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บทคัดย่อ
เครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาและแรงงานในการแปรรูปเป็นสินค้าโอท็อป
ของจังหวัดที่มีการทํานาบัว เครื่องต้นแบบประกอบด้วย โครงสร้างเครื่อง ชุดลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง ระบบส่งกําลัง และใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 0.5
แรงม้าเป็นต้นกําลัง หลักการทํางานของเครื่องเริ่มจากผู้ทํางานป้อนเมล็ดบัวหลวงครั้งละ 0.5 กิโลกรัม และน้ํา 1.5 ลิตร ลงในช่องป้อนทาง
ด้านบนของเครื่องเพื่อลอกเยื่อในชุดลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง หลังจากที่เมล็ดบัวหลวงถูกลอกเยื่อแล้ว จึงเปิดช่องทางออกซึ่งอยู่ทางด้านล่างของ
เครื่องเพื่อให้เมล็ดบัวไหลออกมาสู่ภาชนะรองรับ จากการทดสอบเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงที่ความเร็วของชุดลอกเยื่อที่ 1,000 1,200 และ
1,400 รอบต่อนาที ที่เวลาในการทดสอบ 3, 4, 5, 6 และ 7 นาที ตามลําดับ พบว่าเครื่องต้นแบบสามารถทํางานได้ดีที่สุดที่ความเร็วของชุดลอก
เยื่อ 1,200 รอบต่อนาที ใช้เวลาทํางาน 4 นาที มีความสามารถในการทํางาน 7.1 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เปอร์เซ็นต์ในการลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง
94.5% และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 0.66 กิโลวัตต์-ชั่วโมง จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพบว่าเมื่อใช้เครื่องลอกเยื่อ
เมล็ดบัวหลวง 1,440 ชั่วโมงต่อปี มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของเครื่อง 3.90 บาทต่อกิโลกรัม จะมีระยะคืนทุน 3.4 ปี และจุดคุ้มทุน 1,170 ชั่วโมงต่อปี
เมื่อเปรียบเทียบกับการลอกเยื่อด้วยแรงงานคน
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Abstract
The research was to design and fabricate a lotus seeds membrane peeling machine to minimize the time and
labor requirement in the processing of OTOP products of the provinces with lotus planting areas. The prototype consists
of the main frame, lotus seed membrane peeling unit, the power transmission unit, and a 0.5 hp electric motor, which
was used as a prime mover. In the operation, the 0.5 kg lotus seeds and 1.5 lites of water were fed manually into feeding
chute at the top of the machine to peel in the peeling unit. After peeling, lotus seeds were released through outlet chute
at the bottom. Results of testing at the peeling speed of 1,000, 1,200 and 1,400 rpm, and testing time at 3, 4, 5, 6 and 7
min. respectively indicated that the optimal performance was achieved when the machine was operated 4 min. at
peeling speed 1,200 rpm. The working capacity was 7.1 kg/hour, percentage of peeling was found to be 94.5%, and
consumed 0.66 kW-hour of energy. An engineering economic analysis showed that, at an annual usage rate of 1,440 hours,
the machine cost was on average 3.90 THB per kilogram, payback period 3.4 years and the break-even point of the
machine was 1,170 hours per year.
Keywords: Design, Peeling machine, lotus seed, lotus.

1. บทนํา
บัวเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทยและเป็นดอกไม้
ชั้นสูงที่ใช้บูชาพระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเลือกตัดดอกระยะ
ดอกตูมมาใช้งาน (Imsabai et al., 2010) นอกจากนั้นส่วนต่างๆ

ของบัวเกือบทุกส่วน เช่น ดอกบัว ใบบัว เมล็ดบัว รากบัว และไหลบัว
ยั งมี สรรพคุ ณใช้ เป็ นส่ วนผสมสํ าคั ญในตํ ารั บยาจี นโบราณเป็ นยา
อายุวัฒนะ (กมลวรรณ, 2554) ถิ่นกําเนิดของบัวส่วนใหญ่อยู่ในเขต
ร้อนและเขตอบอุ่น พบได้ตามแหล่งน้ําทั่วไปในประเทศไทย (กรม
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ส่งเสริมการเกษตร, 2554) เนื่องจากบัวเป็นไม้น้ําและมีลักษณะของ
แปลงปลูกเหมือนกับการปลูกข้าวคือ ต้องมีน้ําขังในแปลง อาจเรียก
การปลูกบัวในพื้นที่มากๆได้อีกอย่างหนึ่งว่า การทํานาบัว เกษตรกร
ในหลายพื้ นที่ หลายจั งหวั ดจึ ง เริ่ มหั นมาทํ า นาบั วแทนการทํ า นา
เนื่ องจากสภาพในปั จ จุ บั น มี ปั ญหาการขาดน้ํ า และราคาข้ าวไม่
แน่นอน นาบัวจึงเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่
นาข้าวในพื้นที่ เนื่องจากการทํานาบัวสามารถดูแลรักษาง่ายกว่านา
ข้าว มีโรคและแมลงรบกวนน้อยกว่า ใช้น้ําน้อยกว่า สามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้หลากหลายกว่า ตามความต้องการของตลาด เช่น การ
ปลู กเพื่ อตั ดดอก เก็ บไหล เก็ บฝั ก เก็ บเมล็ ดจํ าหน่ าย เป็ นต้ น ใน
ประเทศไทยพื้นที่ที่น้ําท่วม ปลูกข้าวไม่ได้จึงหันมาปลูกบัวแทน นิยม
ซื้อขายเมล็ดบัวแห้งที่ยังไม่ได้กระเทาะเปลือก เพราะสามารถเก็บไว้
ได้ นานเมื่ อถึ งช่ วงที่ ตลาดต้ องการจึ งกระเทาะออกมาจํ าหน่ ายได้
สําหรับตลาดรับซื้อเมล็ดบัวภายในประเทศที่สําคัญ คือ ตลาดทรงวาด
และตลาดคลองเตย นอกจากนี้ ยั งสามารถส่ งออกไปจํ าหน่ ายใน
ต่างประเทศ โดยประเทศที่รับซื้อที่สําคัญ คือ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา
และสิงค์โปร์ (ทวีพงศ์, 2550)
ในปัจจุบันก่อนที่จะนําเมล็ดบัวหลวงมาลอกเยื่อหุ้มเมล็ด ต้องใช้
แรงงานคนในการแกะเมล็ดบัวออกจากฝักบัวก่อนแล้วจะได้เมล็ดบัว
หลวงที่ยังมีเปลือกอยู่ จากนั้นนําเมล็ดบัวหลวงมาแกะเปลือกออกโดย
ใช้แรงงานคนหรือใช้เครื่องแกะเมล็ดบัวหลวงออก ขั้นตอนต่อไปจะ
เป็นการลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออก (Figure 1) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้
เวลานานที่สุดโดยเกษตรกรต้องใช้มีดในการลอกเยื่อ ทําให้เกิดปัญหา
หลายอย่างเช่น โดนมีดบาด ทําให้เกิดบาดแผล ยางจากเมล็ดบัวทําให้
มือดํา และใช้เวลาในการลอกเยื่อนาน และยังไม่มีเครื่องมือชนิดใดที่
ช่ วยในการลอกเยื่ อหุ้ มเมล็ ดบั วออกได้ อย่ างต่ อเนื่ องและรวดเร็ ว
ดังนั้น จึงได้ดําเนินการออกแบบและสร้างเครื่องลอกเยื่อหุ้มเมล็ดบัว
หลวง เพื่อผ่อนคลายปัญหาดังกล่าว

2.1.1 การศึกษาปัญหาและวิธีการลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและวิธีการลอกเยื่อเมล็ดบัว
หลวงของเกษตรกรในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับเปรียบเทียบ
การทํางานระหว่างเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงต้นแบบกับวิธีที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์กลุ่มแม่บ้านบึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร
(พรพรรณ, 2552) ได้ผลการศึกษาดังนี้
 แรงงานส่ ว นใหญ่ เป็ น แรงงานภายในชุ ม ชนหรื อ หมู่ บ้ า น
ใกล้เคียง ซึ่งในปัจจุบันจํานวนแรงงานมีจํานวนลดลง
 ค่าจ้างแรงงานสําหรับการแกะและลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง 10
Baht kg-1
 ปริ ม าณการแกะและลอกเยื่ อ เมล็ ด บั ว หลวงในแต่ ล ะวั น
ประมาณ 24-36 kg (ทํางาน 4-8 hr) โดยขึ้นอยู่กับความชํานาญใน
การแกะเมล็ดบัวหลวง
 ปัญหาที่พบในขั้นตอนการลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงคือเกิดความ
ไม่ปลอดภัยในการทํางาน เช่น เกิดอุบัติเหตุจากมีดบาด
2.1.2 ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดบัวหลวง
การศึกษาในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพของเมล็ดบัวหลวงสําหรับใช้ในการออกแบบ ได้แก่ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง และความยาวเฉลี่ยของเมล็ดบัว (Figure 2) ตามวิธี
ของ ASAE (Anon, 1983) โดยเมล็ดบัวที่ใช้ศึกษาเป็นเมล็ดบัวหลวง
จากการสุ่มวัดขนาดเมล็ดบัวหลวงจํานวน 100 เมล็ด ด้วยเวอร์เนียร์
คาลิปเปอร์ ได้เส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 9.0-14.0 mm และความ
ยาวของเมล็ดบัวหลวงระหว่าง 14.0-18.0 mm

Figure 2 Schematic of lotus seed for dimension measurement.
Figure 1 membrane peeling by farmer.
2. อุปกรณ์และวิธีการ
งานวิจัยนี้ให้ความสําคัญในการออกแบบและสร้างเครื่องลอกเยื่อ
เมล็ดบัวหลวงที่ปลูกในประเทศไทย ซึ่งมีวิธีการวิจัยดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
2.1 การศึกษาข้อมูลที่จําเป็นต่อการออกแบบ

2.2 การออกแบบและสร้างเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง
การออกแบบเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงต้นแบบนั้นนอกจากจะ
ใช้ข้อมูลที่จําเป็นต่อการออกแบบแล้ว ยังได้ประยุกต์ใช้ความรู้และ
หลักการออกแบบเครื่องจักรกล (Shigley and Mischke, 1989) และ
เครื่องจักรกลเกษตร (Krutz et al., 1994) รวมทั้งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ (จตุรงค์, 2555) ซึ่งมี
ส่วนประกอบหลัก คือ โครงสร้างเครื่อง (main frame) ระบบส่งกําลัง
(Power transmission unit) ชุดลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง (membrane
peeling unit) และใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 0.5 hp เป็นต้นกําลัง
(Figure 3a)
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โครงสร้ า งของเครื่ อ ง ใช้ สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ของ
เครื่องต้นแบบ มีขนาด 530x620x1,100 mm (กว้างxยาวxสูง) สร้าง
จากเหล็กฉากขนาด 40x40 mm หนา 4mm โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่
ถูกยึดเข้ากับโครงสร้างด้วยนัตและสกรู
ระบบส่งกําลัง (Figure 3b) ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
0.5 hp มู่เลย์ที่ชุดมอเตอร์ขนาด 2 in และมู่เล่ย์ชุดสายพานขนาด
3.5 in
ชุดลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง (Figure 3c) ชุดลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง (c) membrane peeling unit.
ที่ออกแบบจะมีลักษณะการทํางาน คือ เมื่อใส่เมล็ดบัวหลวงและน้ํา
ลงไป เมื่อทําการเปิดเครื่องแปรงจะทําการหมุน ทําให้เมล็ดบัวหลวง
ถูกลอกเยื่อโดยมีน้ําเป็นตัวช่วย เมื่อครบเวลาที่กําหนดจะทําการหยุด
เครื่องแล้วเปิดประตูทางออกเพื่อให้เมล็ดบัวหลวงไหลออกมา ภายใน
ภาชนะที่รองไว้ ซึ่งมีส่วนประกอบที่สําคัญ ได้แก่ ชุดแปรงลอกเยื่อ
เมล็ดบัวหลวงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 mm ยาว 250 mm
ขั บ ด้ ว ยเพลาขนาด 0.6 inและหม้ อ สแตนเลส ขนาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 260 mm สูง 260 mm หนา 1 mm
หลักการทํางานของเครื่องเริ่มจากผู้ทํางานป้อนเมล็ดบัวหลวงและ
น้ําลงไป เมื่อทําการเปิดเครื่องแปรงจะทําการหมุน ทําให้เมล็ดบัว
หลวงถูกลอกเยื่อโดยมีน้ําเป็นตัวช่วย เมื่อครบเวลาที่กําหนดจะทํา
การหยุ ดเครื่ องแล้ วเปิ ดประตู ทางออกเพื่ อให้ เมล็ ดบั วหลวงไหล
ออกมา ภายในภาชนะที่รองไว้
(d) Prototype of the lotus seed membrane peeling
machine.
Figure 3 Schematic of the lotus seed membrane peeling
machine prototype.
2.3 การทดสอบและประเมินผล
เครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงต้นแบบได้ถูกทดสอบสมรรถนะการ
ทํางาน และคุณภาพในการลอกเยื่อ โดยประเมินสมรรถนะการทํางาน
จากค่าชี้ผลการศึกษาดังนี้
(a) The lotus seed membrane peeling machine designed
by using CAD.

 เปอร์เซ็นต์การลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง (Percentage
membrane peeling, %)
=

Number of membrane peeling seeds
Total number of seeds

100

of

(1)

โดยที่ Number of membrane peeling seeds คือ จํานวนเมล็ด
บัวที่ ถูก ลอกได้หมด และ Total number of seeds คือ จํา นวน
เมล็ดที่ใช้ทดสอบทั้งหมด
 เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย (Percentage of damage, %)
%damage=
b) Power transmission unit.

Number of damage seeds
Total number of seeds

100

(2)

โดยที่ Number of damage seeds คื อ จํา นวนเมล็ดที่เสี ยหาย
(เมล็ดบัวหลังการทดสอบที่เกิดความเสียหาย ดังแสดงใน Figure
5c)
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 ความสามารถในการทํางาน (Working capaciry, kg hr-1)
Working capaciry=

3. ผลและวิจารณ์

Weight of membrane peeling seeds
Total working time

(3)
โดยที่ Weight of membrane peeling seeds คื อ น้ํ า หนั ก ของ
เมล็ดบัวที่ลอกเยื่อออกได้ทั้งหมด และTotal working time คือ
เวลาทั้งหมด
 อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า (Power consumption, kW-hr)
Power consumption=

IVt
1000

(4)

โดยที่ I คือ กระแสไฟฟ้า (A), V คือ แรงเคลื่อนที่ไฟฟ้า (V) และ t
= เวลาในการทํางาน (hr)
ใช้เมล็ดบัวหลวงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 9.0-14.0
mm และความยาวของเมล็ดบัวหลวงระหว่าง 14.0-18.0 mm (สุ่ม
วัด 100 เมล็ดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์) ตลอดการทดสอบ จากการ
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าในการลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงควรมีน้ําเป็นตัว
ช่วยในการลอกเยื่อ ถ้าไม่ใส่น้ําก็จะไม่สามารถลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง
ออกมาได้ จึ งได้ ทํ าการทดสอบที่ ความเร็ วรอบของชุ ดลอกเยื่ อที่
1,000, 1,200 และ 1,400 rpm เพื่อหาความเร็วของชุดลอกเยื่อที่ดี
ที่สุด โดยกําหนดเวลาในการลอกเยื่อเป็น 3,4,5,6 และ 7 min
ตามลําดับ ที่แต่ละความเร็วรอบทําการทดสอบซ้ํากัน 3 ซ้ํา
2.4 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
2.4.1 การวิเคราะห์และประเมินค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย
วิธีการประเมิ นค่ าใช้ จ่ ายโดยรวมเกี่ยวกั บต้นทุ นในการใช้ งาน
เครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง สมมติว่าเกษตรกรซื้อเครื่องลอกเยื่อ
เมล็ ดบั วหลวงแทนวิ ธี การใช้ แรงงานคน ซึ่ งค่ าใช้ จ่ ายโดยรวมจะ
ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ (Fixed cost) และต้นทุนผันแปร (Variable
cost) โดยต้นทุนคงที่ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของเครื่อง (คิดค่าเสื่อมราคา
โดยวิธีเส้นตรงเมื่อประมาณอายุการใช้งานของเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัว
หลวงได้ 5 years) และค่าเสียโอกาสของเงินทุน (คิดอัตราดอกเบี้ย
10%) ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ
ของการลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง ส่วนต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่าซ่อมแซม
และบํารุงรักษา ค่าไฟฟ้า และค่าจ้างแรงงานคน (Hunt, 2001)

3.1 เปอร์เซ็นต์การลอกเยื่อ
จากการทดสอบเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงต้นแบบ พบว่าที่
ความเร็วรอบของชุดลอกเยื่อ 1,200 rpm โดยใช้เวลาในการปั่น 4
min (Figure 4) มีเปอร์เซ็นต์การลอกเยื่อที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับความเร็วรอบของชุดลอกเยื่อกับเวลาอื่นๆที่ทดสอบ เนื่องจากถ้า
ใช้ ค วามเร็ ว รอบของชุ ด ลอกเยื่ อ ที่ ไ ม่ เ หมาะสมก็ จ ะทํ า ให้ ไ ด้
ความสามารถในการลอกเยื่อน้อย แต่ถ้าใช้เวลาในการปั่นนานเกินไป
ก็จะทําให้เมล็ดบัวเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นเช่นกัน

Figure 4 Percentage of membrane peeling at different
testing time.
3.2 เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย
Figure 5 แสดงเมล็ดบัวก่อนการลอกเยื่อ (a) เมล็ดบัวหลังการ
ลอกเยื่อ (b) และเมล็ดบัวที่เสียหายจากการลอกเยื่อ (c) ซึ่งจะเห็นว่า
เมล็ดบัวหลังการลอกเยื่อบางเมล็ดจะมีเยื่อติดอยู่บางส่วนสามารถที่
จะใช้มือลอกเยื่อ จากการทดสอบเครื่งต้นแบบจะพบว่าเมื่อใช้เวลาใน
การปั่นนานมากขึ้นเปอร์เซ็นต์ความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
จึงได้เลือกที่ ความเร็วรอบของชุดลอกเยื่อ 1,200 rpm โดยใช้เวลา 4
min (Figure 6) ที่มีความเสียหายน้อยและมีเปอร์เซ็นต์การลอกเยื่อ
มากที่สุดด้วย

2.4.2 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (Pay-back period)
เป็นการคาดคะเนว่า เมื่อลงทุนใช้เครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงไป
แล้ว จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาในจํานวนเงินเท่ากับที่ลงทุนไป
แล้วภายในระยะเวลากี่ปี (Hunt,2001)
2.4.3 การคํานวณหาจุดคุ้มทุน (Break-even point)
เป็นการคํานวณเปรียบเทียบการลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง โดยใช้
แรงงานคนกับเครื่องต้นแบบว่าสามารถใช้ต้นทุนในการทํางานเท่ากับ
ต้นทุนของการลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงได้ปริมาณเท่าไร

(a)

(b)

(c)
Figure 5 Lotus seed (a), lotus seed membrane peeling (b)
and Seed damaged (c).
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min มีเปอร์เซ็นต์การลอกเยื่อที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับความเร็ว
รอบของชุดลอกเยื่อกับเวลาอื่นๆที่ทดสอบ เนื่องจากถ้าใช้ความเร็ว
รอบของชุดลอกเยื่อที่ไม่เหมาะสมก็จะทําให้ได้ความสามารถในการ
ลอกเยื่อน้อย แต่ถ้าใช้เวลาในการปั่นนานเกินไปก็จะทําให้เกิดเมล็ด
บัวเสียหายได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน

Figure 6 Percentage of damage at different testing time.
3.3 ความสามารถในการทํางานของเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง
ความสามารถในการทํางานของเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงจะมี
ความสามารถในการลอกเยื่อสูงสุดที่ความเร็วรอบ 1,200 rpm และ
ใช้เวลาในการปั่น 4 min จะมีความสามารถในการทํางานอยู่ที่ 7.1
กิโลกรัมต่อชั่วโมง (Figure 7)

3.4 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ตามความเร็วรอบของชุดลอก
เยื่อเมล็ดบัวหลวงที่ความเร็วรอบ 1,000, 1,200 และ 1,400 rpm
โดยที่ความเร็วของชุดลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง ทั้ง 3 ความเร็วรอบ จะ
ใช้ อัตราการสิ้ นเปลื องพลั งงานไฟฟ้ าระหว่ าง 0.594-0.99 kW-hr
(Figure 9)

Figure 9 Power consumption at different the peeling
speeds.
Figure 7 Working capacity at different testing time.
จากกราฟจะเห็นได้ว่า ความเร็วรอบและเวลาที่เหมาะสมในการ
ทํางานของเครื่องจะอยู่ที่ความเร็วรอบ 1,200 rpm และใช้เวลาใน
การปั่น 4 min ถ้าหากใช้เวลาและความเร็วรอบที่ไม่เหมาะก็จะทําให้
ความสามารถในการทํางานของเครื่องลดลง (Figure 8)

3.5 ผลการวิเคราะห์และประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์
จากการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เศรษฐศาสตร์ วิ ศ วกรรม โดยคิ ด ราคา
เครื่องต้นแบบ 11,700 Baht (Table 1) อายุการใช้งาน 5 years
อัตราดอกเบี้ย 10% ใช้ผู้ควบคุม 1 คน ความสามารถในการทํางาน
7.1 kg hr-1 อัตราการใช้งานพลังงานไฟฟ้า 0.66 kW-h และทํางาน
1,440 hr year-1 จะได้ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่อง 3.90 Baht kg-1
ระยะเวลาคืนทุน 3.4 year และจุดคุ้มทุน 1,170 hr year-1 เมื่อ
เปรียบเทียบกับการลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงด้วยแรงงานคน 1 คนที่
ทํางานได้ 3 kg hr-1 ด้วยค่าจ้าง 10 Baht kg-1
Table 1 Cost of membrane peeling machine prototype.

Figure 8 Working capacity at different peeling speeds.
ผลการทดสอบเพื่อหาความเร็วรอบของชุดลอกเยื่อและเวลาที่ดี
ที่สุดในการลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงของเครื่อง จากการทดสอบพบว่า ที่
ความเร็วรอบของชุดลอกเยื่อ 1,200 rpm โดยใช้เวลาในการปั่น 4
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Item
1. Electric motor
2. Materials cost
2.1 Main frame
2.2 Power transmission unit
2.3 Membrane peeling unit
2.4 Others
3. Skilled labor cost for fabrication
Total

Amount (฿)
2,000
900
1,100
4,700
1,000
2,000
11,700

4. สรุป
จากการทดสอบสมรรถนะเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงโดยใช้ค่าชี้
วัดการศึกษา คือ เปอร์เซ็นต์การลอกเยื่อ เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย
ความสามารถในการทํางาน และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
พบว่าเครื่องต้นแบบสามารถทํางานได้ที่ดีที่สุดที่ความเร็วรอบของชุด
ลอกเยื่อ 1,200 rpm ใช้เวลาทํางาน 4 min ความสามารถในการ
ทํางาน 7.1 kg hr-1 มีเปอร์เซ็นต์การลอกเยื่อ 94.48% เปอร์เซ็นต์
ความเสียหาย 2.88% และใช้พลังงานไฟฟ้า 0.66 kW-h และ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงพบว่ามี
ค่าใช้จ่าย 3.9 Baht kg-1 เมื่อใช้เครื่องทํางาน 1,440 hr year-1 จะมี
ระยะเวลาคืนทุน 3.4 year และจุดคุ้มทุน 1,170 hr year-1 เมื่อ
เปรียบเทียบกับการลอกเยื่อด้วยแรงงานคน
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