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บทคัดย่อ
เครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้งได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดเวลาและแรงงานในการกะเทาะเปลือก
เมล็ดบัวหลวงแห้งสําหรับวิสาหกิจชุมชน เครื่องต้นแบบประกอบด้วย โครงสร้างเครื่อง ชุดลําเลียงเมล็ด ชุดกะเทาะเมล็ด ระบบส่งกําลัง และใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 hp เป็นต้นกําลัง การทํางานของเครื่องเริ่มจากผู้ทํางานป้อนเมล็ดบัวหลวงแห้งลงในช่องป้อนเมล็ดบัวทางด้านบนของ
เครื่อง หลังจากนั้นเมล็ดบัวหลวงจะถูกลําเลียงเข้าไปกะเทาะเปลือกในชุดกะเทาะเมล็ดโดยชุดลําเลียงเมล็ด เมล็ดบัวหลวงที่ผ่านการกะเทาะ
เปลือกแล้วจะร่วงออกจากชุดกะเทาะลงทางด้านล่างของเครื่อง จากการทดสอบที่ความเร็วรอบของลูกกะเทาะ 250, 300 และ 350 rpm
ตามลําดับ พบว่าเครื่องต้นแบบสามารถทํางานได้ดีที่สุดที่ความเร็วของลูกกะเทาะ 350 rpm มีความสามารถในการทํางาน 2.02 kg hr-1 มี
เปอร์เซ็นต์การกะเทาะและเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 78.67% และ 7.33% ตามลําดับ มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 0.66 kW-hr และ
เครื่องต้นแบบสามารถทํางานได้เร็วกว่าแรงงานคนอย่างน้อย 6 เท่า จากการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพบว่าใน 1 ปี ใช้เครื่องกะเทาะ
เมล็ดบัวหลวงทํางาน 1,920 hr year-1 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของเครื่อง 16.30 Baht kg-1 ระยะเวลาคืนทุน 2.36 month และการใช้งานที่จุดคุ้มทุน
428.23 hr year-1 เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานคน
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Abstract
A dry lotus seed sheller was designed and fabricated to reduce shelling time and number of labor for the dried
lotus seed shell removing of small and micro community enterprise. The prototype consisted of main frame, feeding unit,
shelling unit, the power transmission unit, and 1 hp electric motor, which was used as a prime mover. The operation
started with manually feeding dried lotus seeds into chute at the top of machine. Then they were conveyed to shelling
unit to shell by feeding unit, and finally seeds were released through outlet chute at the bottom. The results revealed
that the average speed of sheller 350 rpm worked well among the average speed of sheller 250, 300 และ 350 rpm
respectively. Working capacity was found to be 2.02 kg hr-1 the percentage of shelling and seed damage of lotus seeds
were 78.67% and 7.33% respectively, and consumed 0.66 kW-hr of energy. This prototype can work at least six times
faster than human labor.Based on the engineering economical analysis, indicated that the operating cost was 16.30 Bath
kg-1, payback period 3 months and the break-even point of the machine was 1,920 hr year-1 at the annual use of 428.23 hr
year-1.
Keyword: Study and testing, Lotus, Dry Lotus seed, Sheller.

1. บทนํา
เมล็ดบัว คือธัญพืชที่ให้คุณค่าสารอาหารสูงทานได้ทั้งสดและแห้ง
เป็นแหล่งรวมของวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด เช่น วิตามินเอ ซี อี
เกลื อ แร่ และฟอสฟอรั ส วิ ต ามิ น เหล่ า นี้ มี ส่ ว นช่ ว ยในการบํ า รุ ง
ประสาท บํารุงไต บํารุงสมอง มีสรรพคุณทางยาในการรักษาอาการ

ท้องร่วง บิดเรื้อรัง น้ําอสุจิเคลื่อน และสรรพคุณพื้นบ้านที่ใช้เป็นยา
บํารุงเลือดหรือเพิ่มเลือด [1] เมล็ดบัวสามารถนํามาทําอาหารทั้งคาว
และหวาน ถ้านําเมล็ดบัวมาปรุงอาหารร่วมกับลําไยแห้งจะทําให้
สรรพคุณทางยาของเมล็ดบัวเพิ่มมากขึ้น ข้อควรระวังผู้ที่มีอาการ
ท้องผูก ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ไม่ควรกินไม่ควรปรุงอาหารที่มีเมล็ด
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บัวในภาชนะที่ทําจากเหล็ก เพราะจะทําให้เม็ดบัวกลายเป็นสีดํา บัวที่
พบและนิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู่ 3 ชนิด คือบัวหลวงหรือมีชื่อ
เรียกกันทั่วไปว่า ปทุมชาติ บัวในสกุลนี้เป็นบัวที่รู้จักกันดีเพราะเป็น
บัวที่มีดอกใหญ่นิยมนํามาไหว้พระ และใช้ในพิธีทางศาสนา อีกชนิด
คือบัวสายหรือมีชื่อเรี ยกกันทั่วไปว่า อุบลชาติ ชนิดสุ ดท้ายคือบั ว
วิกตอเรีย ซึ่งมีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า บัวกระด้ง [2] แหล่งปลูกบัวเพื่อ
เก็บเมล็ดที่สําคัญ คือ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัด
พิษณุโลก พันธุ์บัวที่นิยมปลูกเพื่อเก็บเมล็ด คือ บัวหลวงพันธุ์ปทุม ซึ่ง
มีขนาดฝักใหญ่ และมีเมล็ดมาก [3] เมล็ดบัวยังสามารถนํามาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปเมล็ดบัวอบกรอบแม่จรูญของกลุ่มสตรี
สหกรณ์บึงสีไฟได้
ในปัจจุบันการแกะเปลือกเมล็ดบัวต้องอาศัยแรงงานคนเป็นหลัก
ดัง Figure 1 ซึ่งใช้เวลานานและได้ผลผลิตในปริมาณที่ไม่เพียงพอกับ
การนํ าไปแปรรู ป ดั งนั้ นเพื่ อต้ องการลดระยะเวลาในการกะเทาะ
เปลือกเมล็ดบัวและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้มากขึ้นจึงได้คิดค้น
วิ จั ย ออกแบบและสร้ า งเครื่ องกะเทะเมล็ ดบั วขึ้ นใหม่ เนื่ อ งจาก
เครื่ องแบบเก่ าที่ ภาควิ ชาวิ ศวกรรมเกษตร คณะวิ ศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้สร้างขึ้นยังมีข้อจํากัดที่
ควรนํ ามาพั ฒนาต่ อไป เช่ น เมล็ดที่ ผ่ านการกะเทาะบางส่ วนยั งมี
เปลือกติดกับเนื้อในของเมล็ด ต้องใช้แรงงานคนคัดแยกอีกครั้ง จึงทํา
ให้ เสี ยเวลาในการทํ างาน และเปอร์ เซ็ นต์ ความเสี ยหายจากการ
กะเทาะของเครื่องโดยเฉลี่ย 20.2% ซึ่งยังถือว่าค่อนข้างสูง [4]
ดังนั้นเพื่อต้องการลดระยะเวลาในการกะเทาะเปลือกเมล็ดบัว
และเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้มากขึ้นจึงได้ดําเนินการวิจัย
เครื่องกะเทาะเมล็ดบัวขึ้นใหม่ ซึ่งคาดว่าการศึกษาและทดสอบนี้จะ
ช่วยให้เครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงสามารถทํางานได้ดีมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

Figure 1 Traditional dry lotus seed shelling method. [8]
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 การศึกษาข้อมูลที่จําเป็นต่อการออกแบบ
2.1.1 การศึ กษาปั ญหาในขั้ นตอนการกะเทาะเปลื อกเมล็ ดบั ว
หลวงในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบข้อมูลที่จําเป็นต่อการออกแบบเครื่อง
กะเทาะเมล็ดบัวหลวง เช่น ปัญหาการทํางานของเครื่องกะเทาะเมล็ด
บัวหลวงรุ่นเก่า ปัญหาการกะเทาะเมล็ดบัวหลวงโดยเกษตรกร ขณะ

ทํางานมีความล่าช้าในการทํางานเมื่อต้องการผลผลิตสูง ซึ่งใช้เวลากับ
แรงงานคนค่อนข้างมากและเป็นอันตรายต่อผู้กะเทาะเมล็ดบัวเสี่ยง
ต่อการถูกมีดบาดมือ
2.1.2 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ดบัวหลวง
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงลักษณะทางกายภาพของเมล็ดบัว
ได้แก่ เส้นผ่านศูนย์กลาง (a) ความยาว (b) ความหนาของเปลือก
เมล็ดบัวแห้ง (c) ดัง Figure 4 สําหรับใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ
ช่องใส่เมล็ดและการปรับตั้งค่าต่างๆที่จําเป็นของการพัฒนาและสร้าง
เครื่องโดยสุ่มวัดขนาดเมล็ดบัวหลวงแห้งจํานวน 100 เมล็ด ด้วยเวอร์
เนียร์คาลิปเปอร์ ได้เส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 11-12 mm มีค่าเฉลี่ย
11.5 ความยาวระหว่าง 15-18 mm ค่าเฉลี่ย 16.5 mm ความหนา
ของเปลือกเมล็ดบัวแห้งระหว่าง 1.0-1.6 mm ค่าเฉลี่ย 1.2 mm

Figure 2 Dimensions of dry lotus seed. [4]
2.1.3 การศึกษาวิธีการกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้งที่เหมาะสม
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดบัวข้างต้นนําไปสู่
การทดลองใช้อุปกรณ์การกะเทาะของเกษตรกร พบว่าการทุบเมล็ด
บัวหลวงแห้งด้วยค้อนหรือมีดจะทําให้เมล็ดบัวแตกเสียหายจํานวน
มาก เพื่ อ ลดความเสี ยหายของเมล็ ดบั ว จึ ง ได้ ส ร้ า งอุ ป กรณ์ ก าร
กะเทาะเมล็ ด บั ว หลวงแห้ ง หลั ง จากรวบรวมข้ อ มู ล ที่ จํ า เป็ น ต่ อ
การศึกษาและทดสอบเครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงเพื่อการพัฒนา
ดังนั้น การออกแบบจึงต้องมีสปริงติดไว้ที่ชุดกะเทาะ เพื่อที่จะได้ให้
ชุดกะเทาะเมล็ดบัวมีแรงกดที่ยืดหยุ่น และจากการศึกษาความยาว
ของเมล็ดบัวทําให้สามารถกําหนดความกว้างของช่องลําเลียงเมล็ด
ของชุ ดกะเทาะได้ ส่ วนต้ นกํ าลั งนั้ นเลื อกใช้ มอเตอร์ ไฟฟ้ า เพราะ
สะดวกในการปรับความเร็วรอบ ในการทดสอบ ซึ่งเครื่องกะเทาะ
เมล็ดบัวประกอบด้วย ส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน คือ ช่องป้อนเมล็ด
ชุดกะเทาะ กลไกลูกกลิ้งกะเทาะ และระบบส่งกําลังจึงได้คํานวณและ
ออกแบบขนาดต่ าง ๆ ของเครื่ องกะเทาะเมล็ ดบั วหลวงแล้ ว จะ
ออกแบบโดยใช้หลักการทางวิศวกรรม [5] และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ[6] (Figure 3a) เมื่อดําเนินการ
เขียนแบบเสร็จสิ้น จึงได้ดําเนินการสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวง
ต้นแบบตามแบบที่เขียนแบบไว้ (Figure 3b)

140

Figure 4 Dry lotus seed after shelling (a), Dry lotus seed (b)
and Seed damaged (c).
2.3 การทดสอบและประเมินสมรรถนะการทํางาน
เครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงต้นแบบได้ถูกทดสอบสมรรถนะการ
ทํางาน และคุณภาพในการลอกเยื่อ โดยประเมินสมรรถนะการทํางาน
จากค่าชี้ผลการศึกษาดังนี้
 เปอร์เซ็นต์การกะเทาะเมล็ดบัวหลวง (Percentage
weight peeling, %)
(a) The dry lotus seed sheller design by using CAD.
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โดยที่ Wp คือ จํานวนน้ําหนักที่กะเทาะได้
และ Wt คือ จํานวนน้ําหนักที่ใช้ทดสอบทั้งหมด
 เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย (Percentage of damage, %)
%damage=

Wd
Wt

(2)

100

ดยที่ Wd คือ จํานวนเมล็ดบัวที่เสียหาย (เมล็ดบัวหลังการทดสอบ
ที่เกิดความเสียหาย ดังแสดงใน Figure 5c)
 ความสามารถในการทํางาน (Working capaciry, kg hr-1)

(b) Prototype of dry lotus seed sheller.
Figure 3 Schematic of dry lotus seed sheller prototype.

Working capaciry=

2.2 การทดสอบและประเมินสมรรถนะเครื่อง
การทดสอบใช้เมล็ดบัวหลวงปทุมความกว้างของเมล็ดบัวมีค่าอยู่
ระหว่าง 11 ถึง 12 mm และความยาวของเมล็ดบัวสูงสุดเท่ากับ
16.5 mm (สุ่มวัด 100 เมล็ด) ตลอดการทดสอบ โดยทดสอบที่
ความเร็วของชุดกะเทาะที่ความเร็ว 250, 300 และ 350 rpm
ตามลําดับ โดยแต่ละการทดลอง 3 ซ้ํา และบันทึกเวลาที่ใช้ในการ
ทํางานทั้งหมด กระแสไฟฟ้า น้ําหนักเมล็ดบัวที่กะเทาะได้ น้ําหนัก
เมล็ดบัวที่กะเทาะไม่ได้ และน้ําหนักเมล็ดบัวที่เสียหาย (Figure 4)
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคํานวณค่าชี้ผลการศึกษา และใช้หลักทาง
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาคืนทุน และ
จุดคุ้มทุน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดบัว
ให้ใช้งานได้จริงในอนาคตต่อไป

Ws
Tt

(3)

 อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า (Power consumption, kW-hr)
Power consumption=

IVt
1000

(4)

โดยที่ I คือ กระแสไฟฟ้า (A), V คือ แรงเคลื่อนที่ไฟฟ้า (V) และ t
= เวลาในการทํางาน (hr)
2.4 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
2.4.1 การวิเคราะห์และประเมินค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย
วิธีการประเมิ นค่ าใช้ จ่ ายโดยรวมเกี่ยวกั บต้นทุ นในการใช้ งาน
เครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้ง สมมติว่าเกษตรกรซื้อเครื่องกะเทาะ
เมล็ดบัวหลวงแห้งแทนวิธีการใช้แรงงานคน ซึ่งค่าใช้จ่ายโดยรวมจะ
ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ (Fixed cost) และต้นทุนผันแปร (Variable
cost) โดยต้นทุนคงที่ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของเครื่อง (คิดค่าเสื่อมราคา
โดยวิธีเส้นตรงเมื่อประมาณอายุการใช้งานของเครื่องกะเทาะเมล็ดบัว
หลวงแห้งได้ 5 ปี) และค่าเสียโอกาสของเงินทุน (คิดอัตราดอกเบี้ย
10%) ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่จะไม่เปลี่ยนแปรไปตามปริมาณ
ของการกะเทาะเมล็ดบัว (Hunt, 2001)
2.4.2 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (Pay-back period)
เป็นการคาดคะเนว่า เมื่อลงทุนใช้เครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงไป
แล้ว จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาในจํานวนเงินเท่ากับที่ลงทุนไป
แล้วภายในระยะกี่ปี[7]โดยคิดจากราคาในการลงทุนซื้อเครื่องกะเทาะ
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เมล็ดบัวหลวงหารกับผลประโยชน์สุทธิที่คาดว่าจะได้รับในการใช้งาน
เครื่องแกะเมล็ดบัวหลวง 5 ปี
2.4.3 การคํานวณหาจุดคุ้มทุน (Break-even point)
เป็ นการคํ านวณหาจุ ดคุ้ มทุ นในการใช้ เครื่ องกะเทาะเมล็ ดบั ว
หลวงต้นแบบ โดยการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนในการกะเทาะเมล็ด
บัวหลวงจากการใช้เครื่องต้นแบบและการกะเทาะเมล็ดบัวหลวงด้วย
แรงงานคน

3.3 ความสามารถในการทํางาน
เครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้งพบว่าที่ความเร็วรอบที่ 250,
300 และ 350 rpm ตามลําดับ (Figure 8) เท่ากับ 1.65, 2.02 และ
1.49 kg hr-1 ซึ่งที่ความเร็วที่ 300 rpm จะมีความสามารถในการ
ทํางานสูงสุดเนื่องจากที่ความเร็วนี้มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะสูงและเกิด
ความเสียหายน้อยที่สุด

3. ผลและวิจารณ์
3.1 เปอร์เซ็นต์การกะเทาะ
จากการทดสอบเครื่ อ งกะเทาะเมล็ ดบั ว หลวงแห้ ง ต้ น แบบที่
ความเร็วรอบต่าง ๆ Figure 5 พบว่าที่ความเร็วรอบที่ 250, 300 และ
350 rpm ชุดกะเทาะชุดแรกมีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะ 73.33, 78.67
และ 74.67 % ตามลําดับ ที่ความเร็วรอบ 300 rpm จึงเป็นความเร็ว
ที่เหมาะสมในการใช้งาน เนื่องจากทําให้เปลือกของเมล็ดบัวหลวง Figure 8 Seed damaged at different cutting blade size and
cam speeds.
แตกออกมามากและมีความเสียหายน้อยที่สุด
3.4 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
จากการทดสอบจะเห็นว่าช่วงความเร็วของลูกเบี้ยวที่ใช้ในการ
ทดสอบทั้งสามความเร็ว ไม่ทําให้เกิดความแตกต่างในการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า โดยจะมีค่าระหว่าง 0.66 kW-hr (Figure 9) ซึ่งจะนําค่าการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่ลูกเบี้ยวหมุนด้วยความเร็ว 300 rpm เท่ากับ 0.66
kW-hr ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ต่อไป
Figure 5 Shelling percentages at different cutting blade
size and cam speeds.
3.2 เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย
Figure 4 แสดงเมล็ดบัวก่อนการกะเทาะ (a) เมล็ดบัวหลังการ
กะเทาะ (b) และเมล็ดบัวที่เสียหายจากการกะเทาะ (c) ซึ่งจะเห็นว่า
เมล็ดบัวหลังการกะเทาะบางเมล็ดจะมีเปลือกติดอยู่บางส่วนสามารถ
ที่ จ ะใช้ มื อ แยกเปลื อ กออกหรื อ ฝั ด ด้ ว ยกระด้ ง จากการทดสอบ
ความเร็ ว รอบที่ 250, 300 และ 350 rpm ชุ ด กะเทาะแรกมี
เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 9, 7.33 และ 13% ตามลําดับ (Figure 7)

Figure 7 Machine capacity at different cam speeds.

Figure 8 Power consumption at different cam speeds.
3.5 ผลการวิเคราะห์และประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์
จากผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม โดยคิดที่ราคา
เครื่องต้นแบบ 25,000 Baht (Table 1) อายุการใช้งาน 5 year
อัตราดอกเบี้ย 10% ใช้ผู้ควบคุมเครื่อง 1 คน ความสามารถในการ
ทํางาน 2.02 kg hr-1 อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 0.66 kW-hr และ
ทํางาน 1,920 hr year-1 จะได้ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่อง 16.30 Baht
kg-1 ระยะเวลาคืนทุน 2.36 month และจุดคุ้มทุน 428.23 hr-year1
เมื่อเปรียบเทียบกับการกะเทาะด้วยแรงงานคน 1 คน ที่ทํางานได้
0.3 kg hr-1 ด้วยค่าจ้าง 100 Baht kg-1
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Table 1 Cost of dry lotus seed sheller prototype.
Item
1. Electric motor 1 hp
2. Materials cost
2.1 Main frame
2.2 Feeding unit
2.3 Shelling unit
2.4 Power transmission unit
3. Skilled labor cost for fabrication
Total

Amount (Baht)
3,500
3,000
9,000
2,500
3,000
3,500
25,000

4. สรุป
จากการทดสอบสมรรถนะเครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้ง พบว่า
เครื่องต้นแบบสามารถทํางานได้ที่ดีที่สุดที่ความเร็วรอบที่ 300 rpm
ความสามารถในการทํางาน 2.02 kg hr -1 ทํางานได้มากกว่าเกษตรกร
6 เท่า และมีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะและเปอร์เซ็นต์ความเสียหายต่ํา
กว่าการกะเทาะโดยเกษตรกร ซึ่งชุดกะเทาะมีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะ
และเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 78.67 และ 7.33% ตามลําดับ มีอัตรา
การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 0.66 kW-hr จากการวิเคราะห์เชิง
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม พบว่าใน 1 ปี ใช้เครื่องกะเทาะเมล็ดบัว
ทํางาน 1,920 hr มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของเครื่อง 16.30 Baht kg-1
ระยะเวลาคืนทุน 2.36 month และการใช้งานที่จุดคุ้มทุน 428.23
hr
year-1 สามารถที่ จะพั ฒนาเครื่ องต้ นแบบเพื่ อใช้ ทดแทน
แรงงานคนได้ ต่ อไป ดั งนั้ นงานวิ จั ยนี้ จึ งออกแบบและสร้ างขึ้ นมา
เพื่ อให้ เหมาะสมกับเมล็ ดบั วหลวงของประเทศไทย เพราะเมล็ ดมี
ขนาดเล็กและสายพันธุ์ไม่เหมือนกันเมื่อเทียบกับเมล็ดบัวจากประเทศ
จีน
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