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บทคัดย่อ 
เครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้งได้ถูกออกแบบและสร้างข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือลดเวลาและแรงงานในการกะเทาะเปลือก

เมล็ดบัวหลวงแห้งสําหรับวิสาหกิจชุมชน เครื่องต้นแบบประกอบด้วย โครงสร้างเครื่อง ชุดลําเลียงเมล็ด ชุดกะเทาะเมล็ด ระบบส่งกําลัง และใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 hp เป็นต้นกําลัง การทํางานของเคร่ืองเริ่มจากผู้ทํางานป้อนเมล็ดบัวหลวงแห้งลงในช่องป้อนเมล็ดบัวทางด้านบนของ
เครื่อง หลังจากนั้นเมล็ดบัวหลวงจะถูกลําเลียงเข้าไปกะเทาะเปลือกในชุดกะเทาะเมล็ดโดยชุดลําเลียงเมล็ด เมล็ดบัวหลวงท่ีผ่านการกะเทาะ
เปลือกแล้วจะร่วงออกจากชุดกะเทาะลงทางด้านล่างของเคร่ือง จากการทดสอบท่ีความเร็วรอบของลูกกะเทาะ 250, 300 และ 350 rpm 
ตามลําดับ พบว่าเคร่ืองต้นแบบสามารถทํางานได้ดีท่ีสุดท่ีความเร็วของลูกกะเทาะ 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 และการใช้งานท่ีจุดคุ้มทุน 
428.23 hr year-1 เม่ือเปรียบเทียบกับแรงงานคน 
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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. 
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1. บทนํา 
เมล็ดบัว คือธัญพืชท่ีให้คุณค่าสารอาหารสูงทานได้ท้ังสดและแห้ง 

เป็นแหล่งรวมของวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด เช่น วิตามินเอ ซี อี 
เกลือแร่ และฟอสฟอรัส วิตามินเหล่านี้ มีส่วนช่วยในการบํารุง
ประสาท บํารุงไต บํารุงสมอง มีสรรพคุณทางยาในการรักษาอาการ

ท้องร่วง บิดเรื้อรัง น้ําอสุจิเคลื่อน และสรรพคุณพ้ืนบ้านท่ีใช้เป็นยา
บํารุงเลือดหรือเพ่ิมเลือด [1] เมล็ดบัวสามารถนํามาทําอาหารท้ังคาว
และหวาน  ถ้านําเมล็ดบัวมาปรุงอาหารร่วมกับลําไยแห้งจะทําให้
สรรพคุณทางยาของเมล็ดบัวเพ่ิมมากข้ึน ข้อควรระวังผู้ท่ีมีอาการ
ท้องผูก ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ไม่ควรกินไม่ควรปรุงอาหารท่ีมีเมล็ด
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บัวในภาชนะท่ีทําจากเหล็ก เพราะจะทําให้เม็ดบัวกลายเป็นสีดํา บัวท่ี
พบและนิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู่ 3 ชนิด คือบัวหลวงหรือมีชื่อ
เรียกกันท่ัวไปว่า ปทุมชาติ บัวในสกุลนี้เป็นบัวท่ีรู้จักกันดีเพราะเป็น
บัวท่ีมีดอกใหญ่นิยมนํามาไหว้พระ และใช้ในพิธีทางศาสนา อีกชนิด
คือบัวสายหรือมีชื่อเรียกกันท่ัวไปว่า อุบลชาติ ชนิดสุดท้ายคือบัว
วิกตอเรีย ซ่ึงมีชื่อเรียกกันท่ัวไปว่า บัวกระด้ง [2]  แหล่งปลูกบัวเพ่ือ
เก็บเมล็ดท่ีสําคัญ คือ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัด
พิษณุโลก พันธ์ุบัวท่ีนิยมปลูกเพ่ือเก็บเมล็ด คือ บัวหลวงพันธ์ุปทุม ซ่ึง
มีขนาดฝักใหญ่ และมีเมล็ดมาก [3] เมล็ดบัวยังสามารถนํามาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปเมล็ดบัวอบกรอบแม่จรูญของกลุ่มสตรี
สหกรณ์บึงสีไฟได้ 

ในปัจจุบันการแกะเปลือกเมล็ดบัวต้องอาศัยแรงงานคนเป็นหลัก
ดัง Figure 1  ซ่ึงใช้เวลานานและได้ผลผลิตในปริมาณท่ีไม่เพียงพอกับ
การนําไปแปรรูป ดังนั้นเพ่ือต้องการลดระยะเวลาในการกะเทาะ
เปลือกเมล็ดบัวและเพ่ิมผลผลิตให้กับเกษตรกรได้มากข้ึนจึงได้คิดค้น
วิจัยออกแบบและสร้างเคร่ืองกะเทะเมล็ดบัวข้ึนใหม่ เนื่องจาก
เครื่องแบบเก่าท่ีภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้สร้างข้ึนยังมีข้อจํากัดท่ี
ควรนํามาพัฒนาต่อไป เช่น เมล็ดท่ีผ่านการกะเทาะบางส่วนยังมี
เปลือกติดกับเนื้อในของเมล็ด ต้องใช้แรงงานคนคัดแยกอีกครั้ง จึงทํา
ให้เสียเวลาในการทํางาน และเปอร์เซ็นต์ความเสียหายจากการ
กะเทาะของเคร่ืองโดยเฉล่ีย 20.2% ซ่ึงยังถือว่าค่อนข้างสูง [4] 

ดังนั้นเพ่ือต้องการลดระยะเวลาในการกะเทาะเปลือกเมล็ดบัว
และเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้กับเกษตรกรได้มากข้ึนจึงได้ดําเนินการวิจัย
เครื่องกะเทาะเมล็ดบัวข้ึนใหม่ ซ่ึงคาดว่าการศึกษาและทดสอบน้ีจะ
ช่วยให้เครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงสามารถทํางานได้ดีมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

 
Figure 1 Traditional dry lotus seed shelling method. [8] 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 

2.1 การศึกษาข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการออกแบบ 

2.1.1 การศึกษาปัญหาในขั้นตอนการกะเทาะเปลือกเมล็ดบัว
หลวงในปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการออกแบบเคร่ือง
กะเทาะเมล็ดบัวหลวง เช่น ปัญหาการทํางานของเคร่ืองกะเทาะเมล็ด
บัวหลวงรุ่นเก่า ปัญหาการกะเทาะเมล็ดบัวหลวงโดยเกษตรกร ขณะ

ทํางานมีความลา่ช้าในการทํางานเมื่อต้องการผลผลิตสูง ซ่ึงใช้เวลากับ
แรงงานคนค่อนข้างมากและเป็นอันตรายต่อผู้กะเทาะเมล็ดบัวเสี่ยง
ต่อการถูกมีดบาดมือ 

2.1.2 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ดบัวหลวง 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะทางกายภาพของเมล็ดบัว  

ได้แก่ เส้นผ่านศูนย์กลาง (a) ความยาว (b) ความหนาของเปลือก
เมล็ดบัวแห้ง (c) ดัง Figure 4 สําหรับใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ
ช่องใส่เมล็ดและการปรับต้ังค่าต่างๆที่จําเป็นของการพัฒนาและสร้าง
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 การศึกษาวิธีการกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้งท่ีเหมาะสม 
จากการศึกษาข้อมูลท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้องกับเมล็ดบัวข้างต้นนําไปสู่

การทดลองใช้อุปกรณ์การกะเทาะของเกษตรกร พบว่าการทุบเมล็ด
บัวหลวงแห้งด้วยค้อนหรือมีดจะทําให้เมล็ดบัวแตกเสียหายจํานวน
มาก เพ่ือลดความเสียหายของเมล็ดบัว จึงได้สร้างอุปกรณ์การ
กะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้ง หลังจากรวบรวมข้อมูลท่ีจําเป็นต่อ
การศึกษาและทดสอบเคร่ืองกะเทาะเมล็ดบัวหลวงเพ่ือการพัฒนา 
ดังนั้น การออกแบบจึงต้องมีสปริงติดไว้ท่ีชุดกะเทาะ เพ่ือท่ีจะได้ให้
ชุดกะเทาะเมล็ดบัวมีแรงกดท่ียืดหยุ่น และจากการศึกษาความยาว
ของเมล็ดบัวทําให้สามารถกําหนดความกว้างของช่องลําเลียงเมล็ด
ของชุดกะเทาะได้ ส่วนต้นกําลังนั้นเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เพราะ
สะดวกในการปรับความเร็วรอบ ในการทดสอบ ซ่ึงเคร่ืองกะเทาะ
เมล็ดบัวประกอบด้วย ส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน คือ ช่องป้อนเมล็ด 
ชุดกะเทาะ กลไกลูกกลิ้งกะเทาะ และระบบส่งกําลังจึงได้คํานวณและ
ออกแบบขนาดต่าง ๆ ของเคร่ืองกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแล้ว จะ
ออกแบบโดยใช้หลักการทางวิศวกรรม [5] และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ[6] (Figure 3a) เม่ือดําเนินการ
เขียนแบบเสร็จสิ้น จึงได้ดําเนินการสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวง
ต้นแบบตามแบบท่ีเขียนแบบไว้ (Figure 3b) 
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(a) The dry lotus seed sheller design by using CAD. 

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

2.2 การทดสอบและประเมินสมรรถนะเครื่อง 
การทดสอบใช้เมล็ดบัวหลวงปทุมความกว้างของเมล็ดบัวมีค่าอยู่

ระหว่าง 11 ถึง 12 mm และความยาวของเมล็ดบัวสูงสุดเท่ากับ 
16.5 mm (สุ่มวัด 100 เมล็ด) ตลอดการทดสอบ โดยทดสอบท่ี
ความเร็วของชุดกะเทาะท่ีความเร็ว 250, 300 และ 350 rpm 
ตามลําดับ โดยแต่ละการทดลอง 3 ซํ้า และบันทึกเวลาท่ีใช้ในการ
ทํางานท้ังหมด กระแสไฟฟ้า น้ําหนักเมล็ดบัวท่ีกะเทาะได้ น้ําหนัก
เมล็ดบัวท่ีกะเทาะไม่ได้ และน้ําหนักเมล็ดบัวท่ีเสียหาย (Figure 4) 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการคํานวณค่าชี้ผลการศึกษา และใช้หลักทาง
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาคืนทุน และ
จุดคุ้มทุน เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเคร่ืองแกะเมล็ดบัว
ให้ใช้งานได้จริงในอนาคตต่อไป 

 

Figure 4 Dry lotus seed after shelling (a), Dry lotus seed (b) 
and Seed damaged (c). 

2.3 การทดสอบและประเมินสมรรถนะการทํางาน 
เครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงต้นแบบได้ถูกทดสอบสมรรถนะการ

ทํางาน และคุณภาพในการลอกเย่ือ โดยประเมินสมรรถนะการทํางาน
จากค่าชี้ผลการศึกษาดังนี้ 

 เปอร์เซ็นต์การกะเทาะเมล็ดบัวหลวง (Percentage of 
weight peeling, %) 

= 
Wp

Wt
100		 (1)	

โดยที่ Wp คือ จํานวนน้ําหนักท่ีกะเทาะได้  
และ Wt คือ จํานวนน้ําหนักท่ีใช้ทดสอบท้ังหมด 

 เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย (Percentage of damage, %) 

%damage=
Wd

Wt
100	 (2) 

ดยท่ี Wd คือ จํานวนเมล็ดบัวท่ีเสียหาย (เมล็ดบัวหลังการทดสอบ
ท่ีเกิดความเสียหาย ดังแสดงใน Figure 5c) 

 ความสามารถในการทํางาน (Working capaciry, kg hr-1) 

Working	capaciry= 	Ws
Tt
	 (3) 

 อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า (Power consumption, kW-hr) 

Power	consumption=
IVt

1000
 (4)	

โดยท่ี I คือ กระแสไฟฟ้า (A), V คือ แรงเคลื่อนท่ีไฟฟ้า (V) และ  t 
= เวลาในการทํางาน (hr)   

2.4 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ 

2.4.1 การวิเคราะห์และประเมินค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 
วิธีการประเมินค่าใช้จ่ายโดยรวมเกี่ยวกับต้นทุนในการใช้งาน

เครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้ง สมมติว่าเกษตรกรซ้ือเคร่ืองกะเทาะ
เมล็ดบัวหลวงแห้งแทนวิธีการใช้แรงงานคน ซ่ึงค่าใช้จ่ายโดยรวมจะ
ประกอบด้วยต้นทุนคงท่ี (Fixed cost) และต้นทุนผันแปร (Variable 
cost) โดยต้นทุนคงท่ีได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของเคร่ือง (คิดค่าเสื่อมราคา
โดยวิธีเส้นตรงเมื่อประมาณอายุการใช้งานของเคร่ืองกะเทาะเมล็ดบัว
หลวงแห้งได้ 5 ปี) และค่าเสียโอกาสของเงินทุน (คิดอัตราดอกเบี้ย 
10%) ซ่ึงค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนคงท่ีจะไม่เปลี่ยนแปรไปตามปริมาณ
ของการกะเทาะเมล็ดบัว (Hunt, 2001) 

2.4.2 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (Pay-back period) 
เป็นการคาดคะเนว่า เม่ือลงทุนใช้เครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงไป

แล้ว จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาในจํานวนเงินเท่ากับท่ีลงทุนไป
แล้วภายในระยะกี่ปี[7]โดยคิดจากราคาในการลงทุนซ้ือเคร่ืองกะเทาะ
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เมล็ดบัวหลวงหารกับผลประโยชน์สุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับในการใช้งาน
เครื่องแกะเมล็ดบัวหลวง 5 ปี 

2.4.3 การคํานวณหาจุดคุ้มทุน (Break-even point) 
เป็นการคํานวณหาจุดคุ้มทุนในการใช้เคร่ืองกะเทาะเมล็ดบัว

หลวงต้นแบบ โดยการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนในการกะเทาะเมล็ด
บัวหลวงจากการใช้เครื่องต้นแบบและการกะเทาะเมล็ดบัวหลวงด้วย
แรงงานคน 

3. ผลและวิจารณ์ 

3.1 เปอร์เซ็นต์การกะเทาะ 
จากการทดสอบเครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้งต้นแบบท่ี

ความเร็วรอบต่าง ๆ Figure 5 พบว่าท่ีความเร็วรอบท่ี 250, 300 และ 
350 rpm ชุดกะเทาะชุดแรกมีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะ 73.33, 78.67 
และ 74.67 % ตามลําดับ ท่ีความเร็วรอบ 300 rpm จึงเป็นความเร็ว
ท่ีเหมาะสมในการใช้งาน เนื่องจากทําให้เปลือกของเมล็ดบัวหลวง
แตกออกมามากและมีความเสียหายน้อยท่ีสุด 

 
Figure 5 Shelling percentages at different cutting blade 
size and cam speeds. 

3.2 เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 
Figure 4 แสดงเมล็ดบัวก่อนการกะเทาะ (a) เมล็ดบัวหลังการ

กะเทาะ (b) และเมล็ดบัวท่ีเสียหายจากการกะเทาะ (c) ซ่ึงจะเห็นว่า
เมล็ดบัวหลังการกะเทาะบางเมล็ดจะมีเปลือกติดอยู่บางส่วนสามารถ
ท่ีจะใช้มือแยกเปลือกออกหรือฝัดด้วยกระด้ง จากการทดสอบ
ความเร็วรอบท่ี 250, 300 และ 350 rpm ชุดกะเทาะแรกมี
เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 9, 7.33 และ 13% ตามลําดับ (Figure 7) 

 
Figure 7 Machine capacity at different cam speeds. 

3.3 ความสามารถในการทํางาน 
เครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้งพบว่าท่ีความเร็วรอบท่ี 250, 

300 และ 350 rpm ตามลําดับ (Figure 8) เท่ากับ 1.65, 2.02 และ 
1.49 kg hr-1 ซ่ึงท่ีความเร็วท่ี 300 rpm จะมีความสามารถในการ
ทํางานสูงสุดเนื่องจากท่ีความเร็วนี้มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะสูงและเกิด
ความเสียหายน้อยท่ีสุด 

 
Figure 8 Seed damaged at different cutting blade size and 
cam speeds. 

3.4 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 
จากการทดสอบจะเห็นว่าช่วงความเร็วของลูกเบี้ยวท่ีใช้ในการ

ทดสอบท้ังสามความเร็ว ไม่ทําให้เกิดความแตกต่างในการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า โดยจะมีค่าระหว่าง 0.66 kW-hr (Figure 9) ซ่ึงจะนําค่าการใช้
พลังงานไฟฟ้าท่ีลูกเบี้ยวหมุนด้วยความเร็ว 300 rpm เท่ากับ 0.66 
kW-hr ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ต่อไป 

 
Figure 8 Power consumption at different cam speeds. 

3.5 ผลการวิเคราะห์และประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์ 
จากผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม โดยคิดท่ีราคา

เครื่องต้นแบบ 25,000 Baht (Table 1) อายุการใช้งาน 5 year 
อัตราดอกเบี้ย 10% ใช้ผู้ควบคุมเคร่ือง 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-year-
1 เม่ือเปรียบเทียบกับการกะเทาะด้วยแรงงานคน 1 คน ท่ีทํางานได้ 
0.3 kg hr-1 ด้วยค่าจ้าง 100 Baht kg-1 
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Table 1 Cost of dry lotus seed sheller prototype. 

Item Amount (Baht) 
1. Electric motor 1 hp    3,500 
2. Materials cost 
    2.1 Main frame 
    2.2 Feeding unit 
    2.3 Shelling unit 
    2.4 Power transmission unit 

 
3,000 
9,000 
2,500 
3,000 

3. Skilled labor cost for fabrication  3,500 
Total 25,000 

4. สรุป 
จากการทดสอบสมรรถนะเครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้ง พบว่า

เครื่องต้นแบบสามารถทํางานได้ท่ีดีท่ีสุดท่ีความเร็วรอบท่ี 300 rpm 
ความสามารถในการทํางาน 2.02 kg hr -1 ทํางานได้มากกว่าเกษตรกร 
6 เท่า และมีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะและเปอร์เซ็นต์ความเสียหายตํ่า
กว่าการกะเทาะโดยเกษตรกร ซ่ึงชุดกะเทาะมีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะ
และเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 78.67 และ 7.33% ตามลําดับ มีอัตรา
การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 0.66 kW-hr  จากการวิเคราะห์เชิง
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม พบว่าใน 1 ปี ใช้เคร่ืองกะเทาะเมล็ดบัว
ทํางาน 1,920 hr มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของเครื่อง 16.30 Baht kg-1 
ระยะเวลาคืนทุน 2.36 month และการใช้งานท่ีจุดคุ้มทุน 428.23 
hr year-1 สามารถท่ีจะพัฒนาเครื่องต้นแบบเพ่ือใช้ทดแทน
แรงงานคนได้ต่อไป ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงออกแบบและสร้างข้ึนมา
เพ่ือให้เหมาะสมกับเมล็ดบัวหลวงของประเทศไทย เพราะเมล็ดมี
ขนาดเล็กและสายพันธ์ุไม่เหมือนกันเม่ือเทียบกับเมล็ดบัวจากประเทศ
จีน 
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