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บทคัดย่อ 
เครื่องตัดใบบัวหลวงถูกออกแบบและสร้างข้ึนเพ่ือลดเวลาและแรงงานในการตัดใบบัวหลวงสําหรับเป็นวัตถุดิบท่ีนํามาแปรรูปเป็น

ชาใบบัวหลวง เครื่องต้นแบบประกอบด้วย โครงสร้างเคร่ือง ชุดตัดใบบัวหลวง ชุดลําเลียงใบบัวหลวง กลไกเจนิวา และระบบส่งกําลังและใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 150 w เป็นต้นกําลัง หลักการทํางานของเคร่ืองเริ่มจากผู้ทํางานป้อนใบบัวหลวงลงในช่องป้อนใบบัวทางด้านหน้าของ
เครื่อง หลังจากนั้นใบบัวหลวงจะถูกลําเลียง และตัดในชุดตัดใบบัวหลวงตัดเป็นชิ้นเล็กๆ และร่วงลงสู่ช่องทางด้านล่างของเครื่อง จากการ
ทดสอบท่ีความเร็วตัดของชุดลําเลียงใบบัวหลวงท่ี 0.5, 0.75 และ 1 m min-1 พบว่าเคร่ืองตัดใบบัวหลวงต้นแบบสามารถทํางานได้ดีท่ีความเร็ว
ของชุดลําเลียงใบบัว 1 m min-1  ด้วยความสามารถในการทํางาน 1.6 kg hr-1 เปอร์เซ็นต์การตัดใบบัวหลวง 97.5% เปอร์เซ็นต์การสูญเสียใน
การตัดใบบัวหลวง 2.5% อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 61.6 w-hr และเคร่ืองต้นแบบสามารถทํางานได้เร็วกว่าแรงงานคนอย่างน้อย 4 เท่า 

คําสําคัญ: บัวหลวง, ใบบัวหลวง, เคร่ืองตัดใบบัวหลวง, การออกแบบ 
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Abstract 
A lotus leaf cutting machine was designed and fabricatedto reduce cutting time and labor. Lotus leavesafter 

cutting can be processed as a lotus leaf tea product. The prototype consisted of a main frame, cutting unit, conveyor unit, 
Geneva mechanism, powertransmittion unitand150w electric motor was as a prime mover. The operation started with 
manually feeding lotus leaves into chute at the front of the machine. Then they were cut into small pieces by the cutting 
unit, falling into the outlet chute at the bottom.The feedingspeed of 1m min-1 worked well among the three 
speedstested 0.5, 0.75 and 1 m min-1. Working capacity was found to be 1.6 kg hr-1, the percentage of cutting and leaf 
damaged were 97.5% and 2.5% respectively, the pototype consumed 61.6 w-hr of energy and can work at least four 
times as fast as human labor. 

Keywords: Lotus, Lotus leaf, Lotus leaf cutting machine, Design. 

1. บทนํา 
บัวหลวงเป็นพืชน้ําล้มลุก มีหัวเป็นส่วนลําต้น และรากอยู่ในดิน

ใต้น้ํา ส่วนก้านใบ และก้านดอกจะเติบโตแทงพ้นข้ึนเหนือน้ํา ใบมี
ลักษณะกลม สีเขียว มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 cm ถึง 40 cm ผิวใบปก
คลุมด้วยขนเล็กๆจํานวนมาก ทําให้ไม่เปียกน้ํา ส่วนดอกมีสีขาว สี
ชมพู สีชมพูออกม่วง สีชมพูออกแดง หรือ สีผสม เรียงซ้อนกันจํานวน
มาก พันธ์ุของบัวหลวงท่ีนิยมปลูกในปัจจุบัน ได้แก่ พันธ์ุฉัตรขาว 
ฉัตรแก้ว และฉัตรแดง มีสรรพคุณ แก้อาการปวดศรีษะ เป็นไข้ 
ท้องร่วง ไอมีเสมหะปนเลือดเลือดกําเดาไหล ประจําเดือนมาผิดปกติ
[1] ลักษณะท่ีน่าสนใจของการปลูกบัวหลวง คือสามารถปลูกได้ทุก

สภาพพ้ืนท่ีของประเทศไทย อีกท้ังยังเป็นพืชท่ีปลูกง่าย ดูแลง่าย ไม่
ยุ่งยาก ท้ังยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และสามารถเก็บ
เกี่ยวได้นาน ท่ีสําคัญความต้องการของตลาดไม่เคยลดลงเลย ย่ิงใน
ปัจจุบันในตลาดต่างประเทศก็หันมาให้ความสนใจและมีความนิยมบัว
กันมากขึ้นด้วย จึงทําให้ตลาดบัวมีความหอมหวน และน่าลงทุนเป็น
อย่างมาก บัวท่ีพบและนิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู่ 3 ชนิด คือบัว
หลวงหรือมีชื่อเรียกกันท่ัวไปว่า ปทุมชาติ บัวในสกุลนี้เป็นบัวท่ีรู้จัก
กันดีเพราะเป็นบัวท่ีมีดอกใหญ่นิยมนํามาไหว้พระและใช้ในพิธีทาง
ศาสนา อีกชนิดคือบัวสายหรือมีชื่อเรียกกันท่ัวไปว่า อุบลชาติ ชนิด
สุดท้ายคือบัววิกตอเรีย ซ่ึงมีชื่อเรียกกันท่ัวไปว่า บัวกระด้ง[2] ใบบัว
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หลวงนิยมทําเป็นชาใบบัวหลวงอบแห้ง หรือใช้ร่วมกับอ่ืนๆเป็นตํารับ
ชาสมุนไพร ช่วยลดน้ําหนัก เสริมความงาม บํารุงสายตา การด่ืมชา
บ่อยจะช่วยลดคลอเลสเตอรอล ลดน้ําหนัก ลดความดัน ป้องกัน
โรคหัวใจหลอดเลือด ถุงน้ําดีอักเสบ นิ่วในถุงน้ําดี ไขมันพอกตับ[3] 

ในปัจจุบันการตัดใบบัวหลวงเพ่ือทําเป็นชาใบบัวหลวงอบแห้ง
ต้องอาศัยแรงงานคนเป็นหลัก ซ่ึงใช้เวลานานและได้ผลผลิตใน
ปริมาณท่ีไม่เพียงพอกับการนําไปแปรรูป และได้ขนาดท่ีไม่สมํ่าเสมอ
ดังรูปท่ี 1 ดังนั้นเพ่ือต้องการลดระยะเวลาในการตัดใบบัวหลวงและ
เพ่ิมผลผลิตให้กับเกษตรกรได้มากขึ้น จึงได้คิดค้นวิจัยออกแบบและ
สร้างเครื่องตัดใบบัวหลวงข้ึน ซ่ึงคาดว่าการศึกษาและทดสอบนี้จะได้
เครื่องตัดใบบัวหลวงท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะแก่การนําไปใช้งานของ
เกษตรกร 

 
รูปท่ี 1 ใบบัวหลวงท่ีตัดด้วยคน 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 

2.1 ศึกษาข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการออกแบบ 

 ศึกษาปัญหาในข้ันตอนการตัดใบบัวหลวงในปัจจุบัน 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการออกแบบเคร่ืองตัดใบ
บัวหลวง เช่น ปัญหาการทํางานของเคร่ืองตัดใบบัวหลวง ปัญหาการ
ตัดใบบัวหลวงโดยเกษตรกร ขณะทํางานมีความล่าช้าในการทํางาน
เม่ือต้องการผลผลิตสูง ซ่ึงใช้เวลากับแรงงานคนค่อนข้างมาก และเป็น
อันตรายต่อผู้ตัดใบบัวหลวง เสี่ยงต่อการถูกใบมีด หรือกรรไกรบาด
มือได้ 
 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของใบบัวหลวง 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะทางกายภาพของใบบัวหลวง 

ได้แก่ ขนาดความยาว ขนาดความกว้าง ท่ีมีขนาดใหญ่สุด และเล็กสุด 
และความหนาของใบบัวหลวง สําหรับใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ
ช่องใส่ใบบัวและการปรับต้ังต่างๆที่จําเป็นของการออกแบบและสร้าง
เครื่อง จากการศึกษาโดยสอบถามเกษตรกร พบว่าเลือกใบบัวหลวงท่ี
มีขนาดความยาว และขนาดความกว้าง มีค่าเฉลี่ย 30 cm ดังรูปท่ี 2 
และตัดใบบัวหลวงให้มีค่าเฉล่ียขนาดความยาว 4 cm และค่าเฉลี่ย
ขนาดความกว้าง 4 cm ซ่ึงจากการข้อมูลดังกล่าว จึงได้ออกแบบ
ขนาดช่องใส่สําหรับใบบัวหลวง และระยะสําหรับการวางใบมีดตัด
ของใบบัวหลวง 

 
รูปท่ี 2 ขนาดความยาว ความกว้าง และความหนาของใบบัวหลวง 

 ศึกษาชุดใบมีดตัดท่ีเหมาะสม 
จากการศึกษาข้อมูลท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้องกับใบบัวหลวงข้างต้น

นําไปสู่การใช้ใบมีดตัดท่ีใช้ในการตัดใบบัวหลวง โดยเกษตรกร
ส่วนมากจะใช้มีดปอกผลไม้หรือกรรไกรท่ีหาได้ท่ัวไปตามท้องตลาดมา
ใช้ ดังนั้นเราจึงเลือกใช้จากวัสดุอะลูมิเนียมมาใช้ทําสําหรับการตัดใน
เครื่องตัดใบบัวหลวง เพราะไม่เป็นสนิมและมีขนาดเบา 

หลังจากรวบรวมข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการศึกษาและสร้างเครื่องตัด
ใบบัวหลวงดังนั้นการออกแบบจึงต้องมีการตัดท่ีทํางานอย่างต่อเนื่อง
สามารถใส่ใบบัวหลวง และตัดได้ท่ีขนาดความยาว 4 cm และขนาด
ความกว้าง 4 cm และตัดได้ขนาดท่ีเท่ากัน ส่วนต้นกําลังนั้นเลือกใช้
มอเตอร์ไฟฟ้า เพราะสะดวกในการปรับความเร็วรอบในการทดสอบ 
ซ่ึงเครื่องตัดใบบัวหลวงประกอบด้วย ส่วนประกอบหลัก 5 ส่วน คือ 
ชุดโครงสร้างของเคร่ือง ชุดใบมีดตัด ชุดป้อนลําเลียงใบบัวหลวง 
กลไกเจนิวา[4] และชุดระบบส่งกําลัง จึงได้คํานวณและออกแบบ
ขนาดต่างๆของเครื่องตัดใบบัวหลวง[5] ซ่ึงออกแบบโดยใช้หลักการ
ทางวิศวกรรม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และ
เขียนแบบ[6] แสดงดังรูปท่ี3 (ก) และดังรูปท่ี3 (ข) เม่ือดําเนินการ
เขียนแบบเสร็จสิ้น จึงได้ดําเนินการสร้างเครื่องตัดใบบัวหลวงต้นแบบ
ตามแบบท่ีเขียนแบบไว้ ดังรูปท่ี3 (ค) และดังรูป3 (ง) 

 
ก) แบบเคร่ืองต้นแบบด้วยโปรแกรมCADด้านหน้า 
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ข) แบบเคร่ืองต้นแบบด้วยโปรแกรมCADด้านหลงั 

 
ค) เครื่องตัดใบบวัหลวงต้นแบบด้านหน้า 

 
ง) เครื่องตัดใบบัวหลวงต้นแบบด้านหลัง 

รูปท่ี 3 แบบและเครื่องตัดใบบัวหลวงต้นแบบ 

2.2 ทดสอบและประเมินสมรรถนะเครื่องตัดใบบัวหลวง 
การทดสอบใช้ใบบัวหลวงท่ีมีขนาดความยาวมีค่าเฉลี่ย 30 cm 

และขนาดความกว้างมีค่าเฉลี่ย 30 cm ตลอดการทดสอบ โดย
ทดสอบท่ีความเร็วของชุดมีดตัดท่ีความเร็ว 0.5, 0.75 และ 1 m min-

1 ตามลําดับ โดยแต่ละทําการทดสอบ 3 ซํ้า และบันทึกเวลาท่ีใช้ใน
การทํางานท้ังหมด กระแสไฟฟ้า น้ําหนักของใบบัวหลวงท่ีตัดได้ดี 

และน้ําหนักของใบบัวหลวงท่ีตัดได้เสียหาย ดังรูปท่ี 4 เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการคํานวณค่าชี้ผลการศึกษา 

 
รูปท่ี 4 ใบบัวหลวงท่ีผ่านการตัดจากเครื่องตัดใบบัวหลวง 

 ความสามารถในการทํางานจริง (kw hr-1) 

น้ําหนกัของใบบัวหลวงที่ตัดได้ทั้งหมด

เวลาที่ใช้ทัง้หมด
 (1) 

 เปอร์เซ็นต์การตัดใบบัวหลวง (%) 

น้ําหนกัของใบบัวหลวงที่ตัดได้ดี
น้ําหนกัของใบบัวหลวงทั้งหมด

100	 (2)	

 เปอร์เซ็นต์การเสียหาย (%) 

นํ้าหนักของใบบัวหลวงที่ตัดได้เสียหาย	
นํ้าหนักของใบบัวหลวงทั้งหมด

100	 (3)	

 อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้า (w-hr) 
	
	 	

เม่ือ   I = กระแสไฟฟ้า (A) 
 V = แรงเคลื่อนไฟฟ้า (V) 
 t  = เวลา (hr) 

3. ผลและวิจารณ์ 

3.1 เปอร์เซ็นต์การตัดของเครื่องตัดใบบัวหลวง 
จากผลการทดสอบดังรูปท่ี 5 พบว่าเครื่องตัดใบบัวหลวงมี

เปอร์เซ็นต์การตัดเพ่ิมข้ึนตามความเร็วของใบมีดตัดท่ีเพ่ิมข้ึน โดยท่ี
ความเร็วของใบมีดตัด 0.5, 0.75 และ 1 m min-1 จะมีเปอร์เซ็นต์การ
ตัด 96.17, 97.39 และ 97.5% ตามลําดับซ่ึงผลดังกล่าวทําให้ทราบ
ว่าความเร็วของใบมีดตัดท่ีเหมาะสม ควรจะใช้ 1 m min-1 เนื่องจาก
ใบบัวหลวงตัดได้เสียหายน้อยท่ีสุด 
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รูปท่ี 5 เปอร์เซ็นต์การตัดใบบัวหลวงท่ีความเร็วใบมีดตัดต่างๆ 

3.2 ความสามารถในการทํางานของเคร่ืองตัดใบบัวหลวง 
จากผลการทดสอบดังรูปท่ี 6 พบว่าความสามารถในการทํางาน

ของเครื่องตัดใบบัวหลวงจะมีค่าเพ่ิมข้ึนตามความเร็วของใบมีดตัดท่ี
เพ่ิมข้ึน เพราะมีเปอร์เซ็นต์ความเสียหายท่ีลดลง ทําให้ความสามารถ
ในการทํางานเพิ่มข้ึน โดยความสามารถในการทํางานท่ีมีค่ามากสุดคือ 
1.6 kg hr-1 ท่ีความเร็ว 1 m min-1 

 
รูปท่ี 6 ความสามารถในการทํางานท่ีความเร็วใบมีดตัดต่างๆ 

3.3 เปอร์เซ็นต์ความเสียหายของเคร่ืองตัดใบบัวหลวง 
จากผลการทดสอบดังรูปท่ี 7 จะพบว่าเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย

จากการตัดของเครื่องตัดใบบัวหลวงจะมีค่าลดลงตามความเร็วของ
ใบมีดตัดท่ีเพ่ิมข้ึน เพราะเม่ือเพ่ิมความเร็วของใบมีดตัด จะทําให้เกิด
แรงตัดของชุดใบมีดกับใบบัวหลวงมากขึ้นจึงเกิดความเสียหายลดลง 
โดยเปอร์เซ็นต์ความเสียหายท่ีมีค่าน้อยท่ีสุดคือ 2.5% ท่ีความเร็วของ
ใบมีดตัด 1 m min-1 

 
รูปท่ี 7 เปอร์เซนต์ความเสียหายท่ีความเร็วใบมีดตัดต่างๆ 

3.4 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าของเครื่องตัดใบบัวหลวง 
จากรูปท่ี 8 จะพบว่าอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าของเคร่ือง

ตัดใบบัวหลวงจะมีค่าเพ่ิมข้ึน ตามความเร็วของใบมีดตัดท่ีเพ่ิมข้ึน 
เพราะเม่ือเพ่ิมความเร็วใบมีดตัดมากข้ึนกระแสไฟฟ้าก็จะมีค่าเพ่ิมข้ึน
ด้วย โดยมีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากท่ีสุดคือ 61.6 w-hr 
ท่ีความเร็วของใบมีดตัด 1 m min-1 

 
รูปท่ี 8 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าท่ีความเร็วใบมีดตัดต่างๆ 

4. สรุป 
เครื่องตัดใบบัวหลวง มีส่วนประกอบหลัก 5 ส่วนคือ ชุด

โครงสร้างของเคร่ือง ชุดใบมีดตัด ชุดป้อนลําเลียงใบบัวหลวง ชุด
กลไกเจนิวา และชุดระบบส่งกําลัง เครื่องตัดใบบัวหลวงต้นแบบมี
ความสามารถท่ีดีท่ีสุดในการทํางาน คือ 1.6 kg hr-1ท่ีความเร็วใบมีด
ตัด 1 m min-1 อัตราการสูญเสีย 2.5% อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน
ไฟฟ้า 61.6 w-hr เปอร์เซ็นต์ในการตัด 97.5% 
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