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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงและช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการผลิตเมล็ดกระบกในชุมชน เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน คือ โครงสร้างเครื่อง
ชุดลําเลียง ชุดกะเทาะ และระบบส่งกําลังโดยการทดสอบได้แบ่งขั้นตอนการทดสอบออกเป็น 2 ขั้นตอนในขั้นตอนแรกเป็นการทดสอบเพื่อหา
ลักษณะของหัวเจาะที่ให้สมรรถนะและประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีที่สุด และขั้นตอนที่สองเป็นการทดสอบหาสมรรถนะของเครื่องกะเทาะ
เมล็ดกระบก ผลการทดสอบในขั้นตอนแรก ที่ความเร็วรอบมอเตอร์ 1000 rpm พบว่าหัวเจาะชนิด แบบเรียบเป็นหัวเจาะที่ดีที่สุดเมื่อพิจารณา
จากสมรรถนะและเมล็ดที่กะเทาะได้ ผลการทดสอบขั้นตอนที่สองพบว่าที่ความเร็วรอบมอเตอร์ 1000 rpmและที่อัตราการป้อน 30 nuts min-1
เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกมีความสามารถในการทํางาน 10.4 kg.nuts hr-1 เมล็ดที่กะเทาะได้ 1.04 kg.kernels hr-1 และอัตราการสิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 0.87 kW-hr เมื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกพบว่ามีค่าใช้จ่ายในการทํางาน 4.5 Baht kg-1
และมีจุดคุ้มทุนในการทํางาน 393 hr yr-1 เมื่อพิจารณาชั่วโมงการทํางานของเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบก 720 hr yr-1 จะมีระยะเวลาในการคืน
ทุน 0.3 year
คําสําคัญ: เมล็ดกระบก, เครื่องกะเทาะ, 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
กระบกเป็นพืชที่สามารถพบได้ทั่วไปในเขตเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ซึ่ ง ในประเทศไทยจะพบมากที่ สุ ด ในภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กระบกเป็นพืชยืนต้นซึ่งทุกส่วนของกระบกล้วน

สามารถนํ ามาใช้ ประโยชน์ ได้ ทั้ งสิ้ น จากการศึ กษาขนาดของต้ น
กระบกในพื้นที่นาเกษตรกรมีลักษณะความสูง 10-30 m ใบเป็นใบ
เดี่ยวขนาดกว้าง 2.5-3 cm ยาว 7-12 cm ใบเรียงสลับรูปวงรี ขอบ
ขนาน ผลสดของกระบกจะมี เ นื้ อ ออกในช่ ว งเดื อ นเมษายนถึ ง
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พฤษภาคม ทรงกลมรีสีเขี ยวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อสุกผลแห้ ง
ภายในเนื้อจะเป็นสีส้มชั้นหุ้มเมล็ดเปลือกในแข็งภายในจะมีเมล็ดสี
ขาว 1 เมล็ด รสมัน ประโยชน์ของเมล็ดกระบกด้านสมุนไพรสามารถ
ใช้ปรุงยาถ่ายพยาธิ บํารุงไขข้อ บํารุงตับ แก้เส้นเอ็นพิการและให้
ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ซึ่งเนื้อกระบกจะมีคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ธาตุ
เหล็ก และแคลเซียม และในด้านการแปรรูปสามารถนําไปใช้ในการ
ทําเครื่องสําอาง สบู่ สกัดเป็นน้ํามันเมล็ดกระบก และสามารถนํามา
แปรรูปเป็นขนมขบเคี้ยว
วิธีการกะเทาะเมล็ดกระบกในปัจจุบันสามารถทําได้ 2 วิธีได้แก่
1.เกษตรกรจะใช้มีดผ่าหรือใช้ค้อนทุบให้เปลือกนอกของเมล็ดกระบก
ที่แข็งแยกออกจากกัน 2. การใช้เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกแบบใช้
แรงอัดกับแรงกระแทกซึ่งต้องใช้แรงงานคนในการทํางานเป็นหลัก
และก่อให้เกิดอาการเมื่อยล้าแก่ผู้ปฏิบัติงาน จากปัญหาดังกล่าวจึงได้
ดํ าเนิ นการจั ดทํ าโครงการวิ จั ยเรื่ องการออกแบบและสร้ างเครื่ อง
กะเทาะเมล็ดกระบกเพื่อใช้สําหรับทดแทนแรงงานคนในการกะเทาะ
และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ที่ขายเมล็ดกระบกเป็นอาชีพเสริม
และเป็นโอกาสให้กับชุมชนที่จะรวมกลุ่มเกษตรกรผู้จําหน่ายเมล็ด
กระบกที่กะเทาะแล้วทําการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตต่อไป
2. อุปกรณ์และวิธีการ
งานวิจัยนี้ให้ความสําคัญในการออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะ
เมล็ดกระบก ซึ่งมีวิธีการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 การศึกษาข้อมูลที่จาํ เป็นต่อการออกแบบ
2.1.1 การศึกษาปัญหาและวิธีกะเทาะเมล็ดกระบก
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการกะเทาะเมล็ดกระบก
ของกลุ่มเกษตรกรรวมถึงการหาข้อมูลเปรียบเทียบการทํางานระหว่าง
เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกกับเกษตรกร และวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเชิง
เศรษฐศาสตร์
2.1.2 ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดกระบก
วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อให้ ทราบถึ ง ลั กษณะทางกายภาพของเมล็ ด
กระบก ได้แก่ ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของผลกระบกและเมล็ด
กระบกสําหรับเป็นเกณฑ์ในการออกแบบ ชุดกะเทาะ และระบบป้อน
เมล็ดกระบกดําเนินการศึกษาโดยการวัดผลและเมล็ดกระบกด้วยเวอร์
เนียคาร์ลิปเปอร์ จํานวน 100 เมล็ด ซึ่งตําแหน่งในการวัดจะแสดงดัง
Figure 1 แล้วนําค่าที่ได้จากการวัดมาวิเคราะห์ทางสถิติหาค่าเฉลี่ย
(average) ค่ าต่ํ าสุ ด (minimum) และค่ าสู งสุ ด (maximum) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

Figure 1 Measurent of width, length and thickness of
Barking dear’s mango nut.
2.2 ออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบ
การออกแบบเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกต้นแบบนั้นนอกจากจะ
ใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในหัวข้อที่ผ่านมาแล้ว ยังได้ประยุกต์ใช้
ความรู้และหลักการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร (Shigley and
Mischke, 1989) และเครื่องจักรกลเกษตร (Krutz et al., 1994)
รวมทั้งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและเขียนแบบ (จตุรงค์,
2555) ซึ่งส่วนประกอบหลักคือ โครงสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบก
ชุดลําเลียงเมล็ด ชุดกะเทาะเมล็ด และระบบส่งกําลัง และใช้มอเตอร์
ไฟฟ้ าขนาด 0.5 hp
เป็ นต้ นกํ าลั ง โดยแต่ ละส่ วนประกอบมี
รายละเอียดในการออกแบบดังนี้
โครงสร้ า งของเครื่ อ ง ใช้ สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ของ
เครื่องต้นแบบ ทําจากเหล็กฉากขนาด 40x40x4 mm ทําการเชื่อม
ประกอบกันเป็นโครงดัง Figure 2 ขนาดโครงเครื่องมีชนาด
500x600x900 mm

Figure 2 Main frame.
ชุดกะเทาะเมล็ดกระบกดังรูปที่ 5 ประกอบด้วยแท่งเหล็ก ลูก
เบี้ ยว ชุ ดลํ าเลี ยง ซึ่ งขนาดของแท่ งเหล็ กยาว 120 mm เส้ นผ่ าน
ศูนย์กลาง 17 mm และลูกเบี้ยวขนาด 50 mm การทํางานอาศัย
กําลังจากมอเตอร์โดยใช้โซ่เป็นตัวส่งกําลัง เพื่อให้ชุดกะเทาะเมล็ด
เคลื่อนที่กดอัดเมล็ดกระบกที่อยู่ในชุดลําเลียงเมล็ดให้เปลือกเมล็ด
กระบกแตกแล้วชุดลําเลียงเมล็ดก็จะหมุนไปยังตําแหน่งที่ออกแบบไว้
เพื่อกะเทาะเมล็ดถัดไป
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2.3 การทดสอบและประเมินสมรรถนะการทํางาน
เครื่องกะเทาะเมล็ดกะบกต้นแบบได้ถูกทดสอบสมรรถนะการ
ทํ า งาน และคุ ณ ภาพในการกะเทาะโดยมี ปั จ จั ย ที่ ศึ ก ษา ได้ แ ก่
ความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ 800, 1000 และ1200 rpm และชนิด
ของหัวกะเทาะ ทําการทดสอบ 3 ซ้ํา อัตราการป้อนที่ทดสอบ ได้แก่
24, 30และ38 nut min-1 โดยพิจารณาจากจํานวนเมล็ดที่ชุดกะเทาะ
สามารถกะเทาะได้ต่อนาที โดยประเมินค่าชี้ผลการศึกษาดังนี้
 ความสามารถในการทํ างานจริ งของเครื่ องกะเทาะเมล็ ด
กระบก (kghr-1)

Figure 3 Mechanism of nut sheller.

น้ําหนักของเมล็ดกระบกทีก่ ะเทาะได้ทงั้ หมด

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

เวลาที่ใช้ทั้งหมด

(1)

 เปอร์เซ็นต์การกะเทาะเมล็ดกระบก
จํานวนเมล็ดที่กะเทาะได้
จํานวนเมล็ดที่กะเทาะทัง้ หมด

100

(2)

100

(3)

 เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย
จํานวนเมล็ดเสียจากการกะเทาะ
จํานวนเมล็ดที่กะเทาะทัง้ หมด

 อั ตราการสิ้ นเปลื องไฟฟ้ าของเครื่ องกะเทาะเมล็ ดกระบก
(kW-hr)
=
Figure 4 Power transmission unit of Barking dear’s mango
nut sheller.
การทํางานของเครื่องเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกที่สร้างขึ้นทํางาน
โดยอาศั ยมอเตอร์ เป็ นตั วส่ งกํ า ลั งด้ วยการกดจะทํ าให้ แท่ งเหล็ ก
เคลื่อนที่ลงมากดอัดเมล็ดกระบกลงที่ตําแหน่งจุดกึ่งกลางตามแนวตั้ง
ของเมล็ ด กระบก จะทํ า ให้ เ ปลื อกเมล็ ด กระบกแยกออกจากกั น
ฐานรองเมล็ดก็จะหมุนให้เมล็ดหลุดออกไปยังถาดรองเมล็ด แท่งเหล็ก
ที่เป็นตัวกดก็จะเคลื่อนที่ขึ้นเพื่อทําการกะเทาะเมล็ดกระบกเมล็ด
ถัดไป

Figure 5 Barking dear’s mango nut sheller.

เมื่อ

IVt
1000

(4)

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

2.4 การวิเคราะห์เชิงเศณษฐศาสตร์
2.4.1 การวิเคราะห์และประเมินค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย
วิธีการประเมินค่าใช้จ่ายโดยรวม เกี่ยวกับต้นทุนในการใช้งาน
เครื่องโดยพิจารณาจาก เกษตรกรซื้อเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกไป
กะเทาะแทนวิ ธี ก ารใช้ แ รงงานคน ซึ่ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยโดยรวมจะ
ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ (Fixed cost) และต้นทุนผันแปร (Variable
cost) โดยต้นทุนคงที่ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของเครื่อง (คิดค่าเสื่อมราคา
โดยวิธีเส้นตรงเมื่อประมาณอายุการใช้งานของเครื่องกะเทาะเมล็ด
กระบกได้ 5 ปี) และค่าเสียโอกาสของเงินทุน (คิดอัตราดอกเบี้ย 10
%) ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่จะไม่เปลี่ยนแปรไปตามปริมาณของ
การกะเทาะเมล็ดกระบก อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ในที่นี้จะไม่คิด
ต้นทุนคงที่เกี่ยวกับค่าประกันภัย ค่าภาษี ค่าโรงเรือน และค่าจ้างขน
ย้ายเครื่องไปทํางานตามสถานที่ต่างๆ เป็นต้น สําหรับต้นทุนผันแปร
ซึ่ งเป็ นต้ นทุ นที่ เปลี่ ยนแปรไปตามปริ มาณของการกะเทาะเมล็ ด
กระบก ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานคนเพื่อทํางานร่วมกับเครื่อง ค่าไฟฟ้า
ค่าบํารุงรักษา และค่าซ่อมแซม เป็นต้น
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2.4.2 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (Pay-back period)
เป็ นการคํ านวณหาระยะเวลาคื นทุ นของเครื่ องจั กรว่ ามี ระยะ
เวลานานเท่าไรเมื่อลงทุนในเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกไปแล้ว จะ
ได้ รั บผลตอบแทนกลั บคื นมาในจํ านวนเงิ นเท่ ากั บที่ ลงทุ นไปแล้ ว
ภายในระยะกี่ปี คํานวณได้จากสมการที่ 5
P
PBP   
R

PBP 
P

R

(5)

ระยะเวลาในการคืนทุน (year)





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

ราคาเครื่องจักร (Baht)
กําไรสุทธิต่อปี (Baht yr-1)

2.4.3 การคํานวณหาจุดคุ้มทุน (Break-even period)
เป็นการคํานวณหาเวลาที่ใช้ในการทํางานของเครื่องต่อปีโดยคิด
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการกะเทาะเมล็ดกระบก ระหว่างแรงงานคน
กั บ เครื่ องต้ น แบบ โดยพิ จ ารณาจากต้ น ทุ น ในการทํ า งานโดยใช้
แรงงานคนเท่ ากั บต้นทุ นในการทํ างานโดยใช้ เครื่ องกะเทาะเมล็ ด
กระบก คํานวณได้จากสมการที่ 6
 Fc 
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 B  VC 
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VC 

3.2 ความสามารถในการกะเทาะเมล็ดกระบก
สําหรับเมล็ดที่กะเทาะได้ของเครื่องมีค่าเท่ากับ 1.04 kg.kernels
-1
hr ที่ความเร็วรอบของมอเตอร์ 1000 rpm ในขณะที่ใช้แรงงานคน
จะสามารถกะเทาะได้ 0.6 kg. kernels hr-1 โดยการใช้เครื่อง
กระเทาะเมล็ดกระบกจะสามารถทํางานได้เร็วกว่าคนประมาณ 1.7
เท่า (Figure 7) Figure 8-10 แสดงเครื่องกระเทาะเมล็กกระบก
ต้นแบบและการทํางานของเครื่อง

(6)

จุดคุ้มทุน (hr yr-1)
ค่าใช้จ่ายคงที่ (Baht)
อัตราการรับจ้าง (Baht hr-1)

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

ค่าใช้จ่ายผันแปร (Baht hr-1)

3. ผลและวิจารณ์
3.1 ความสามารถในการกะเทาะเมล็ดกะบกทั้งเปลือก
จากการทดสอบที่ความความเร็ วรอบมอเตอร์ 800 rpm จะมี
อัตราการป้อนช้าทําให้ต้องเสียเวลาในการรอ ทําให้ใช้เวลาในการ
กะเทาะเมล็ ดนานจึ งทํ าให้ ความสามารถในการทํ างานต่ํ า ส่ วนที่
ความเร็วรอบมอเตอร์ 1200 rpm จะมีอัตราการป้อนที่เร็วเมื่อมีผู้
ปฏิบัติเพียง 1 คนจะทําให้การป้อนเมล็ดกระบกลงในเบ้าไม่ทันกับ
จังหวะการทํ างาน จึ งทําให้ความสามารถในการทํ างานต่ํ า ส่ วนที่
ความเร็ วรอบมอเตอร์ 1000 รอบต่ อนาที จะมี อั ตราการป้ อนที่
เหมาะสมสามารถป้อนเมล็ดกระบกได้ทัน จึงทําให้มีความสามารถใน
การทํางาน ที่สูงกว่าความเร็วรอบมอเตอร์ 800และ1200 rpm ที่
ความเร็วรอบมอเตอร์ 1000 rpm ความสามารถในการกะเทาะเมล็ด
กระบกทั้งเปลือก 10.4 Kg.nuts hr-1 ในขณะที่ความเร็วรอบมอเตอร์
1200 rpm มีความสามารถในการกระเทาะเมล็ดกระบกเท่ากับ 10.2
Kg.nuts hr-1 (Figure 6)

3.3 เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย
ความสามารถในการทํางานของเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกมีค่า
เท่ากับ 10.7 kg. nuts hr-1 ในขณะที่ใช้แรงงานคนจะมีความสามารถ
ในการทํางาน 5 kg. nuts hr-1 เปอร์เซ็นต์เมล็ดที่เสียหายด้วยเครื่องมี
ค่าเท่ากับ 8 % ในขณะที่ใช้แรงงานคนจะมีค่าเท่ากับ 10 % ทั้งนี้เป็น
เพราะการใช้แรงงานคนจะกะเทาะด้วยมีดทําให้เวลากะเทาะเสร็จ
เมล็ดเกิดความเสียหายมากกว่าเครื่อง ส่วนเครื่องจะเกิดเปอร์เซ็นต์
เมล็ดที่เสียหายน้อยเพราะออกแบบหัวเจาะแบบหัวเรียบทําให้เมื่อ
กะเทาะในระยะที่เหมาะสมจะทําให้เมล็ดเสียหายน้อย
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Figure 8 Relationship between Electrical consumtion and
motor speed.

Figure 8 Prototype of Barking dear’s mango nut sheller.

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

3.5 ผลการวิเคราะห์และประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์
จากผลการทดสอบเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกที่ได้ออกแบบและ
พัฒนาขึ้นโดยใช้แรงงานคนปฏิบัติงาน 1 คน กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยใช้งาน
0.87 kW-hr ความสามารถในการกระเทาะทั้งเปลือก 10.4 Kg.nuts
hr-1 ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่อง 13000 Baht (Table 1) เมื่อ
กําหนดให้เครื่องทํางาน 8 hr day-1 ทํางานปีละ 90 วัน สามารถคิด
ค่าใช้จ่ายในการทํางาน ระยะเวลาคืนทุนและจุดคุ้มทุนของเครื่อง
กะเทาะเมล็ดกระบก โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าใช้จ่ายในการใช้
เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบก 4.5 Baht kg-1 และมีจุดคุ้มทุนในการ
ทํางาน 393 hr yr-1 เมื่อพิจารณาชั่วโมงการทํางานของเครื่องกะเทาะ
เมล็ดกระบก 720 hr yr-1 จะมีระยะเวลาในการคืนทุน 0.3 year
Table 1 Fabrication cost of Barking dear’s mango nut
sheller.

Figure 10 kernels of Barking dear’s mango.
3.4 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกําลังในการ
ทํางานทําให้มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นจึงจําเป็นต้อง
หาอั ตราการสิ้ นเปลื องพลั งงานไฟฟ้ าในแต่ ล ะความเร็ วรอบเพื่ อ
เปรียบเทียบการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ผลของการวิเคราะห์ค่าการ
สิ้ นเปลื องพลั งงานไฟฟ้ า แสดงดั ง Figure 8 โดยที่ ความเร็ วรอบ
มอเตอร์ 1000 rpm อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 0.87
kW-hr

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

Amount (Baht)
3,000
2,000
300
1,100
600
6,000
13,000

4. สรุป
เครื่องกะเทาะเมล็ ดกระบกต้นแบบประกอบด้ วยโครงสร้ าง 4
ส่วนหลักได้แก่ ชุดลําเลียง ชุดกะเทาะ และระบบส่งกําลัง สามารถ
ทํ างานได้ ตามวั ตถุ ประสงค์ ที่ตั้งไว้ สามารถทํ างานได้ รวดเร็ วและ
ต่อเนื่องช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน ในการกะเทาะเมล็ดกระบก
รวมทั้งสามารถพัฒนาให้ใช้ทดแทนแรงงานคนได้ต่อไปในอนาคต โดย
มีค่าชี้ผลในการศึกษา ได้แก่ ความสามารถในการทํางาน เปอร์เซ็นต์
เมล็ดที่เสียหาย อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ซึ่งผลการทดสอบ
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ที่ความเร็วรอบมอเตอร์ 1000 rpm ความสามารถในการกระเทาะทั้ง
เปลือก 10.4 Kg. nuts hr-1 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 0.87
kW-hr เมล็ ดที่กะเทาะได้ 1.04 Kg.kernels hr-1เปอร์เซ็ นต์ เมล็ ดที่
เสี ยหายเท่ า กั บ 8 และวิ เคราะห์ ความเป็ นไปได้ ในการใช้ เครื่ อง
กะเทาะเมล็ดกระบกพบว่ามีค่าใช้จ่าย 4.5 Baht kg-1 เมื่อใช้เครื่อง
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 ซึ่งจะ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ทําให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น สามารถ
แข่งขันกับประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้
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