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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือแปรรู ปเพื่อผลิ ตแป้ งถัว่ เขียวซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่
สาคัญที่จะเตรี ยมวัตถุดิบเพื่อนาไปผลิตเป็ นวุน้ เส้น โดยเครื่ องบดแป้ งถัว่ เขียวที่ออกแบบพัฒนาขึ้นนี้ เป็ น
แบบ Pin mill มีขนาดจานบดเส้นผ่าศูนย์กลาง 240 มิลลิเมตร มีซี่ฟันบดเรี ยงเป็ นวงกลมบนจานหมุน 3
แถว (Rotor) วางสลับกับซี่ ฟันบดยึดอยูก่ บั ที่ 2 แถว (Stator) จานบดหมุนด้วยความเร็ ว 2,900 รอบต่อ
นาที มอเตอร์ ตน้ กาลัง 3 แรงม้า จากการทดสอบบดแป้ งถัว่ เขียวพบว่ามีอตั ราการบด 300 กิ โลกรัมต่อ
ชัว่ โมง แป้ งถัว่ เขียวที่ได้จากการบดมีความละเอียด 125 เมซ เมื่อนาไปแปรรู ปผลิตเป็ นวุน้ เส้นได้วนุ ้ เส้น
คุณภาพดีไม่แตกต่างจากการใช้วธิ ี บดแบบเดิมซึ่ งใช้แรงงานคนในการบด
Abstract
The aim of this research is to design and develop the equipment for producing mungbean
starch. The mungbean starch milling is the important process for preparing raw material for vermicelli.
The mungbean starch milling machine is designed and developed by using a pin mill type. The pin mill
has diameter 240 mm of rotating disc (rotor) with milling-tooth 3 rounds. The rotating disc is fixed
with tooth 2 rounds on stator plate. The rotor powered by a single phase 3 hp electric-motor rotates
with the rate 2,900 rpm. Our testing shows that the milling machine can produce mungbeen starch
300 kg/hr with the starch size 125 mesh. The mungbean starch obtaining from our machine is used to
produce to vermicelli. The resulting vermicelli has as good quality as those produced by using
mungbean starch that is produced manually.

บทนา
ความสาคัญและที่ มาของปั ญหาที่ ท าการวิจยั ถั่วเขี ยวเป็ นพื ชที่ มีศ กั ยภาพการผลิ ตสู ง ทั้ง นี้
เนื่ องจากความต้องการนาไปแปรรู ปเพิ่มมากขึ้น เช่น เพาะถัว่ งอก วุน้ เส้น แป้ งถัว่ เขียว และขนมหวาน
ต่าง ๆ ซึ่ งผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่ าวนอกจากใช้ภายในประเทศแล้ว ยังสามารถส่ งไปจาหน่ ายในตลาด
ต่างประเทศได้เป็ นจานวนมาก ทาให้การส่ งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

ความต้องการถัว่ เขียวใน

ตลาดโลกมีปีละประมาณ 3 ล้านตัน แต่ปริ มาณผลผลิ ตมักไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประเทศไทย
จัดเป็ น 1 ใน 6 ประเทศผูผ้ ลิตและส่ งออกรายใหญ่ และศักยภาพของถัว่ เขียวไทยในตลาดโลก สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร คาดคะเนถัว่ เขียว ปี 2550/51 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 ว่ามีพ้ืนที่เพาะปลูก 1.021
ล้านไร่ ผลผลิต 0.116 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 114 กิโลกรัม เทียบกับปี 2549/50 ซึ่ งมีพ้ืนที่เพาะปลูก
1.019 ล้านไร่ ผลผลิต 0.112 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 112 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.20 3.57 และ
1.79 ตามลาดับ การปลูกถัว่ เขียว มักใช้เป็ นพืชเสริ มในระบบการปลูกข้าว และข้าวโพด โดยจะแยกเป็ น
ถัว่ เขียวผิวมันและถัว่ เขียวผิวดา ถัว่ เขียวผิวมันจะปลู กได้ท้ งั ต้นฤดูฝน ปลายฤดูฝน และในฤดูแล้ง
สาหรับในประเทศไทย ถัว่ เขียวผิวมันสามารถปลูกได้ในทุกภาค ภาคเหนือ แหล่งปลูกที่สาคัญ ได้แก่
เพชรบูรณ์ สุ โขทัย นครสวรรค์ อุทยั ธานี กาแพงเพชร น่าน พิษณุ โลก พิจิตร ตาก อุตรดิตถ์ ภาคกลาง
แหล่งปลูกที่สาคัญ ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิ งห์บุรี และอยุธยา ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
แหล่งปลูกที่สาคัญ ได้แก่ นครราชสี มา ชัยภูมิ ขอนแก่น เลย อุดรธานี และภาคใต้ แหล่งปลูกที่สาคัญ
ได้แก่ นครศรี ธรรมราช พัทลุง สงขลา ปั ตตานี นราธิ วาส ส่ วนถัว่ เขียวผิวดาจะปลูกได้เพียงปี ละ 1 ครั้ง
ซึ่งปลูกพร้อมกับถัว่ เขียวผิวมันรุ่ นปลายฤดูฝน แต่ถวั่ เขียวผิวดามีความทนทานต่อความแห้งแล้งมากกว่า
ถัว่ เขียวผิวมัน แหล่งปลูกที่สาคัญได้แก่ สุ โขทัย เพชรบูรณ์ ตาก พิจิตร พิษณุ โลก กาแพงเพชร น่าน และ
ลพบุรี ปั จจุบนั ยังขาดเทคโนโลยีในการผลิตและแปรรู ปเพื่อเพิ่มมูลค่าของถัว่ เขียวอยูอ่ ีกมาก เช่นอุปกรณ์
ในการแปรรู ปถั่ ว เขี ย วเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ วุ ้น เส้ น ซึ่ งเครื่ องจัก รและอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการท าวุ ้น เส้ น
ประกอบด้วยเครื่ องกะเทาะถัว่ ซี ก เครื่ องบด/โม่พร้อมชิ้นส่ วนอุปกรณ์การกรองและแยกกาก เครื่ องแยก
แป้ งแรงเหวีย่ ง เครื่ องนวดแป้ ง เตาพร้อมภาชนะหุ งต้ม เครื่ อ งโรยเส้น และเครื่ องจักรและอุปกรณ์อื่นๆที่
เกี่ ยวข้องสาหรั บ การแปรรู ปถัว่ เขี ยว และผลพลอยได้เป็ นผลิ ตภัณฑ์อื่น ซึ่ ง จากสารวจและการตรวจ
เอกสารพบว่าการทาแป้ งถัว่ เขียว และวุน้ เส้ นจากถัว่ เขียวนั้นอยู่ในระบบอุ ตสาหกรรมขนาดใหญ่ ใช้
เครื่ องจักรนาเข้าที่มีราคาแพง ส่ วนระดับอุตสาหกรรมในครัวเรื อน หรื อกลุ่มแม่บา้ น กลุ่มเกษตรกรมี
จ านวนน้ อ ย เครื่ องจัก รอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้เ ป็ นเครื่ อ งที่ พ ัฒ นาในอดี ต บางเครื่ อ งยัง คงมี ล ัก ษณะคล้า ย
เครื่ องต้นแบบยังไม่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม และยังขาดเครื่ องจักรอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการผลิตอีกหลาย
ขั้นตอน ทาให้ขบวนการผลิตทาได้ยาก ต้องใช้แรงงานที่มีประสบการณ์จานวนมาก ทาให้ตน้ ทุนการ

ผลิ ตสู ง จึงไม่ได้รับความสนใจที่จะทาการผลิ ตเชิ งพาณิ ชย์ และเป็ นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิ ตด้วยการ
แปรรู ป เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากถั่ว เขี ย ว ดัง นั้น เพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ ก ับ ผลผลิ ต ในระดับ เกษตรกร
อุตสาหกรรมครัวเรื อน หรื อกลุ่มแม่บา้ น กลุ่มเกษตรกร การวิจยั พัฒนาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ ห้มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น การจัดหามาประยุกต์หรื อพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้ขบวนการผลิ ตมีความสมบูรณ์ ลด
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน ลดแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่ตอ้ งมีทกั ษะและประสบการณ์ในการผลิต จะทา
ให้การแปรรู ปผลผลิตถัว่ เขียวเป็ นผลิตภัณฑ์แป้ ง และวุน้ เส้นได้รับความสนใจ เป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั
เกษตรกร และผูส้ นใจให้มีรายได้มากขึ้น ตลอดจนเป็ นการแก้ปัญหาราคาตกต่ าจากการขายเป็ นเมล็ด
โดยตรง ดังนั้นเพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลผลิตในระดับเกษตรกร อุตสาหกรรมครัวเรื อน หรื อกลุ่ม
แม่บา้ น กลุ่มเกษตรกร จึงควรมีการวิจยั พัฒนา เครื่ องมือและอุปกรณ์แปรรู ปถัว่ เขียวเพื่อผลิตแป้ งถัว่ เขียว
และผลิตภัณฑ์วนุ ้ เส้นที่มีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
การทบทวนวรรณกรรม
กลุ่มงานวิจยั วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว กองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ได้ดาเนินการวิจยั
และออกแบบเครื่ องมือแปรรู ปถัว่ เขียวขนาดเล็กในระดับเกษตรกร
ตามแนวพระราชดาริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยเน้นการผลิตแป้ งและโปรตีนถัว่ เขียว วุน้ เส้น และซี อิ๊วจากโปรตีนถัว่
เขียว และได้เผยแพร่ เครื่ องมือแปรรู ปและเทคโนโลยีการแปรรู ปให้กบั ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิ นซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง จังหวัด
นราธิ วาส และศูนย์วจิ ยั พืชไร่ ชยั นาท จังหวัดชัยนาท และถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีการแปรรู ปถัว่
เขียวให้แก่เกษตรและผูส้ นใจ (ศรี วยั และคณะ, 2532)
ทุเรี ยนดิบบดแห้ง ผลงานของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรื อ วว.
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เตรี ยมมาจากทุเรี ยนดิบแก่จดั พันธุ์หมอนทองซึ่ งตัดจากต้นไม่นานเกิน 48 ชัว่ โมง หรื อ
2 วัน นาเนื้ อทุเรี ยนมาหั่นเป็ นแผ่นบางประมาณ 1 มิลลิเมตร แล้วอบให้แห้งความชื้ น ประมาณ 6-8
เปอร์ เซ็นต์ มีสีขาวนวล จากนั้นนามาบดผ่านเครื่ อง Hammer mill ตะแกรงที่มีรูเปิ ดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 มิลลิ เมตร หรื อ บดผ่านตะแกรงที่มีรูเปิ ด 0.725 มิลลิเมตร ด้วยเครื่ อง Pin mill และเนื่ องจากการ
ทาอาหารบางชนิดมีความจาเป็ นต้องใช้ทุเรี ยนดิบบดแห้ งที่มีความละเอียดมากกว่าปกติ เช่น ผลิ ตภัณฑ์
เบเกอรี จึงได้นาทุเรี ยนดิ บบดแห้งมาผ่านตะแกรงขนาด 60 mesh ได้ทุเรี ยนดิบบดแห้งชนิ ดละเอียด
ประมาณ 40 เปอร์ เซ็นต์ของน้ าหนัก (สุ วรรณา, 2541)
เวียงและคณะ, 2549 ออกแบบและพัฒนาเครื่ องบดแห้งทุเรี ยนดิบเพื่อทาทุเรี ยนผง เนื่ องจากชิ้น
ทุเรี ยนดิ บก่อนเข้าเครื่ องบดมีขนาดใหญ่ เป็ นปั ญหาสาคัญในการป้ อนเข้าเครื่ องบดละเอียด เพราะไม่
สามารถควบคุมอัตราการป้ อนเข้าเครื่ องบดได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ อง จากปั ญหาดังกล่าวจึงได้ทา
การออกแบบและพัฒนาเครื่ องบดแห้ง ทุ เรี ย นต้นแบบพร้ อมอุ ปกรณ์ ก ารป้ อนเพื่ อควบคุ มอัตราการ
บดละเอียดให้สามารถทาการบดได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ อง โดยเครื่ องบดต้นแบบที่ออกแบบสร้าง

ประกอบด้วยส่ วนสาคัญคือ ชุดบดหยาบ ที่ออกแบบสร้างเป็ นเครื่ องบดแบบแฮมเมอร์ มิลล์ใบมีดยึดติด
กับเพลา ตีผา่ นตะแกรงรู กลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรู 3 มิลลิเมตร รอบการหมุนใบมีด 500 รอบต่อนาที
ต้นกาลัง 2 แรงม้า บดทุเรี ยนที่มีขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กกว่า 3 มิลลิเมตร จากนั้นส่ งเข้าอุปกรณ์การป้ อน
แบบเกลียวลาเลียงเข้าเครื่ องบดละเอียด โดยเครื่ องบดละเอียดต้นแบบที่ออกแบบพัฒนาเป็ นเครื่ องบด
แบบ Pin mill มีอตั ราการบดที่เหมาะสมอยูท่ ี่ประมาณ 80 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง
ระเบียบวิธีการวิจัย
อุปกรณ์
1. เครื่ องมืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการเตรี ยมแป้ งถัว่ เขียว(ก่อนถึงขั้นตอนการบดละเอียด) ได้แก่
เครื่ องกะเทาะเปลือกถัว่ เขียว เครื่ องโม่และกรองแยกกาก เป็ นต้น
2. เครื่ องวัดความเร็ วรอบ
3. นาฬิกาจับเวลา
4. เครื่ องวัดกระแสไฟฟ้ าและกาลังไฟฟ้ า
5. เทอร์โมมิเตอร์
6. เครื่ องร่ อนแป้ งแบบตะแกรงกลม
7. วัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่ องต้นแบบ เช่นเหล็กสแตนเลสชนิดและขนาดต่างๆ ลูกปื นตุก๊ ตา
พูเ่ ล่ย ์ สายพาน มอเตอร์ ตน้ กาลัง ฯลฯ
8. วัสดุทดลอง เมล็ดถัว่ เขียว
วิธีการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและเครื่ องมืออุปกรณ์การผลิตแป้ งถัว่ เขียวที่มีใช้อยูเ่ ดิม
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพเครื่ องมืออุปกรณ์ที่มีใช้อยูเ่ ดิม เก็บข้อมูล
ออกแบบพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมืออุปกรณ์
ทดสอบเครื่ องมืออุปกรณ์ในการผลิตแป้ งถัว่ เขียว เก็บข้อมูล แก้ไขปรับปรุ ง
ทดสอบและประเมินผลขั้นสุ ดท้าย
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลประเมินประสิ ทธิภาพ
สรุ ปผล
จัดทารายงานผลและเตรี ยมเอกสารเผยแพร่ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้ าหมาย

ระยะเวลา เริ่ มต้น ตุลาคม 2553 สิ้ นสุ ด กันยายน 2555
สถานที่

- กลุ่มวิจยั วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว หมู่ 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
- ศูนย์วจิ ยั พืชไร่ จงั หวัดชัยนาท

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับวิธีการและเครื่องมืออุปกรณ์ การผลิตแป้งถั่วเขียวทีม่ ีใช้ อยู่เดิม
ได้ขอ้ มูลวิธีการและขั้นตอนการทาแป้ งถัว่ เขียวและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาแต่ละขั้นตอนได้แก่
การกะเทาะเป็ นถัว่ เขียวซี ก (เครื่ องกะเทาะ) นาถัว่ เขียวซี กไปแช่น้ า 2-3 ชัว่ โมง นามาซาวน้ าแยกเปลือก
ออก นาไปโม่เอาน้ าแป้ งโดยเครื่ องโม่และกรองแยกกาก ทิ้งน้ าแป้ งในผ้าดิบให้แห้งหมาด นาไปตากแห้ง
แล้วนาก้อนแป้ งถัว่ เขียวแห้งไปบดและร่ อนให้ได้แป้ งเป็ นผงละเอียด

เพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบเข้าสู่ ข้ นั ตอน

การทาวุน้ เส้นต่อไป
ขั้นตอนการผลิตแป้ งถัว่ เขียวแบบเดิม
กะเทาะถัว่ เขียว (ได้ถวั่ เขียวซี ก) ดังภาพที่ 3.1
แช่น้ า 2-3 ชัว่ โมง

ล้างเอาเปลือกถัว่ เขียวออก ดังภาพที่ 3.2

โม่ถวั่ เขียว กรองแยกกาก ดังภาพที่ 3.3

แขวนแป้ งถัว่ เขียวด้วยผ้าดิบทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ า (ประมาณ 1 คืน)

นาไปตากแดดให้แห้ง (2-3 แดด) ดังภาพที่ 3.4

นาไปบดและร่ อน ได้แป้ งละเอียด เล็กกว่า 60 เมซ ดังภาพที่ 3.5 และ 3.6

ภาพที่ 3.1 กะเทาะถัว่ เขียว ภาพที่ 3.2 ล้างเอาเปลือกถัว่ เขียวออก ภาพที่ 3.3 โม่ถวั่ เขียวกรองแยกกาก

ภาพที่ 3.4 ใส่ ถุงผ้าแขวนไว้ 1 คืน

ภาพที่ 3.5 บดแป้ งให้ละเอียด ภาพที่ 3.6 ร่ อนแป้ งไปทาวุน้ เส้น
แล้วนาไปตากจนแห้ง (3 แดด)

ปัญหาที่พบ
การบดแป้ งถัว่ เขียวแบบเดิมยังใช้แรงงานคนในการบดและร่ อนแป้ งซึ่ งต้องใช้เวลานานและทา
หลายครั้งเพราะทาได้ครั้งละไม่มาก จึงมีปัญหาเรื่ องแรงงานและระยะเวลาที่ใช้ในขั้นตอนนี้
2. การออกแบบพัฒนา สร้ างเครื่องต้ นแบบ
จากการศึกษาข้อมูลที่ได้จึงเลือกออกแบบและพัฒนาต่อการใช้เครื่ องบดแบบ Pin mill ซึ่ งน่าจะ
มีคุณสมบัติตรงตามที่ตอ้ งการใช้งานในการบดละเอียดแป้ งถัว่ เขียว

จึงได้ออกแบบและสร้าง

เครื่ องต้นแบบได้ผลดังนี้ เครื่ องบดแป้ งถัว่ เขียวแบบ Pin mill ดังภาพที่ 3.7 และ 3.8 ประกอบด้วยส่ วน
สาคัญคือ ชุดจานบด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 240 มิลลิเมตร มีซี่ฟันบนจานบดหมุน (Rotor) 3 วงรอบ
วางสลับลักษณะวงกลมกับซี่ฟันบดยึดอยูก่ บั ที่ (Stator) 2 วงรอบ ลักษณะซี่ ฟันบดเป็ นแท่งสี่ เหลี่ยม มี
การทางานในส่ วนจานบด หมุนด้วยความเร็ ว 2,900 รอบต่อนาที มอเตอร์ ตน้ กาลัง 3 แรงม้า ดังภาพที่ 3.9,
3.10 และ 3.11 และตะแกรงละเอียด ดังภาพที่ 3.12

การคานวณ
ความเร็ วเชิงเส้นในเกณฑ์มาตรฐานเครื่ องบดแป้ ง คือระหว่าง 35–40 เมตร/วินาที
จากสมการ

ความเร็ วเชิงเส้น (V) = π x D x ความเร็ วรอบ เมตรต่อวินาที
เส้นผ่าศูนย์กลาง(D) ชุดบด = 0.12 x 2 = 0.24 เมตร

ความเร็ วเชิงเส้น 35-40 เมตรต่อวินาที
ดังนั้นความเร็ วรอบที่จะใช้อยูร่ ะหว่าง
และ

= 35 / (π x 0.24) x 60 = 2,785 รอบต่อนาที
= 40 / (π x 0.24) x 60 = 3,183 รอบต่อนาที

เลือกใช้ รอบการบดที่ 2,900 รอบต่อนาที ทดมู่เลย์ได้พอดี

ภาพที่ 3.7 แบบเครื่ องบดแป้ งถัว่ เขียวแบบ Pin mill ภาพที่ 3.8 เครื่ องบดแป้ งถัว่ เขียวที่สร้างขึ้น

ภาพที่ 3.9 จานบด (Stator) 2 วงรอบ
และ (Rotor) 3 วงรอบ

ภาพที่ 3.10 จานบดที่สร้างขึ้นตามแบบ

ภาพที่ 3.11 แสดงลักษณะการประกอบทางานของจานบด ภาพที่ 3.12 ตะแกรงละเอียดครอบจานบด
3. ทดสอบ เก็บข้ อมูล วิเคราะห์ ผลการทดสอบ
ตารางที่ 3.1 แสดงผลการทดสอบบดแป้ งถัว่ เขียวด้วยเครื่ องบดที่สร้างขึ้น
ข้อมูล

การทดสอบเครื่ องบดแป้ งถัว่ เขียว
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ค่าเฉลี่ย

ปริ มาณแป้ งที่ใช้ (กิโลกรัม)

5.000

5.000

5.000

5.000

ปริ มาณความชื้นแป้ งที่ใช้ทดสอบ (% w.b.)

2.00

2.00

2.00

2.00

เวลาที่ใช้ในการบด (นาที : วินาที)

0:57

1:03

1:01

-

ปริ มาณขนาดแป้ งที่เล็กกว่า 150 เมซ (กิโลกรัม)

4.850

4.830

4.880

4.853

ปริ มาณขนาดแป้ งที่ใหญ่กว่า 150 เมซ

0.090

0.099

0.044

0.078

0.060

0.071

0.076

0.069

(กิโลกรัม)
ปริ มาณแป้ งที่หายไปขณะทาการบด (กิโลกรัม)
คานวณอัตราการบดแป้ ง (กิโลกรัม/ชัว่ โมง)

315.789 285.714 295.082

298.862

การใช้ค่าพลังงานไฟฟ้ าในการบด (kW/h)

4.10

4.51

4.22

4.28

ผลการทดสอบการทาวุน้ เส้น (โดยผูช้ านาญงาน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

การทาวุน้ เส้น ของ ศวร.ชัยนาท)

จากข้อมูลการทดสอบเครื่ องบดแป้ งถัว่ เขียวที่ออกแบบพัฒนาขึ้น โดยทาการทดสอบโดยใช้แป้ ง
ถัว่ เขียวตากแห้งความชื้ นประมาณ 2 เปอร์ เซ็นต์ ครั้ง 5.00 กิโลกรัม พบว่า สามารถผลิตแป้ งถัว่ เขียวได้
ในอัตรา 298.862 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง หรื อประมาณ 300 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง เมื่อดูผลจากการร่ อนแป้ งคัด
ขนาดโดยใช้ตะแกรงรู ขนาด 150 เมซ พบว่ามีเปอร์ แป้ งที่รอดผ่านตะแกรงไปได้ 97.06 เปอร์ เซ็นต์ ค้าง
ตะแกรงอยู่ ป ระมาณ 1.56 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และปริ มาณแป้ งที่ ห ายไปขณะท าการบดประมาณ 1.38
เปอร์ เซ็นต์ เมื่อคิดค่าไฟฟ้ าจากการใช้เครื่ องบดแป้ งพบว่าอยูท่ ี่ประมาณ 4.28 กิโลวัตต์ต่อชัง่ โมง หรื อ
4.28 ยูนิต และเมื่อนาแป้ งถัว่ เขียวที่บดได้ไปทดสอบแปรรู ปโดยผูช้ านาญงานการทาวุน้ เส้น ของศูนย์วิจยั
พืชไร่ ชยั นาท พบว่าสามารถทาวุน้ เส้นได้เหมือนกับแป้ งถัว่ เขียวที่ได้จากการบและร่ อนด้วยแรงงานคน

ภาพที่ 3.13 ทดสอบบดแป้ งถัว่ เขียว ภาพที่ 3.14 แป้ งถัว่ เขียวที่บดแล้ว ภาพที่ 3.15 นาแป้ งไปทาวุน้ เส้น
สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
งานวิ จ ัย นี้ เป็ นการออกแบบและพัฒ นาเครื่ อ งมื อ แปรรู ป เพื่ อ ผลิ ต แป้ งถั่ว เขี ย วโดยท าการ
ออกแบบพัฒนาเครื่ องบดแป้ งถัว่ เขียวซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่สาคัญที่จะเตรี ยมวัตถุดิบเพื่อนาไปผลิตเป็ นวุน้
เส้ นในขั้นตอนต่ อไป โดยมี เป้ าหมายให้เครื่ องบดมี ขนาดเครื่ องบด ประสิ ทธิ ภาพการใช้ง าน ราคา
เหมาะสมกับเกษตรกรและผูป้ ระกอบการรายย่อย จากผลการทดสอบการบดแป้ งถัว่ เขียวด้วยเครื่ องบด
แบบ Pin mill ที่ออกแบบพัฒนาขึ้ น มี อตั ราการบดที่มากพอสาหรั บการผลิ ตแป้ งถัว่ เขี ยวในระดับ
เกษตรกร หรื อผูป้ ระกอบการขนาดกลาง ทาให้ช่วยแก้ปัญหาการใช้แรงงานคนในการบดแป้ ง และเป็ น
การประหยัดเวลาเพิ่มกาลังการผลิ ตแป้ งถัว่ เขียวซึ่ งเป็ นวัตถุ ดิบทีสาคัญในการนาไปแปรรู ปเป็ นวุน้ เส้น
ต่อไป
ข้อเสนอแนะ ในการผลิตแป้ งถัว่ เขียวแต่ละครั้งต้องใช้เวลามาก มีข้ นั ตอนหลายขั้นตอนด้วยกัน
จึงควรวางแผนการผลิ ตแป้ งถัว่ เขี ยวแต่ละครั้ งให้มากพอสาหรั บแผนการแปรรู ปเป็ นวุน้ เส้น โดยเก็บ
วัตถุ ดิบไว้ในรู ปแป้ งถัว่ เขียวที่ผ่านการบดแล้ว และแป้ งถัว่ เขียวนี้ ยงั สามารถจาหน่ ายได้สาหรับผูท้ ี่ไม่
พร้อมจะจัดเตรี ยมด้วยตัวเอง

