
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย   :  แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง 

 

2. โครงการวิจัย   :  โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  : วิจัยและพัฒนาเครื่องปลิดฝักถั่วลิสงแบบใช้แรงดึงปลิด  

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Research and Development of Peanut Pod striper by 

using pull force Type  

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  นายกลวัชร ทิมินกุล  สังกัด ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

ผู้ร่วมงาน  นายธนกฤต โยธาทูล  สังกัด ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

   นายประยูร จันทองอ่อน  สังกัด ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

   นายสรรเสริญ เสียงใส  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทาง

การเกษตรขอนแก่น 

5.บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ได้การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลิดฝักออกจากต้นถ่ัวลิสงโดยการเลียนแบบการ

ใช้แรงดึงจากการปลิดด้วยมือคนเพ่ือลดการแตกหักสูญเสียเนื่องจากแรงกระทบจากหัวปลิดโดยได้

ออกแบบหัวปลิดแบบซี่กรงกระรอกประกอบขึ้นจากเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.จ านวน 

6 เส้นประกอบกันเป็นกรงกระรอกเอียงคล้ายเส้นเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20ซม จ านวน 2 ลูก

เชื่อมติดกับเพลาขนาด1นิ้วยึดติดกับแท่นโครงเหล็กฉากขนาดกว้าง80ซมยาว150ซมและสูง90ซม 

ด้วยตุ๊กตาขับเคลื่อนให้หมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด1แรงม้าส่งผ่านก าลังด้วยระบบสายพาน วาง

ขนานกันมีทิศทางการหมุนเข้าหากันด้วยความเร็วรอบ110รอบต่อนาที ท าการป้อนต้นถั่วด้วยมือ มี

ตะแกรงท าความสะอาดฝักหลังการปลิด น าไปทดสอบกับถั่วลิสงจ านวน3พันธุ์คือพันธุ์ขอนแก่น5 

พันธุ์ขอนแก่น84-8และพันธุ์ขอนแก่น6พบว่ามีความสามารถในการปลิดฝัก65กก/ชม 60กก/ชม

และ70กก/ชมตามล าดับและมีเปอร์เซ็นต์ติดขั้ว19%24.8%และ8.3%ตามล าดับสามารถใช้ปลิด

ฝักถั่วลิสงเปรียบเทียบกับการใช้มือคนปลิดได้ไม่ต่ ากว่า8เท่าที่จ านวน8ช่ัวโมงการท างาน 

  



Abstac 

 This research were design and develop Peanut Pod Striper Machine by using 

pull force type . This principle is good for pod against from damage while striping .The 

strip head part was made of steel rod diameter of 10 mm and form into the spiral 

squirrel cage diameter of 20 cm amount 2 piece of cage are fixed on the steel frame 

dimension of 80x150x90cm by the pillow block bearing and get power transmission 

from electrical motor  by rubber belt.  It rotation is opposite way by 110rpm.The test 

of machine are experiment by using 3 varieties of peanut are Khonkaen5 Khonkaen84-

8 and Khonkaen6.The result found that 65kg/hr 60kg/hr and 70kg/hr respectively.The 

residule peg on the pod are 19% 24% and 8.3% respectively.The capacity compare 

with man labor by hand is 8 times by working 8 hours   

6.ค าน า 

การปลิดฝักออกจากต้นถั่วลิสง ท าได้ทั้งการปลิดสดทันทีหลังถอนหรือการถอนแล้วตากท้ังต้น

ไว้ในแปลง 1-4 วันแล้วจึงปลดิ การปลิดถั่วลิสงควรเลือกปลิดเอาเฉพาะฝักแก่ที่สมบูรณ์ เกษตรกรส่วน

ใหญ่ปลิดถั่วลิสงโดยใช้มือ ซึ่งใช้เวลาและแรงงานมาก จึงนิยมจ้างปลิดโดยการตวงฝักที่ปลิดได้ โดย

การชั่งน้ าหนักสด ประมาณ 10-12 กิโลกรัมหรือโดยการชั่งน้ าหนักแห้ง 5-6 กิโลกรัมต่อปี๊บ และจ่าย

ค่าจ้างต่อปี๊บ 10-20 บาท แล้วแต่ท้องที่ ใน 1 วันสามารถปลิดได้ 2-3 ปี๊บซึ่งถือว่าน้อยและมีความ

เมื่อยล้าจากการออกแรงดึง เกษตรกรในบางท้องที่ทุ่นแรงงานโดยการฟาดถั่วลิสงบนไม้สามเหลี่ยม

เพ่ือให้ฝักร่วงลงในภาชนะรองรับ หรือวัสดุอ่ืนที่หาได้ในท้องถิ่น ส่วนการปลิดในแบบอุตสาหกรรมที่ใช้

กันอยู่มีก าลังปลิดที่สูงประมาณ500กิโลกรัม/ชั่วโมง(ฝักสด) ตัวเครื่องมีขนาดใหญ่ ราคาสูง และมีการ

แตกของฝักถั่วสูง เนื่องจากเป็นการนวดด้วยลูกนวดเหมือนกับการนวดข้าว ลูกนวดหมุนเคลื่อนที่และ

สีกับตะแกรงท าให้ฝักหลุดออกจากต้น ท าให้ฝักแตกเสียหาย 

เนื่องจากในข้ันตอนการปลิดถั่วลิสงสิ้นเปลืองแรงงานและเวลามากถ้าหากมีเครื่องปลิดฝักที่มี

ประสิทธิภาพและมีขนาดที่เหมาะกับการใช้งานและเกิดการแตกเสียหายของฝักน้อย เนื่องจากใช้

หลักการเหมือนการหีบของลูกหีบ ไม่มีการตีของหัวปลิด รวมทั้งมีราคาท่ีถูกกว่าสามารถซื้อหามาใช้ได้ 

จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการปลิดตลอดจนสามารถขยายพ้ืนที่เพาะปลูกได้มากขึ้นจากการน าเครื่อง

ปลิดมาใช้ และงานวิจัยนี้จะเน้นการปลิดฝักถั่วส าหรับกลุ่มเกษตรกรที่มีก าลังการปลิดระดับกลาง คือ

สูงกว่าการใช้แรงงานคนปลิด และต่ ากว่าระดับอุตสาหกรรมคือมีก าลังการปลิดประมาณไม่น้อยกว่า 

100 กิโลกรัม/ชั่วโมงฝักสด 

วัตถุประสงค์ 



  เพ่ือวิจัยและพัฒนาเครื่องปลิดฝักถั่วลิสงแบบใช้แรงดึงปลิด ลดการใช้แรงงานคน และเพ่ิม

ผลผลิตส าหรับกลุ่มเกษตรกร 

การตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องและผลงานวิจัยท่ีผ่านมา 
 

จากผลการศึกษาวิธีการปลิดฝักที่ใช้ในอดีตมีการใช้วิธีการปลิดฝักถั่วลิสงหลายรูปแบบตาม

พัฒนาการของการใช้ได้ดังนี้  

            

ก.ใช้คนปลิด 

 

ข.ใช้คนฟาดกับราวไม้หรือเหล็ก 

 

ค.ใช้เท้าเหยียบหมุนกรงกระรอก 

    

 

ง.ใช้ต้นก าลังขับหมุนกรงกระรอกราวเหล็ก 



 

จ.ใช้ต้นก าลังขับลูกนวด 

 

ฉ.เครื่องปลิดฝักถั่วลิสงแบบเกษตรกรแบบใช้คนป้อน 

 

รูปที่1 รูปแบบการปลิดฝักถั่วลิสง 

 

แบบที่1(รูปที่1ก) ใช้แรงงานคนปลิดโดยใช้มือจะเห็นว่าต้องใช้จ านวนคนเป็นจ านวนมากโดยค่าเฉลี่ย

โดยทั่วไปจะปลิดได้คนละประมาณ 30 กกที่เวลาการท างาน 6 ชั่วโมง 

แบบที่2 (รูปที่1ข) ได้มีการน าเครื่องทุ่นแรงโดยการท าราวเหล็กมาส าหรับฟาดตีโดยใช้มือจับต้นถั่ว

แล้วฟาดส่วนเหง้าให้ฝักหลุดออกจะมีความสามารถในการปลิดมากข้ึนกว่าการใช้มือปลิด 

แบบที่3 (รูปที่1ค)  ประกอบราวเหล็กเป็นกรงกระรอกใช้เท้าเหยียบหมุนปลิดฝักถั่วแต่การป้อนก็ยังใช้

คนจับป้อนต้นถั่ว  

แบบที่4 (รูปที1่ง)  เป็นการน าเอาแบบที่3มาติดเครื่องต้นก าลังหมุนขับ  

แบบที่5(รูปที่1จ) แท่งเหล็กติดติดตามราวเหมือนหนามรอบกรงกระรอกถูกหมุนขับด้วยต้นก าลังแล้ว

โดยรอบติดตั้งตะแกรงเพ่ือให้เกิดการเสียดสีในขณะหมุนให้ฝักหลุดออก เมื่อพิจารณาจากรูปแบบของการปลิด

ฝักถั่วลิสงทั้งหมดทุกแบบแล้ว แบบที่1และ2 ยังคงต้องใช้แรงคนเกือบทั้งหมดท าให้ปลิดช้า แบบที่5 เป็นแบบที่

ใช้ในอุตสาหกรรมมีก าลังการปลิดสูง แต่มีเปอร์เซ็นต์ฝักแตกสูง 



 กลวัชรและคณะ(2555)ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องปลิดฝักถั่วระดับเกษตรกร โดยใช้หลักการแรง

เฉือนจากหัวปลิดแบบเกลียวท าจากเหล็กเส้นกลมม้วนเป็นเกลียว หมุนสร้างแรงเฉือนกับขอบรางปลิดฝักถ่ัวได้

โดยใช้คนป้อน พบว่ามีความสามารถในการปลิดประมาณ 30  กก/ชม มีเปอร์เซ็นต์ขั้วติดประมาณ 5% และมี

เปอร์เซ็นต์ฝักแตกไม่เกิน 1.5% แต่เนื่องจากเป็นเครื่องที่เหมาะส าหรับใช้งานกับเกษตรกรเนื่องจากมีก าลังการ

ปลิดต่ า ส าหรับงานวิจัยนี้จะมุ่งการออกแบบเพ่ือใช้งานระดับกลุ่มเกษตรกรหรือระดับชุมชน ซึ่งมีความสามารถ

ในการปลิดระดับกลางๆ 

7.วิธีด าเนินการ 

- สิ่งที่ใช้ในการทดลอง  
ได้ท าการออกแบบรูปแบบการปลิดในรูปแบบ Conceptual Design เพ่ือที่จะน ามาออกแบบ

และสร้างเครื่องต้นแบบในการทดสอบการปลิดเบื้องต้นตามหลักการของการปลิดแบบใช้แรงดึงปลิด 

 

รูปที่ 2 Conceptual Design ของหัวปลิดถั่วลิสงแบบใช้แรงดึง 

จากรูปที2่ รูปแบบของเครื่องต้นแบบหรือ Conceptual Design เป็นดังนี้ เป็นการปลิดถั่วลิสง
ทั้งต้นแบบไม่ต้องคอยป้อนทีละต้น เป็นเครื่องที่มีก าลังการปลิดปานกลาง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้น
ก าลังขับ ลูกหีบเหล็กทรงกระบอกสองลูกวางขนานกัน มีทิศทางหมุนเข้าหากัน และวางเป็นมุมเอียง 
ที่ผิวของลูกหีบลูกใดลูกหนึ่งหุ้มด้วยยางเป็นตุ่มส าหรับตะกุยต้นถั่วลิสงดึงให้ลงระหว่างช่องของลูกหีบ
ฝักจะถูกปลิดในจังหวะนี้และจะถูกพาให้ไหลลงด้วยความลาดเอียงของลูกหีบและสันเกลียวที่อยู่ที่ผิว
ของลูกหีบอีกลูกหนึ่ง นี่คือหลักการท างานและสามารถที่จะเพ่ิมก าลังการปลิดโดยการติดตั้งลูกหีบ
หลายๆคู ่

  



- แบบและวิธีการทดลอง 
1.ตรวจเอกสารที่เก่ียวข้อง  

2.ออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบ  

3.ทดสอบการท างานของเครื่องต้นแบบเบื้องต้น  

4.ปรับแก้ข้อบกพร่องการท างานของเครื่อง 

5.ทดสอบและเก็บข้อมูล 

6.เขียนรายงานสรุป 

7.เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย 

- วิธีปฏิบัติการทดลอง 
ทดสอบการท างานของเครื่องพร้อมแก้ไขให้เป็นไปตามค่าการออกแบบเช่นการท างานของ

ชิ้นส่วนต่างๆให้สามารถท างานได้ตามที่ออกแบบไว้ ความเร็วรอบ หลังจากนั้นท าการทดสอบการปลิด
โดยตั้งสมมุติฐานว่าการปลิดฝักถั่วนั้นมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการปลิดเช่น ความเร็วลูกหีบ อัตรา
การป้อน เส้นผ่าศูนย์กลางของลูกหีบ ความลาดเอียงของลูกหีบ ความขรุขระของผิวลูกหีบ 

- การบันทึกข้อมูล 
1.ท าการบันทึกค่าของตัวแปรต่างๆที่มีผลต่อการปลิดที่ได้กล่าวมาข้างบน คือ ความเร็วลูกหีบ 

อัตราการป้อน ระยะเวลาหรือช่วงในการพักถั่วลิสงหลังการขุด สด หรือแห้ง เส้นผ่าศูนย์กลางของลูก
หีบ ความลาดเอียงของลูกหีบ ความขรุขระของผิวลูกหีบ  

2.ข้อมูลการท างานของเครื่องเช่น อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามัน(ลิตร/ชม)หรือไฟฟ้า(หน่วยต่อชม) 
สมรรถนะและความสามารถในการท างานเช่นความสามารถในการปลิด(กก/ชม) 

3.อ่ืนๆเช่น การแตกของฝัก การติดขั้ว และการสูญเสียหรือปลิดไม่ออก เป็นต้น 

      -  เวลาและสถานที่ ปี 2560-2561 สถานที่ท าการทดลอง ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

 

5. ผลการทดลองและวิจารณ์  

ได้ด าเนินศึกษารูปแบบการปลิดที่ใช้แรงดึงปลิดพบว่าชุดปอกเปลือกข้าวโพด(รูปที่3)ของ

เครื่องปลิดฝักข้าวโพด(รูปที่4)มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับ Concept ที่ได้คิดไว้จึงท าการทดสอบ

เบื้องต้นกับเครื่องปอกเปลือกข้าวโพดเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับใช้งาน ซึ่งหลักการ

ท างานของเครื่องปลิดฝักถั่วลิสงที่จะท าการออกแบบจะออกมามีลักษณะที่คล้ายกันนี้ 

คือจะประกอบไปด้วยชุดลูกกลิ้งวางเรียงกันเป็นคู่ๆวางขนานกันแล้วถูกหมุนขับให้มีทิศทางหมุน

เข้าหากันของแต่ละคู่ดังรูปที่2 

 



 
รูปที่3ลูกกล้ิงปอกเปลือกข้าวโพด 

 

 

 
 

รูปที่4เครื่องเกี่ยวปลิดฝักข้าวโพด 

 



 
 

รูปที่5 ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 60-3 

 

 
 

รูปที่6 การป้อนปลิด 

 



 
 

รูปที่7 ลูกกล้ิงหลังการปลิด 

 
 

รูปที่8 ต้นถั่วและฝักถั่วผลการปลิด 

เมื่อท าการป้อนต้นถั่วลิสงใช้พันธุ์ขอนแก่น 60-3 (รูปที่5) ลงไปบนชุดลูกกลิ้ง (รูปที่6) 

ต้นถั่วจะถูกดึงลงข้างล่างและฝักถั่วจะถูกปลิดออกด้วยแรงดึงและติดอยู่ข้างบนลูกกลิ้งแต่

เนื่องจากลูกกลิ้งทั้งรอยหยัก (รูปที่7) จึงดึงฝักถั่วเข้าไปด้วยท าให้ฝักแตกเสียหาย (รูปที่8) 

จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะน าเอาหลักการนี้มาพัฒนาต่อ โดย

มีปัจจัยที่ต้องศึกษาเพื่อความเหมาะสมในการปลิดฝักคือ รอยหยักของลูกกลิ้ง ความเร็วรอบของ

ลูกกล้ิง ระยะห่างของลูกกล้ิง มุมการตดิตั้งลูกกล้ิงและอ่ืนๆท่ีจะได้ด าเนนิการศกึษาตอ่ไป 



ต่อมาได้ด าเนินการปรับเปลี่ยน(รูปที่10ก-ค)จากเดิมลูกกลิ้งที่เป็นลูกกลิ้งผิวยางหยัก

ทั้งหมด(รูปที่9) มาใช้ลูกกลิ้งผิวเหล็กผสมกันกับผิวยางหยักแทน(รูปที่10ค) 

 

 

รูปที9่ผิวยางหยักแบบเดิม 

 

รูปที1่0 ก 



 

รูปที1่0 ข 

 

รูปที1่0 ค.ผิวยางหยักผสมผิวเหล็กแบบใหม่ 

จากการปรับเปลี่ยนผิวลูกกลิ้งแทนที่แบบผิวยางหยักทั้งคู่แบบเดิมซึ่งมีการดึงต้นถั่วและ

ฝักถั่วลิสงเข้าไปในช่องระหว่างลูกกลิ้งท าให้มีการแตกของฝักถั่วสูง มาเป็นแบบผสมระหว่างผิว

ยางหยักกับผิวเหล็ก โดยมีเป้าหมายลดการสูญเสียจากการแตกของฝัก ผลการทดสอบยังมีการ

แตกเสียหายของฝักที่สูงมากเนื่องจากการดูดฝักเข้าไปในลูกกลิ้งเนื่องจากแนวการวางลูกกลิ้งถูก

วางในแนวราบ 

  

  



ต่อมาได้ท าการทดสอบเบื้องต้นกับลูกกลิ้งแบบผสมกันระหว่างลูกกลิ้งผิวเหล็กและลูกกลิ้งผิว

ยางแล้วแต่เนื่องจากการวางตัวของลูกกลิ้งอยู่ในแนวระนาบฝักที่ถูกปลิดออกแล้วไม่ ได้ร่วงออกจาก

ลูกกลิ้งในทันทีจึงถูกลูกกลิ้งบดแตกจึงก าลังด าเนินการจ าลองแบบติดตั้งให้อยู่ในแนวตั้งเพ่ือลดการ

แตกของฝักถั่ว 

 

รูปที่11การจ าลองการติดตั้งให้อยู่ในแนวตั้ง 

และได้สร้างแบบจ าลอง (รูปที1่2) เพื่อทดสอบสมมุติฐานเช่น ต าแหน่งการวางลูกกลิ้ง 

การดึงล าต้น การปลิดฝัก ความเร็วรอบท่ีเหมาะสม อัตราการป้อน เพื่อให้ได้ความเหมาะสมใน

การสร้างเครื่องต้นแบบต่อไป  

  



การสร้างแบบจ าลอง 

1.การสร้างหัวปลิดฝักแบบลูกกลิ้งแบบผิวหยักท้ังคู่และวางในแนวตั้ง 

 

    รูปที่12การสร้างแบบจ าลองลูกกลิ้งผิวหยักและการติดตั้งให้อยู่ในแนวตั้ง 

 2.การสร้างหัวปลิดฝักแบบลูกกลิ้งแบบผสมผิวหยักและผิวเรียบและวางในแนวตั้ง 

 

รูปที่13 หัวปลิดแบบลูกกลิ้ง 

  



การทดสอบหัวปลิดแบบลูกกลิ้ง 

 

 

รูปที่14การปลิดฝักถั่วลิสงด้วยลูกกลิ้ง 

 

 

รูปที่15ฝักถั่วลิสงที่ผ่านการปลิดด้วยลูกกลิ้ง 

ผลการทดสอบการปลิดฝักด้วยหัวปลิดแบบลูกกลิ้ง 

จากการทดลองปลิดฝักด้วยลูกกลิ้งเหล็กผิวหยักล้วนและแบบผิวผสมรูปที่12และรูปที่13

พบว่าลูกกลิ้งดึงต้นถั่วได้ดีดังรูปที1่4แต่ก็ดึงฝักถั่วเข้าไปด้วยท าให้ฝักถ่ัวแตกสูงมากดังรูปที1่5 



 

จึงมีการเปลี่ยนรูปแบบของหัวปลิดแต่ยังคงจะคงไว้ซึ่งรูปแบบการปลิดแบบใช้แรงดึงก าลังด าเนินการ

ออกแบบ 

 

รูปที่16 แบบConceptual Idea หัวปลิดแบบใหม่ 

 ได้ท าการสร้างหัวปลิดแบบใหม่แทนแบบลูกกลิ้งที่ผลการปลิดท าให้ฝักแตกสูงมากซ้ึงประกอบไปด้วย

จานเหล็กวงกลมหมุนในทิศทางตามรูปที่16 ท าหน้าที่เก่ียวเหง้าถั่วและมีราวเหล็กกันฝักถั่วไว้ท าให้เกิดการ

ปลิดฝัก 

 

รูปที่17การทดสอบการปลิดแบบใช้จานปลิดแบบเขี้ยวร่องตื้นแบบร่องเดียว 

 

ผลการทดสอบหัวปลิดแบบใหม่ตามรูปที่17 การปลิดฝักถ่ัวไม่มีความต่อเนื่องเนื่องจากจานปลิดมีเข้ียว

ที่มีร่องตื้นในบางจังหวะเกี่ยวต้นถั่วไม่ติด ต้นถั่วเข้าไปติดกับแกนหัวปลิดและฝักถั่วแตกสูงมาก 



 จึงลองใช้จานปลิดที่มีเขี้ยวร่องลึกขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาการเก่ียวต้นถั่วไม่ให้หลุดโดยการใช้จานปลิดแบบ

ร่องลึกหลายเขี้ยวตามรูปที่18 

 

รูปทึ่18การทดสอบการปลิดแบบใช้จานปลิดแบบเขี้ยวร่องลึกหลายเขี้ยว 

ผลการทดสอบการปลิดฝักการปลิดฝักถั่วมีความต่อเนื่องแต่ต้นถั่วเข้าไปติดกับแกนจานปลิดและ

ฝักถั่วแตกสูงมาก 

จากรูปแบบการปลิดที่ได้ทดสอบเบื้องต้นมาแล้วทั้ง4แบบคือ แบบลูกกลิ้งผิวเรียบ แบบลูกกลิ้งผิง

หยาบ แบบจานมีเขี้ยวร่องตื้นร่องเดียว และแบบจานมีเข้ียวร่องลึกหลายร่อง ทั้ง4แบบนี้จะเป็นการใช้หลักการ

ดึงต้นถั่วให้เข้าไปในช่องเล็กๆเพ่ือให้ฝักโดนปลิดออกจากขั้วแต่ผลที่ได้ยังไม่สามารถที่จะน าไปเป็นหัวปลิด

ส าหรับเครื่องต้นแบบได้เพราะมีการท างานที่ไม่ต่อเนื่องและมีฝักแตกสูงมากจึงได้เปลี่ยนรูปแบบการป้อนและ

รูปแบบของหัวปลิดใหม่ 

เพ่ือแก้ปัญหาการพันของต้นถั่วกันแกนเนื่องจากการป้อนต้นถั่วเข้าไปทั้งต้นและเปลี่ยนรูปแบบหัว

ปลิดแต่ยังคงหลักการแบบใช้แรงดึงไว้เหมือนเดิม แต่จะยึดต้นถั่วไว้กับที่ให้หัวปลิดรูดฝักถั่วแทนเพ่ือละปัญหา

การพันของต้นถั่วรอบแกนรูปแบบใหม่นี้คือหัวปลิดแบบซี่กรงกระรอกประกอบขึ้นจากเหล็กเส้นจ านวน6เส้น

ประกอบกันเป็นกรงกระรอกจ านวน2ลูกเชื่อมติดกับเพลาขนาด1นิ้วยึดติดกับแท่นด้วยตุ๊กตาขับเคลื่อนให้หมุน

ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด1แรงม้าส่งผ่านก าลังด้วยระบบสายพาน วางขนานกันมีทิศทางการหมุนเข้าหากันตาม

รูปที่19 



 

 

รูปที่19การทดสอบหัวปลิดแบบซี่กรงกระรอกเบื้องต้น 

ผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่าสามารถปลิดฝักได้ดีมากมีความต่อเนื่องในการปลิดและมีการแตกของ

ฝักน้อยมาก จึงได้ข้อสรุปเลือกใช้หัวปลิดแบบซี่กรงกระรอกไปสร้างเป็นเครื่องต้นแบดังรูปที่20 



 

 

 

รูปที่20 การสร้างเครื่องต้นแบบ 



การทดสอบเครื่องต้นแบบ 

 

 

 

รูปที่21 การทดสอบการปลิดฝักเครื่องต้นแบบ 



 

รูปที่22ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น5 

 

รูปที่23ต้นถั่วลิสงหลังปลิดฝัก 

 

รูปที่24การสุ่มนับหาเปอร์เซ็นต์การติดข้ัวและเปอร์เซ็นต์เมล็ดแตก 



ผลการทดสอบเครื่องต้นแบบ 

ตารางที่1การทดลองการปลิดกับถ่ัวลิสงพันธุ์ขอนแก่น5 สถานที่ทดสอบ ศวพ.กาฬสินธุ์ 

การสุ่มครั้งที่ ฝักถูกปลิด(g) ฝักไม่ถูกปลิด ฝักแตก ฝักติดขั้ว(g) รวม(g) %ติดขั้ว 

1 39 - - 16 55 29.1 

2 39 - - 9 48 18.8 

3 42 - - 10 52 19.2 

4 43 - - 7 50 14.0 

5 48 - - 12 60 20.0 

6 48 - - 9 57 15.8 

7 43 - - 9 52 17.3 

8 41 - - 8 49 16.3 

9 44 - - 11 55 20.0 

10 51 - - 3 54 5.6 

เปอร์เซ็นต์เฉลี่ย      19% 

 

ผลการทดสอบพบว่า มีความสามารถในการปลิดคือ 65 กกต่อชม เปอร์เซ็นต์ขั้วติด 19 เปอร์เซ็นต์เมล็ดแตก 0 

  



ตารางที่2การทดลองการปลิดกับถ่ัวลิสงพันธุ์ 84-8 สถานที่ทดสอบ ศวร.ขอนแก่น 

การสุ่มครั้งที่ ฝักถูกปลิด(g) ฝักไม่ถูกปลิด ฝักแตก ฝักติดขั้ว(g) รวม(g) %ติดขั้ว 

1 210 - - 75 
285 26.3 

2 325 - - 110 
435 25.3 

3 200 - - 70 
270 25.9 

4 195 - - 95 
290 32.8 

5 250 - - 80 
330 24.2 

6 300 - - 100 
400 25.0 

7 310 - - 95 
405 23.5 

8 280 - - 80 
360 22.2 

9 276 - - 75 
351 21.4 

10 230 - - 72 
302 23.8 

เปอร์เซ็นต์

เฉลี่ย 

     24.8% 

 

ผลการทดสอบพบว่ามีความสามารถในการปลิดคือ 60 กกต่อชมเปอร์เซ็นต์ขั้วติด 24.8 เปอร์เซ็นต์เมล็ดแตก 0 

  



ตารางที่3การทดลองการปลิดกับถ่ัวลิสงพันธุ์ ขอนแก่น6 สถานที่ทดสอบ ศวศ..ขอนแก่น 

การสุ่มครั้งที่ ฝักถูกปลิด(g) ฝักไม่ถูกปลิด ฝักแตก ฝักติดขั้ว(g) รวม(g) %ติดขั้ว 

1 800 - - 100  
11.1 

2 1000 - - 80  
7.4 

3 800 - - 80  
9.1 

4 600 - - 80  
11.8 

5 700 - - 70  
9.1 

6 550 - - 45  
7.6 

7 850 - - 70  
7.6 

8 640 - - 50  
7.2 

9 770 - - 50  
6.1 

10 860 - - 60  
6.5 

เปอร์เซ็นต์เฉลี่ย      8.3% 

 

ผลการทดสอบพบว่ามีความสามารถในการปลิดคือ 70 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เปอร์เซ็นต์ขั้วติด 8.3 

เปอร์เซ็นต์เมล็ดแตก 0 

เครื่องต้นแบบตัวแรกที่น าไปทดสอบเป็นแบบไม่มีตะแกรงท าความสะอาด จึงท าให้มีการปนสิ่งเจือปน

ต่างๆเช่น ใบและดินจึงได้น ามาปรับปรุงใหม่ได้เครื่องต้นแบบตัวใหม่ที่ติดตั้งตะแกรงส าหรับท าความสะอาด

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 



 

รูปที่24เครื่องต้นแบบท่ีได้ปรับปรุงแล้ว 

9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากผลการทดสอบเครื่องต้นแบบในการปลิดฝักถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น5พบว่า มีความสามารถ

ในการปลิดคือ 65 กกต่อชม เปอร์เซ็นต์ขั้วติด 19 เปอร์เซ็นต์เมล็ดแตก 0เปอร์เซ็นต์และผลการ

ทดสอบการปลิดฝักถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น84-8 พบว่ามีความสามารถในการปลิดคือ 60 กกต่อชม 

เปอร์เซ็นต์ขั้วติด 24.8 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดแตก0เปอร์เซ็นต์และทดสอบปลิดฝักถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น6 

ผลการทดสอบพบว่ามีความสามารถในการปลิดคือ 70 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เปอร์เซ็นต์ขั้วติด 8.3 

เปอร์เซ็นต์เมล็ดแตก 0 เปอร์เซ็นต์ ความสามารถในการปลิดฝักจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยคือขนาดฝัก

ถ้าฝักใหญ่จะปลิดได้ง่ายและเร็วกว่าฝักเล็ก ความเหนียวของขั้วเป็นลักษณะประจ าพันธุ์ของถั่วแต่ละ

พันธุ์พันธุ์ที่มีขั้วเหนียวจะปลิดได้ช้ากว่าขั้วเปราะและจะมีเปอร์เซ็นต์การติดขั้วสูงตามไปด้วย 

เครื่องต้นแบบการปลิดฝักถั่วลิสงนี้เหมาะกับการปลิดฝักสดหลังจากการถอนสดหรือหมาดไม่แห้ง

กรอบจึงจะไม่ท าให้ฝักแตกเสียหายสามารถท างานเทียบกับการปลิดด้วยมือคนไม่ต่ ากว่า8เท่าจึง

เหมาะกับกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการก าลังผลิตขนาดกลางๆส าหรับเป็นถั่วต้มสดหรือฝักแห้งแต่ในกรณี

การใช้เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ยังต้องรอการทดสอบหาเปอร์เซ็นต์การงอกต่อไป 

 

 



การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

   ยังไม่มีการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์จึงยังไม่มีการน าไปใช้ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่ม

เกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวลิสงหรือกลุ่มเกษตรแปรรูปอ่ืนๆ 
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