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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเร่ืองการออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบก มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นเคร่ืองทุ่นแรงและช่วยเพ่ิม

ความสามารถในการผลิตเมล็ดกระบกในชุมชน เคร่ืองกะเทาะเมล็ดกระบกประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน คือ โครงสร้างเครื่อง  
ชุดลําเลียง ชุดกะเทาะ และระบบส่งกําลังโดยการทดสอบได้แบ่งข้ันตอนการทดสอบออกเป็น 2 ข้ันตอนในข้ันตอนแรกเป็นการทดสอบเพ่ือหา
ลักษณะของหัวเจาะที่ให้สมรรถนะและประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดีท่ีสุด และข้ันตอนท่ีสองเป็นการทดสอบหาสมรรถนะของเคร่ืองกะเทาะ
เมล็ดกระบก ผลการทดสอบในข้ันตอนแรก ท่ีความเร็วรอบมอเตอร์ 1000 rpm พบว่าหัวเจาะชนิด แบบเรียบเป็นหัวเจาะที่ดีท่ีสุดเม่ือพิจารณา
จากสมรรถนะและเมล็ดท่ีกะเทาะได้ ผลการทดสอบข้ันตอนท่ีสองพบว่าท่ีความเร็วรอบมอเตอร์ 1000 rpmและที่อัตราการป้อน 30 nuts min-1 
เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกมีความสามารถในการทํางาน 10.4 kg.nuts hr-1 เมล็ดท่ีกะเทาะได้ 1.04 kg.kernels hr-1 และอัตราการสิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 0.87 kW-hr เม่ือวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกพบว่ามีค่าใช้จ่ายในการทํางาน 4.5 Baht kg-1 
และมีจุดคุ้มทุนในการทํางาน 393 hr yr-1 เม่ือพิจารณาชั่วโมงการทํางานของเคร่ืองกะเทาะเมล็ดกระบก 720 hr yr-1  จะมีระยะเวลาในการคืน
ทุน 0.3 year 

คําสําคัญ: เมล็ดกระบก, เคร่ืองกะเทาะ, หัวเจาะเมล็ดกระบกแบบเรียบ 
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Abstract 

The research project entitled “design and fabrication of barking dear’s mango nut sheller” was aimed to 
increase the production of barking dear’s mango in the community. The machine consisted of four main parts namely, 
steel frame, conveying unit, shelling unit and power transmission unit. Experiments were divied into two parts. The first 
part was aimed to evaluate the optimum shape of shelling unit. The second part was aimed to evaluate the performance 
and efficiency of barking dear’s mango nut sheller.  Based on the tests results, it was found that the flat shape of shelling 
unit performed the best in terms of capacity and efficiency of the machine at the revolution speed of 1000 rpm. The 
performance tests of the machine further showed that the machine had its capacity as 10.4 Kg.nuts hr-1 or 1.04 kg.kernels 
hr-1 at the speed and feed rate of 1000 rpm and 30 nuts/min, respectively. The electrical consumption was found as 0.87 
kW-hr. The economic analysis showed that the operation cost of the machine was aprroximately 4.5 Bahtkg-1 with the 
breakeven point of 393 hr yr-1.  Considering the working hr yr-1 as 720, the payback period of the machine was found to 
be 0.3 year. 

Keywords: barking dear’s mango, nut sheller, flat shape of shelling unit. 

1. บทนํา 
กระบกเป็นพืชท่ีสามารถพบได้ท่ัวไปในเขตเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ ซ่ึ งในประเทศไทยจะพบมากท่ีสุดในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กระบกเป็นพืชยืนต้นซ่ึงทุกส่วนของกระบกล้วน

สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ท้ังสิ้น จากการศึกษาขนาดของต้น
กระบกในพ้ืนท่ีนาเกษตรกรมีลักษณะความสูง 10-30 m ใบเป็นใบ
เด่ียวขนาดกว้าง 2.5-3 cm ยาว 7-12 cm ใบเรียงสลับรูปวงรี ขอบ
ขนาน ผลสดของกระบกจะมีเนื้อออกในช่วงเดือนเมษายนถึง
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พฤษภาคม ทรงกลมรีสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเม่ือสุกผลแห้ง
ภายในเนื้อจะเป็นสีส้มชั้นหุ้มเมล็ดเปลือกในแข็งภายในจะมีเมล็ดสี
ขาว 1 เมล็ด รสมัน ประโยชน์ของเมล็ดกระบกด้านสมุนไพรสามารถ
ใช้ปรุงยาถ่ายพยาธิ บํารุงไขข้อ บํารุงตับ แก้เส้นเอ็นพิการและให้
ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ซ่ึงเนื้อกระบกจะมีคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ธาตุ
เหล็ก และแคลเซียม และในด้านการแปรรูปสามารถนําไปใช้ในการ
ทําเคร่ืองสําอาง สบู่ สกัดเป็นน้ํามันเมล็ดกระบก และสามารถนํามา
แปรรูปเป็นขนมขบเคี้ยว 

วิธีการกะเทาะเมล็ดกระบกในปัจจุบันสามารถทําได้ 2 วิธีได้แก่ 
1.เกษตรกรจะใช้มีดผ่าหรือใช้ค้อนทุบให้เปลือกนอกของเมล็ดกระบก
ท่ีแข็งแยกออกจากกัน 2. การใช้เคร่ืองกะเทาะเมล็ดกระบกแบบใช้
แรงอัดกับแรงกระแทกซ่ึงต้องใช้แรงงานคนในการทํางานเป็นหลัก 
และก่อให้เกิดอาการเมื่อยล้าแก่ผู้ปฏิบัติงาน จากปัญหาดังกล่าวจึงได้
ดําเนินการจัดทําโครงการวิจัยเร่ืองการออกแบบและสร้างเคร่ือง
กะเทาะเมล็ดกระบกเพ่ือใช้สําหรับทดแทนแรงงานคนในการกะเทาะ
และเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ท่ีขายเมล็ดกระบกเป็นอาชีพเสริม
และเป็นโอกาสให้กับชุมชนท่ีจะรวมกลุ่มเกษตรกรผู้จําหน่ายเมล็ด
กระบกท่ีกะเทาะแล้วทําการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตต่อไป 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 
งานวิจัยนี้ให้ความสําคัญในการออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะ

เมล็ดกระบก ซ่ึงมีวิธีการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1 การศึกษาข้อมูลท่ีจาํเป็นต่อการออกแบบ 

2.1.1 การศึกษาปัญหาและวิธีกะเทาะเมล็ดกระบก 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาในการกะเทาะเมล็ดกระบก

ของกลุ่มเกษตรกรรวมถึงการหาข้อมูลเปรียบเทียบการทํางานระหว่าง
เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกกับเกษตรกร และวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเชิง
เศรษฐศาสตร์ 

2.1.2 ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดกระบก 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะทางกายภาพของเมล็ด

กระบก ได้แก่ ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของผลกระบกและเมล็ด
กระบกสําหรับเป็นเกณฑ์ในการออกแบบ ชุดกะเทาะ และระบบป้อน
เมล็ดกระบกดําเนินการศึกษาโดยการวัดผลและเมล็ดกระบกด้วยเวอร์
เนียคาร์ลิปเปอร์ จํานวน 100 เมล็ด ซ่ึงตําแหน่งในการวัดจะแสดงดัง 
Figure 1 แล้วนําค่าท่ีได้จากการวัดมาวิเคราะห์ทางสถิติหาค่าเฉลี่ย 
(average) ค่าตํ่าสุด (minimum) และค่าสูงสุด (maximum) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 
Figure 1 Measurent of width, length and thickness of 
Barking dear’s mango nut. 

2.2 ออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบ 
การออกแบบเคร่ืองกะเทาะเมล็ดกระบกต้นแบบนั้นนอกจากจะ

ใช้ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในหัวข้อท่ีผ่านมาแล้ว ยังได้ประยุกต์ใช้
ความรู้และหลักการออกแบบเคร่ืองจักรกลเกษตร (Shigley and 
Mischke, 1989) และเครื่องจักรกลเกษตร (Krutz et al., 1994) 
รวมท้ังใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและเขียนแบบ (จตุรงค์, 
2555) ซ่ึงส่วนประกอบหลักคือ โครงสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบก 
ชุดลําเลียงเมล็ด ชุดกะเทาะเมล็ด และระบบส่งกําลัง และใช้มอเตอร์
ไฟฟ้าขนาด 0.5 hp เป็นต้นกําลัง โดยแต่ละส่วนประกอบมี
รายละเอียดในการออกแบบดังนี้ 

โครงสร้างของเคร่ือง ใช้สําหรับติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ ของ
เครื่องต้นแบบ ทําจากเหล็กฉากขนาด 40x40x4 mm ทําการเชื่อม
ประกอบกันเป็นโครงดัง Figure 2 ขนาดโครงเครื่องมีชนาด 
500x600x900 mm 

 
Figure 2 Main frame. 

ชุดกะเทาะเมล็ดกระบกดังรูปท่ี 5 ประกอบด้วยแท่งเหล็ก ลูก
เบี้ยว ชุดลําเลียง ซ่ึงขนาดของแท่งเหล็กยาว 120 mm เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 17 mm และลูกเบี้ยวขนาด 50 mm การทํางานอาศัย
กําลังจากมอเตอร์โดยใช้โซ่เป็นตัวส่งกําลัง เพ่ือให้ชุดกะเทาะเมล็ด
เคลื่อนท่ีกดอัดเมล็ดกระบกท่ีอยู่ในชุดลําเลียงเมล็ดให้เปลือกเมล็ด
กระบกแตกแล้วชุดลําเลียงเมล็ดก็จะหมุนไปยังตําแหน่งท่ีออกแบบไว้
เพ่ือกะเทาะเมล็ดถัดไป 
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Figure 3 Mechanism of nut sheller. 

ระบบส่งกําลังของเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกจะใช้มอเตอร์ขนาด 
0.5 hpเป็นต้นกําลังและมีชุดเกียร์ทด 1:30 ในการทดรอบความเร็ว 
และทํางานสัมพันธ์กับตัวชุดกะเทาะเมล็ด (Figure 4) 

 
Figure 4 Power transmission unit of Barking dear’s mango 
nut sheller. 

การทํางานของเคร่ืองเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกท่ีสร้างข้ึนทํางาน
โดยอาศัยมอเตอร์เป็นตัวส่งกําลังด้วยการกดจะทําให้แท่งเหล็ก
เคลื่อนท่ีลงมากดอัดเมล็ดกระบกลงท่ีตําแหน่งจุดกึ่งกลางตามแนวตั้ง
ของเมล็ดกระบก จะทําให้เปลือกเมล็ดกระบกแยกออกจากกัน 
ฐานรองเมล็ดก็จะหมุนให้เมล็ดหลุดออกไปยังถาดรองเมล็ด แท่งเหล็ก
ท่ีเป็นตัวกดก็จะเคลื่อนท่ีข้ึนเพ่ือทําการกะเทาะเมล็ดกระบกเมล็ด
ถัดไป 

 
Figure 5 Barking dear’s mango nut sheller. 

2.3 การทดสอบและประเมินสมรรถนะการทํางาน 
เครื่องกะเทาะเมล็ดกะบกต้นแบบได้ถูกทดสอบสมรรถนะการ

ทํางาน และคุณภาพในการกะเทาะโดยมีปัจจัยท่ีศึกษา ได้แก่ 
ความเร็วรอบของมอเตอร์ท่ี 800, 1000 และ1200 rpm และชนิด
ของหัวกะเทาะ ทําการทดสอบ 3 ซํ้า อัตราการป้อนท่ีทดสอบ ได้แก่ 
24, 30และ38 nut min-1 โดยพิจารณาจากจํานวนเมล็ดท่ีชุดกะเทาะ
สามารถกะเทาะได้ต่อนาที โดยประเมินค่าชี้ผลการศึกษาดังนี้ 

 ความสามารถในการทํางานจริงของเคร่ืองกะเทาะเมล็ด
กระบก (kghr-1) 

น้ําหนกัของเมล็ดกระบกทีก่ะเทาะได้ทัง้หมด	

เวลาที่ใช้ทั้งหมด		
									 (1) 

 เปอร์เซ็นต์การกะเทาะเมล็ดกระบก 

จํานวนเมล็ดที่กะเทาะได้

จํานวนเมลด็ที่กะเทาะทัง้หมด		
		 100			 (2)	

 เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 
จํานวนเมลด็เสียจากการกะเทาะ

จํานวนเมลด็ที่กะเทาะทัง้หมด		
		 100	 (3)	

 อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้าของเคร่ืองกะเทาะเมล็ดกระบก 
(kW-hr) 

=
IVt

1000
      (4) 

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

2.4 การวิเคราะห์เชิงเศณษฐศาสตร์ 

2.4.1 การวิเคราะห์และประเมินค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 
วิธีการประเมินค่าใช้จ่ายโดยรวม  เกี่ยวกับต้นทุนในการใช้งาน

เครื่องโดยพิจารณาจาก เกษตรกรซ้ือเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกไป
กะเทาะแทนวิ ธีการใช้แรงงานคน  ซ่ึ งค่าใช้จ่ ายโดยรวมจะ
ประกอบด้วยต้นทุนคงท่ี (Fixed cost) และต้นทุนผันแปร (Variable 
cost) โดยต้นทุนคงท่ีได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของเคร่ือง (คิดค่าเสื่อมราคา
โดยวิธีเส้นตรงเม่ือประมาณอายุการใช้งานของเครื่องกะเทาะเมล็ด
กระบกได้ 5 ปี) และค่าเสียโอกาสของเงินทุน (คิดอัตราดอกเบี้ย 10 
%) ซ่ึงค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนคงท่ีจะไม่เปลี่ยนแปรไปตามปริมาณของ
การกะเทาะเมล็ดกระบก อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ในท่ีนี้จะไม่คิด
ต้นทุนคงท่ีเกี่ยวกับค่าประกันภัย ค่าภาษี ค่าโรงเรือน และค่าจ้างขน
ย้ายเครื่องไปทํางานตามสถานท่ีต่างๆ เป็นต้น สําหรับต้นทุนผันแปร
ซ่ึงเป็นต้นทุนท่ีเปลี่ยนแปรไปตามปริมาณของการกะเทาะเมล็ด
กระบก ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานคนเพื่อทํางานร่วมกับเครื่อง ค่าไฟฟ้า 
ค่าบํารุงรักษา และค่าซ่อมแซม เป็นต้น 
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2.4.2 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (Pay-back period) 
เป็นการคํานวณหาระยะเวลาคืนทุนของเครื่องจักรว่ามีระยะ

เวลานานเท่าไรเม่ือลงทุนในเคร่ืองกะเทาะเมล็ดกระบกไปแล้ว จะ
ได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาในจํานวนเงินเท่ากับท่ีลงทุนไปแล้ว
ภายในระยะกี่ปี คํานวณได้จากสมการท่ี 5 








R

P
PBP

 (5)	
PBP ระยะเวลาในการคืนทุน (year)	
P

ราคาเครื่องจักร (Baht)	
R

กําไรสุทธิต่อปี (Baht	yr-1)	

2.4.3 การคํานวณหาจุดคุ้มทุน (Break-even period) 
เป็นการคํานวณหาเวลาท่ีใช้ในการทํางานของเคร่ืองต่อปีโดยคิด

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการกะเทาะเมล็ดกระบก ระหว่างแรงงานคน
กับเคร่ืองต้นแบบ โดยพิจารณาจากต้นทุนในการทํางานโดยใช้
แรงงานคนเท่ากับต้นทุนในการทํางานโดยใช้เครื่องกะเทาะเมล็ด
กระบก คํานวณได้จากสมการท่ี 6 












VCB

F
BEP c

 (6)	
BEP

จุดคุ้มทุน (hr	yr-1)	

CF
ค่าใช้จ่ายคงที่  (Baht)	

B
อัตราการรับจ้าง  (Baht hr-1)	

VC
ค่าใช้จ่ายผันแปร (Baht	hr-1)	

3. ผลและวิจารณ์ 

3.1 ความสามารถในการกะเทาะเมล็ดกะบกท้ังเปลือก 
จากการทดสอบท่ีความความเร็วรอบมอเตอร์ 800 rpm จะมี

อัตราการป้อนช้าทําให้ต้องเสียเวลาในการรอ ทําให้ใช้เวลาในการ
กะเทาะเมล็ดนานจึงทําให้ความสามารถในการทํางานตํ่า ส่วนท่ี
ความเร็วรอบมอเตอร์ 1200 rpm จะมีอัตราการป้อนท่ีเร็วเม่ือมีผู้
ปฏิบัติเพียง 1 คนจะทําให้การป้อนเมล็ดกระบกลงในเบ้าไม่ทันกับ
จังหวะการทํางาน จึงทําให้ความสามารถในการทํางานตํ่า ส่วนท่ี
ความเร็วรอบมอเตอร์ 1000 รอบต่อนาที จะมีอัตราการป้อนท่ี
เหมาะสมสามารถป้อนเมล็ดกระบกได้ทัน จึงทําให้มีความสามารถใน
การทํางาน ท่ีสูงกว่าความเร็วรอบมอเตอร์ 800และ1200 rpm ท่ี
ความเร็วรอบมอเตอร์ 1000 rpm ความสามารถในการกะเทาะเมล็ด
กระบกท้ังเปลือก 10.4 Kg.nuts hr-1 ในขณะท่ีความเร็วรอบมอเตอร์ 
1200 rpm มีความสามารถในการกระเทาะเมล็ดกระบกเท่ากับ 10.2 
Kg.nuts hr-1 (Figure 6) 

 
Figure 6 Relationship between working capacity and motor 
speed (kg. nuts hr-1). 

3.2 ความสามารถในการกะเทาะเมล็ดกระบก 
สําหรับเมล็ดท่ีกะเทาะได้ของเคร่ืองมีค่าเท่ากับ 1.04 kg.kernels 

hr-1 ท่ีความเร็วรอบของมอเตอร์ 1000 rpm ในขณะท่ีใช้แรงงานคน
จะสามารถกะเทาะได้ 0.6 kg. kernels hr-1 โดยการใช้เครื่อง
กระเทาะเมล็ดกระบกจะสามารถทํางานได้เร็วกว่าคนประมาณ 1.7 
เท่า  (Figure 7)  Figure 8-10 แสดงเครื่องกระเทาะเมล็กกระบก
ต้นแบบและการทํางานของเคร่ือง 

 
Figure7 Relationship between working capacity and 
motor speed (kg.kernels hr-1). 

3.3 เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 
ความสามารถในการทํางานของเคร่ืองกะเทาะเมล็ดกระบกมีค่า

เท่ากับ 10.7 kg. nuts hr-1 ในขณะที่ใช้แรงงานคนจะมีความสามารถ
ในการทํางาน 5 kg. nuts hr-1 เปอร์เซ็นต์เมล็ดท่ีเสียหายด้วยเครื่องมี
ค่าเท่ากับ 8 % ในขณะที่ใช้แรงงานคนจะมีค่าเท่ากับ 10 % ท้ังนี้เป็น
เพราะการใช้แรงงานคนจะกะเทาะด้วยมีดทําให้เวลากะเทาะเสร็จ
เมล็ดเกิดความเสียหายมากกว่าเครื่อง ส่วนเครื่องจะเกิดเปอร์เซ็นต์
เมล็ดท่ีเสียหายน้อยเพราะออกแบบหัวเจาะแบบหัวเรียบทําให้เม่ือ
กะเทาะในระยะท่ีเหมาะสมจะทําให้เมล็ดเสียหายน้อย 
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Figure 8 Prototype of Barking dear’s mango nut sheller. 

 
Figure 9 Feeding mechanism of Barking dear’s mango nut 
sheller. 

 
Figure 10  kernels of Barking dear’s mango. 

3.4 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 
เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกําลังในการ

ทํางานทําให้มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเกิดข้ึนจึงจําเป็นต้อง
หาอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าในแต่ละความเร็วรอบเพ่ือ
เปรียบเทียบการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ผลของการวิเคราะห์ค่าการ
สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า แสดงดัง Figure 8  โดยที่ความเร็วรอบ
มอเตอร์ 1000 rpm  อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 0.87 
kW-hr 

 
Figure 8 Relationship between Electrical consumtion and 
motor speed. 

3.5 ผลการวิเคราะห์และประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์ 
จากผลการทดสอบเคร่ืองกะเทาะเมล็ดกระบกท่ีได้ออกแบบและ

พัฒนาข้ึนโดยใช้แรงงานคนปฏิบัติงาน 1 คน กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยใช้งาน 
0.87 kW-hr ความสามารถในการกระเทาะทั้งเปลือก 10.4 Kg.nuts 
hr-1  ค่าใช้จ่ายในการสร้างเคร่ือง 13000 Baht (Table 1) เม่ือ
กําหนดให้เครื่องทํางาน 8 hr day-1 ทํางานปีละ 90 วัน  สามารถคิด
ค่าใช้จ่ายในการทํางาน ระยะเวลาคืนทุนและจุดคุ้มทุนของเคร่ือง
กะเทาะเมล็ดกระบก โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าใช้จ่ายในการใช้
เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบก 4.5 Baht kg-1 และมีจุดคุ้มทุนในการ
ทํางาน 393 hr yr-1 เม่ือพิจารณาช่ัวโมงการทํางานของเคร่ืองกะเทาะ
เมล็ดกระบก 720 hr yr-1 จะมีระยะเวลาในการคืนทุน 0.3 year 

Table 1 Fabrication cost of Barking dear’s mango nut 
sheller. 

Item  Amount (Baht)    
1. Electic motor and Gear box 3,000 
2.Materials cost  
  2.1 Main frame 2,000 
  2.2 Conveying unit, shelling unit 300 
  2.3 Power transmission unit 
  2.4 Others 
3. Skilled labor cost for fabrication 

1,100 
     600 
    6,000 

Total 13,000 

4. สรุป 
เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกต้นแบบประกอบด้วยโครงสร้าง 4 

ส่วนหลักได้แก่ ชุดลําเลียง ชุดกะเทาะ และระบบส่งกําลัง สามารถ
ทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ สามารถทํางานได้รวดเร็วและ
ต่อเนื่องช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน ในการกะเทาะเมล็ดกระบก
รวมท้ังสามารถพัฒนาให้ใช้ทดแทนแรงงานคนได้ต่อไปในอนาคต โดย
มีค่าชี้ผลในการศึกษา ได้แก่ ความสามารถในการทํางาน  เปอร์เซ็นต์
เมล็ดท่ีเสียหาย  อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ซ่ึงผลการทดสอบ 
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ท่ีความเร็วรอบมอเตอร์ 1000 rpm ความสามารถในการกระเทาะทั้ง
เปลือก  10.4 Kg. nuts hr-1 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 0.87 
kW-hr เมล็ดท่ีกะเทาะได้ 1.04 Kg.kernels hr-1เปอร์เซ็นต์เมล็ดท่ี
เสียหายเท่ากับ 8 และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการใช้เคร่ือง
กะเทาะเมล็ดกระบกพบว่ามีค่าใช้จ่าย 4.5 Baht kg-1  เม่ือใช้เคร่ือง
ทํางาน 720 hr yr-1 จะมีระยะเวลาคืนทุน 0.3 year หรือ 3.6 เดือน 
และถ้าใช้เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกจํานวน 1,000 Kg จะสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการกะเทาะเมล็ดกระบกได้ 55 % การใช้เครื่องกระเทาะ
สามารถทํางานได้เร็วกว่าการใช้แรงงานคนประมาณ 1.7 เท่า ซ่ึงจะ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ทําให้เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน สามารถ
แข่งขันกับประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 
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