000   บาท 
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          2) ตนทุนแปรผัน (v) โดยคิดที่ประสิทธิภาพสูงสุด กําลังการผลิต 93 กก./วัน (1 เดือนทํางาน 20 วัน) 

              วันละ 8 ชั่วโมง 

รายไดตอเดือน (R) = 520,800 บาท/เดือน  

(มะขามหวานไรเมล็ด กก. ละ 280 บาท) 

คาแรงงาน = 300 บาทตอวัน 

คาซื้อมะขามหวานสุก = 18,556 บาทตอวัน 

คาไฟฟา = 1.83 บาทตอวัน 

ดังนั้นคาใชจางแปรผัน (v) = (คาแรงงาน + คาซื้อมะขามหวานสุก + คาไฟฟา) x 

(20 วัน) 

 = 377,157 บาทตอเดือน 

   

          3) หาจุดคุมทุน (Q) 

Q = F/(R-v) 

จุดคุมทุน (Q) = 2 เดือน 9 วัน 

 

 

6) ขอควรระวัง 

 

 5.1) พ้ืนที่ในการติดตั้งเครื่อง ควรเปนพื้นที่แหง ไมมีฝุน 

 5.2) ระมัดระวังนิ้วมือขณะวางมะขามลงบนสายพาน 

 5.3) ระมัดระวังนิ้วมือขณะทําความสะอาดใบมีด 

 5.4) ใชผาปกคลุมเครื่องจักรไมใชงานเสร็จเพ่ือปองกันแมลงและฝุน 

 

 

 

 

 


