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ครูที่ปรึกษา

คณะผู้จัดท�ำ

นายสมเกียรติ  นุชพงษ์   
นางณิชยา  รัศมี
นายชาคริต  สุขสิงห์

นายชูศักดิ์  ศรีเถื่อน  
นายธนาธิป  บุญลือ
นายสิทธินนท์  สุขสุฤทธิ์  
นางสาวสุวนันท์  เอี่ยมรักษา
นางสาวเบญจมาภรณ์  หยวกแก้ว

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
336 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท  17000
ที่มาและความส�ำคัญ
ล� ำ ไยเป็ น ผลไม้ ป ระเภทหนึ่ ง ที่ มี ก ารปลู ก มากใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะจังหวัดล�ำพูนที่ถือว่าเป็นผลไม้ประจ�ำจังหวัด
ที่ ขึ้ น ชื่ อ เรื่ อ งของรสชาติ แ ละมี ป ลู ก กั น มากอย่ า งแพร่ ห ลาย
สายพันธุ์ของล�ำไยสามารถแบ่งแยกสายพันธ์ุได้หลายชนิด ไม่
ว่าจะเป็นพันธุ์ล�ำไยกะโหลกที่มีขนาดใหญ่ เนื้อหนา  รสชาติ
หวาน และยังมีอีกหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์สีชมพู พันธุ์ตลับนาค  
พันธุ์เบี้ยวเขียว พันธุ์อีดอ พันธุ์อีแดง และพันธุ์อีด�ำ ที่ปลูกใน
ประเทศไทย
ในช่วงที่ผลผลิตออกมามากชาวสวนกระจายผลผลิต
ไม่ทัน ท�ำให้ล�ำไยล้นตลาด จนเกิดการเน่าเสียขึ้น ชาวสวนจึงหา
วิธีแปรรูปผลผลิต โดยวิธีส่งล�ำไยสดสู่ตลาด ส่งโรงงานแปรรูป

เป็นล�ำไยกระป๋อง และท�ำเป็นล�ำไยแห้ง จะเห็นว่าเมื่อแปรรูป
แล้ ว ราคาค่ อ นข้ า งสู ง แต่ ล� ำ ไยมี เ มล็ ด อยู ่ ข ้ า งใน เมื่ อ จะท� ำ
แปรรูปจะต้องแกะเมล็ดข้างในออก เพื่อให้ผู้บริโภครับประทาน
สะดวกขึ้น จึงต้องใช้แรงงานจ�ำนวนมากในการแกะเมล็ดข้างใน
และเนือ้ ล�ำไยต้องทรงรูปเดิมไม่ฉกี เพราะจะท�ำให้ไม่นา่ รับประทาน
จึงต้องระวังในการแกะเมล็ดล�ำไย ท�ำให้ได้ผลล�ำไยที่แกะเมล็ด
ออกแต่ละเมล็ดต้องใช้เวลาในการแกะนาน
จากปัญหาดังกล่าว จึงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญ คณะ
ผู ้ จั ด ท� ำ จึ ง ได้ คิ ด สร้า งอุ ป กรณ์ ค ว้ า นเมล็ ด ล� ำ ไยขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ย
ให้การใช้แรงงานด้วยมือมีประสิทธิภาพ และมีความสะดวกใน
การแกะเมล็ดล�ำไยได้อย่างรวดเร็ว
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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อุ ปกรณ์การด�ำเนินงาน

รูปที่ 1 โครงสร้างด้ามจับ

รูปที่ 2 เครื่ องเจาะรู

รูปที่ 3 เจาะรูด้ามจับ
รูปที่ 4 เชื่อมด้ามจับ

รูปที่ 5 เบ้ารองเมล็ดล�ำไย
2
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รูปที่ 6 เครื่ องมือคว้านเมล็ดล�ำไย

คิด(ส์)คิดวิทย์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระยะตัวเจาะกับเบ้ารองเมล็ดล�ำไย
2. เพือ่ ศึกษาต�ำแหน่งของสปริง
3. เพื่อศึกษาความยาวของด้ามที่มีผลต่อการผ่อนแรง
4. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์คว้านเมล็ดล�ำไย
5. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน

วัสดุอุปกรณ์

รูปที่ 7 วางเมล็ดล�ำไยใส่เบ้า

1. สเตนเลส กล่อง 20x40x200 เมตร
2. สเตนเลสท่อกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร
และเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มิลลิเมตร
3. สเตนเลส กลมตัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มิลลิเมตร
4. สปริงขด
5. สปริงดีด
6. สกรู
7. นอต

รูปที่ 8 ใช้แรงกดตัวเจาะผลล�ำไย
ขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน
การทดลองระยะห่างตัวเจาะกับเบ้ารอง
1. น�ำอุปกรณ์คว้านเมล็ดล�ำไยทีม่ รี ะยะห่างตัวเจาะกับเบ้า
รองเมล็ดล�ำไย 3 เซนติเมตร
2. น�ำเมล็ดล�ำไยใส่ในเบ้า
3. กดตัวเจาะผลล�ำไยลงบนผลล�ำไย
4. จับเวลาตัง้ แต่เริม่ วางผลล�ำไยลงในเบ้ารับผลล�ำไยและน�ำ
ล�ำไยทีค่ ว้านแล้วออกจากเบ้า  น�ำล�ำไยผลใหม่คว้านไปเรือ่ ยๆ ครบ 1
นาที นับจ�ำนวนล�ำไยทีค่ ว้านได้ บันทึกผล
5. น�ำอุปกรณ์คว้านเมล็ดล�ำไยทีม่ รี ะยะห่างตัวเจาะกับเบ้า
รองเมล็ดล�ำไย 4 เซนติเมตร ท�ำการทดลองซ�ำ้ เหมือนข้อ 2-4
6. น�ำอุปกรณ์คว้านเมล็ดล�ำไยทีม่ รี ะยะห่างตัวเจาะกับเบ้า
รองเมล็ดล�ำไย 5 เซนติเมตร ท�ำการทดลองซ�ำ้ เหมือนข้อ 2-4

รูปที่ 9 ผลล�ำไยที่คว้านเมล็ดออก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

3

คิด(ส์)คิดวิทย์

การทดลองต�ำแหน่งของสปริง
น�ำอุปกรณ์คว้านเมล็ดล�ำไยที่วางต�ำแหน่งของสปริงอยู่
ด้านหลังมาทดลอง
1. น�ำเมล็ดล�ำไยใส่ในเบ้าใส่เมล็ดล�ำไย
2. กดตัวเจาะผลล�ำไยลงบนผลล�ำไย
3. จับเวลาตั้งแต่เริ่มวางผลล�ำไยลงในเบ้ารับผลล�ำไย
และน�ำล�ำไยที่คว้านแล้วออกจากเบ้า  น�ำล�ำไยผลใหม่คว้านไป
เรื่อยๆ ครบ 1 นาที นับจ�ำนวนผลล�ำไยที่ได้ บันทึกผล
4. น�ำอุปกรณ์คว้านเมล็ดล�ำไยที่วางต�ำแหน่งของสปริง
อยู่ด้านหน้า ท�ำการทดลองซ�้ำเหมือนข้อ 2-4
การทดลองความยาวของด้าม
ด้ามตัวที่ 1 ความยาว 25 เซนติเมตร
ด้ามตัวที่ 2 ความยาว 20 เซนติเมตร
1. น�ำเมล็ดล�ำไยใส่ในเบ้าใส่เมล็ดล�ำไย
2. กดตัวเจาะผลล�ำไยลงบนผลล�ำไย
3. จับเวลาตั้งแต่เริ่มวางผลล�ำไยลงในเบ้ารับผลล�ำไย
และน�ำล�ำไยที่คว้านแล้วออกจากเบ้า  น�ำล�ำไยผลใหม่คว้านไป
เรื่อยๆ ครบ    1 นาที นับจ�ำนวนผลล�ำไยที่ได้ บันทึกผล
4. น�ำอุปกรณ์คว้านเมล็ดล�ำไยตัวที่ 2 ด้ามจับยาว 20
เซนติเมตร ท�ำการทดลองซ�้ำเหมือนข้อ 2-4
การทดลองปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์
1. หาระยะตัวเจาะกับเบ้ารองเมล็ดล�ำไย 4 เซนติเมตร
2. ศึกษาต�ำแหน่งของสปริงอยู่ด้านหน้า
3. ความยาวของด้ามที่มีผลต่อการผ่อนแรง ด้ามจับยาว
20 เซนติเมตร
การทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
น�ำอุปกรณ์คว้านเมล็ดล�ำไยไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คณะ
ผู้จัดท�ำได้ท�ำการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะของอุปกรณ์
และท�ำการเก็บข้อมูลการใช้งาน

รูปที่ 10 ล�ำไยสด
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สรุ ปผลการทดลอง
1. ระยะห่างจากตัวเจาะกับเบ้ารองเมล็ดล�ำไย พบว่า 
ระยะห่างกัน 4 เซนติเมตร สามารถคว้านเมล็ดล�ำไยได้ 11.3
เมล็ด
2. การติดตั้งสปริงอยู่ด้านหน้า สามารถคว้านเมล็ดล�ำไย
ได้เฉลี่ย 10.9 เมล็ด ถ้าติดตั้งสปริงอยู่ด้านหลังสามารถคว้าน
เมล็ดล�ำไยได้เฉลี่ย 7.3 เมล็ด
3. ความยาวของด้ามอุปกรณ์คว้านเมล็ดล�ำไย พบว่า 
ความยาว 20 เซนติเมตร สามารถคว้านเมล็ดล�ำไยได้เฉลี่ย 11.0
เมล็ด
4. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ พบว่า  การคว้านเมล็ด
ล�ำไยสามารถคว้านได้ทุกครั้ง แต่มีปัญหาของขนาดเมล็ดล�ำไยที่
มีขนาดเล็กและใหญ่ไม่เท่ากัน
5. ความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้ ง านอยู ่ ใ นเกณฑ์ ที่ ดี ม าก
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
ประโยชน์ท่ไี ด้รับ
1. ได้อุปกรณ์แกะเมล็ดล�ำไยที่มีประสิทธิภาพ
2. ได้ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการท�ำงาน
3. สามารถใช้แทนการคว้านด้วยมือ
4. สามารถใช้ในระดับอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งผลิตจ�ำนวนมาก
5. สามารถใช้ผ่อนแรงคนได้

รูปที่ 11 ล�ำไยกระป๋อง

รูปที่ 12 ล�ำไยแห้ง

