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คํานํา
การนําผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปจะชวยปองกันการลนตลาดของผลิตผลสด ซึ่งชวยยกระดับราคา
ผลิตผล ไมใหตกต่ํา การเพิ่มมูลคาของผลิตผลทางการเกษตรโดยการแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่สามารถเก็บได
นานและมี มูล ค า สู งขึ้ น โดยเป น ผลิ ต ภั ณฑที่ผ ลิตไดในชุมชน เชน แปงถั่ ว เขีย ว และแปงบัว หลวง เปน ต น
เกษตรกรสามารถรวมตัวกันในรูปของกลุมหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตจําหนายได ในขั้นตอนการแปรรูปแปง
จําเปนตองมีการคัดขนาดแปงซึ่งโดยทั่วไปใชการรอน เพื่อใหไดขนาดของเม็ดแปงตามตองการ ปญหาที่พบ
สํ าหรั บ การใช ต ะแกรงร อนคื อ ตะแกรงมีก ารอุ ดตั น ทํา ใหป ระสิ ทธิ ภ าพลดลงต องทํ าความสะอาดบ อยๆ
เครื่องรอนแปงแบบตะแกรงโยกที่มีจําหนายจะมีลักษณะดังรูปที่ 1 เปนเครื่องที่ผลิตในประเทศใชสําหรับ
รอนแปง ยา และผงเครื่องปรุงตางๆ ตัวเครื่องทําดวยสแตนเลสมีฝาปดกันการฟุงกระจาย ตัวตะแกรงถอดทํา
ความสะอาดหรือเปลี่ยนขนาดได ใชมอเตอรขนาด 1/2-1/3 แรงมา ปญหาที่พบบอยคือการอุดตันของรู
ตะแกรง

รูปที่ 1 เครื่องรอนแปงแบบตะแกรงโยกที่ผลิตในประเทศ (เซียวเฮงฮวด, 2557)
เครื่องรอนแปงแบบสั่นที่มีการผลิตและจําหนายจะมีลักษณะดังรูปที่ 2 ใชตะแกรงในการคัดขนาด
เชนเดียวกับแบบตะแกรงโยก แตใชระบบสั่นแทนการโยก ปญหาก็เชนเดียวกันกับแบบตะแกรงโยกคือการอุด
ตันของรูตะแกรง

รูปที่ 2 เครื่องรอนแปงแบบสั่น (บริษัท เอ็ม.เค. ยูนิกรุป คอรปอเรชั่น จํากัด, 2557)
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เครื่องรอนแบบโรตารี่ รูปที่ 3 ตัวตะแกรงเปนรูปทรงกระบอกหมุนในแนวนอน สวนใหญแลวจะใช
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม จึงไมเหมาะสําหรับกลุมเกษตรกร

รูปที่ 3 เครื่องรอนแปงแบบโรตารี่ (GEA Nu-Con Ltd, 2557)
เครื่องคัดขนาดแปงแบบใชลม รูปที่ 4 ใชในโรงงานอุตสาหกรรมมีขนาดใหญใชหลักการของไซโคลน
ในการคัดขนาดแปง ซึ่งเปนแนวคิดในงานวิจัยนี้

รูปที่ 4 เครื่องคัดขนาดแปงแบบใชลม Whirlwind air classifier (N.N.Zoubov Engineers SMCE, 2557
การออกแบบพัฒนาเครื่องคัดขนาดแปงโดยใชลมแบบไซโคลนโดยอาศัยความเร็วลม ในการแยกขนาดจะ
สามารถแกปญหาเหลานี้ได ทําใหเกษตรกร กลุมเกษตรกร สามารถเพิ่มคุณภาพ ลดตนทุนการผลิต จะเปน
การเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร
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บทคัดยอ
กระบวนการผลิตแปงจากเมล็ดธัญพืช ไดแก แปงถั่วเขียวและแปงบัวหลวง กอนนําไปผลิตเปน
อาหารหรือใชในอุตสาหกรรมอาหารจําเปนตองมีการคัดขนาดเพื่อใหไดเม็ดแปงละเอียดตรงตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑแปงธัญพืช โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องคัดขนาดแปงโดยใชลมมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตนแบบ
เครื่องคัดขนาดแปงโดยใชลมแบบไซโคลนสําหรับเกษตรกรและกลุมเกษตรกร ใหสามารถผลิตแปงที่มีคุณภาพ
ตรงตามความตองการของตลาด เครื่องคัดขนาดแปงโดยใชลมที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยสวนประกอบหลักคือ
ชุดคัดแปง ไซโคลนดักเก็บแปงละเอียด ถาดรองรับแปงหยาบ พัดลมและชุดควบคุมความเร็วรอบของพัดลม
ผลการทดสอบที่ความเร็วลม 1.5 , 2.0, 2.5 และ 3.0 เมตร/วินาที ในการคัดขนาดแปงถั่วเขียว และแปงบัว
หลวง ที่ความสามารถในการทํางานเครื่อง 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง พบวาความเร็วลม 2.5 เมตร/วินาที ใหผล
การทดสอบดีที่สุด ผลการคัดขนาดแปงถั่วเขียว ที่ความชื้น 9% เครื่องมีประสิทธิภาพการคัดเฉลี่ย 84.04 %
สูญเสียออกชองระบายลมสะอาด 0.94% สุมกอนคัดมีแปงหยาบปนเฉลี่ย 11.30% หลังคัดมีแปงหยาบปน
เฉลี่ย 1.30% และการคัดขนาดแปงบัวหลวงที่ความชื้น 8.5% เครื่องมีประสิทธิภาพการคัดเฉลี่ย 83.94 %
สูญเสียออกชองระบายลมสะอาด 1.03% สุมกอนคัดมีแปงหยาบปนเฉลี่ย 13.32% หลังคัดมีแปงหยาบปน
เฉลี่ย 1.31% ซึ่งการปนของแปงหยาบ (ขนาดมากกวา 180 ไมครอน) ในแปงละเอียดที่คัดไดอยูในเกณฑ
มาตรฐานของ มอก. แปงธัญพืช คือ ไมเกิน 2.5 % (สัดสวนโดยน้ําหนัก)
Abstract
Flour production process from grains such as Mung bean flour and Lotus flour needs
sizing process before using the flour in food industry or before using them as food following
grain flour standard. The objective of this research is to develop a prototype of flour cyclone
separator for farmers or farmer clusters, enhancing flour production quality and standard.
The main parts of the prototype separator are pneumatic sorter, dust cyclone, rough flour
supporting tray, fan and fan speed controller. The experiment of both kind of flour
conducted at 1.5, 2.0, 2.5, and 3.0 m/s of wind speeds with a working capacity of flour at
150 kg/h resulted that at 2.5 m/s of wind speed gave the best result. Sizing Mung bean flour
at 9.0 %wb, the separator efficiency is 84.04%, lost at clean air exhaust 0.94%, there was
11.30% of rough flow before using the separator then there was 1.30% after using the
separator. Sizing Lotus flour at 8.5 %wb, the separator efficiency is 83.94%, lost at clean air
exhaust 1.03%, there was 13.32% of rough flow before using the separator then there was
1.31% after using the separator. Refer to Thai industrial standard; the contamination of rough
flour (greater than 180 micron) in fine flour of grain must not over than 2.5% (by weight).
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วิธีดําเนินการ

อุปกรณ
1) เครื่องวัดความเร็วลม
2) เครื่องวัดความเร็วรอบ
3) เครื่องบดแปงจากเมล็ดธัญพืช
4) เครื่องคัดขนาดแบบตะแกรงรอนสําหรับหองปฏิบัติการ
5) แปงถั่วเขียว
6) แปงบัวหลวง
7) เครื่องวัดความชื้นแปง
8) วัสดุสําหรับสรางเครื่องตนแบบ
9) นาฬิกาจับเวลา
10) แอมปมิเตอร
11) เครื่องชั่งดิจิตอล
12) เครื่องควบคุมความเร็วรอบมอเตอร (Invertor)
วิธีการ

1) ศึกษาขอมูลเพื่อใชในการออกแบบเครื่อง ไดแก คาความเร็วลมที่ใชในการคัดแยกขนาดแปงถั่วเขียว และ
แปงบัวหลวง
2) ออกแบบพัฒนาสรางตนแบบเครื่องคัดขนาดแปงโดยใชลม อาศัยหลักการของไซโคลนดักฝุน ใหเครื่องมี
ความสามารถในการทํางานประมาณ 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง ซึ่งเหมาะสมกับระดับเกษตรกร และกลุม
เกษตรกร การคัดแยกแปงเมล็ดธัญพืชดวยเครื่องคัดขนาดแปงโดยใชลมมีกระบวนการดังนี้
เครื่องบดแปง
จากเมล็ดธัญพืช

เครื่องคัดขนาดแปง
โดยใชลม

แปงละเอียดที่จะนําไปแปรรูป
ขนาด < 180 ไมครอน

แปงหยาบ
นําไปบดใหมขนาด > 180 ไมครอน

รูปที่ 5 กระบวนการคัดแยกแปงเมล็ดธัญพืชดวยเครื่องคัดขนาดแปงโดยใชลม
จากรูปที่ 5 นําเมล็ดธัญพืชมาบดดวยเครื่องบดแปงแลวนําแปงธัญพืชที่ไดมาคัดดวยเครื่องคัดขนาดแปง
โดยใชลม โดยเครื่องสามารถแยกแปงได 2 สวน คือ สวนที่เปนแปงละเอียดขนาด < 180 ไมครอน (อางอิงตาม
มอก. แปงธัญพืช) นําไปแปรรูปตอไป และสวนที่เปนแปงหยาบขนาด > 180 ไมครอน จะนํากลับไปบดใหม
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แป้ งที่จะคัดแยก

มอเตอร์
พัดลม

ไซโคลน
แป้ งหยาบ

แป้ งละเอียด

รูปที่ 6 แสดงแนวความคิดเครื่องคัดขนาดแปง
3) ทดสอบเก็บขอมูลความเร็วลมที่รอบพัดลมตางๆ ทําการแกไขขอบกพรอง ทดสอบเก็บขอมูลการใชงาน
เครื่องตนแบบ และสรุปผล
เวลาและสถานที่ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2561
- กลุมวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
- ศูนยวิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม
- ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท
ผลการทดลองและวิจารณ
1. ศึกษาขอมูลในการออกแบบเครื่องไดแก คาความเร็วลมสําหรับใชในการคัดแยกขนาดแปงถั่วเขียว และ
แปงบัวหลวง
การออกแบบและสรางชุดทดสอบเบื้องตนเพื่อหาคาความเร็วลมเพื่อใชในการคัดขนาดแปงถั่วเขียว และ
แปงบัวหลวง โดยกําหนดอัตราการปอนที่ 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง โดยขนาดเม็ดแปงที่ตองการคัดแยกอางอิงตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แปงถั่วเขียว (มอก. 948-2556) ไดกําหนดใหแปงละเอียดที่ใชประกอบอาหาร
และอุตสาหกรรมผลิตอาหารตองมีขนาดนอยกวา 180 ไมครอน
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รูปที่ 7 ชุดทดสอบเพื่อหาคาความเร็วลมที่ใชในการคัดแยกแปงละเอียด
หมายเลข 1 ถังปอนวัตถุดิบที่ 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง
หมายเลข 2 ชุดพัดลม
หมายเลข 3 มอเตอรปรับความเร็วรอบโดยใชอินเวอรเตอร
หมายเลข 4 ชุดทดสอบหาคาความเร็วลมในการคัดแยกแปงเอียด พื้นที่หนาตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
หมายเลข 5 ไซโคลนเก็บแปงละเอียด
ผลการทดสอบหาคาความเร็วลมในการคัดแยกขนาดแปงละเอียดขนาดนอยกวา 180 ไมครอนโดยใชแปง
ถั่วเขียวและแปงบัวหลวง พบวาความเร็วลมที่จะใชในการคัดแยกแปงละเอียดของแปงถั่วเขียวและแปงบัวหลวง
จะอยูที่ประมาณ 1.5 เมตร/วินาที ถึง 3.0 เมตร/วินาที
2. ออกแบบพัฒนา และสรางตนแบบเครื่องคัดขนาดแปงโดยใชลม อาศัยหลักการของไซโคลนดักฝุน ใหเครื่องมี
ความสามารถในการทํางานประมาณ 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง ซึ่งเหมาะสมกับระดับเกษตรกร และกลุมเกษตรกร
1) ชุดคัดแปง ออกแบบโดยเลือกใชหนาตัดรูปสี่เหลี่ยมพื้นผา ซึ่งจะใหอัตราการไหล และความเร็วของ
อากาศไหลเขาไดสม่ําเสมอตลอดพื้นที่หนาตัด มากกวาพื้นที่หนาตัดรูปทรงอื่นๆ งานวิจัยนี้เลือกพื้นที่หนาตัดรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาขนาดกวาง 50 มิลลิเมตร ยาว 150 มิลลิเมตร ความสูงของชุดคัดแปง 750 มิลลิเมตร และแบง
พื้นที่หนาตัดชุดคัดแปงบริเวณชองทางเขาอากาศดานลาง เปนชองเล็กจํานวน 3 ชอง เพื่อลดการปนปวนของลม
ขาเขาและใหความเร็วลมของพื้นที่หนาตัดชุดคัดแปงมีคาใกลเคียงกัน
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รูปที่ 8 แบบชุดคัดแปง
2) ออกแบบไซโคลนดักเก็บแปงละเอียด การแยกแปงละเอียดออกจากอากาศของเครื่องตนแบบจะใช
หลักการของโซโคลนซึ่งจะอาศัยหลักการของแรงเหวียงหนีศูนยกลาง (centrifugal force) โดยอากาศและเม็ดแปง
ที่ไหลเขาสูไซโคลนจะถูกทําใหเกิดการหมุนวนโดยอาศัยการทํางานของพัดลม การหมุนวนของอากาศจะทําใหเม็ด
แปงอยูภายใตอิทธิพลของแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง ซึ่งจะทําใหเม็ดแปงเคลื่อนที่มุงหนาสูผนังของไซโคลน เมื่อเม็ด
แปงละเอียดเคลื่อนที่จนถึงผนังของไซโคลนก็จะตกลงสูดานลางดวยแรงโนมถวงของโลก ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 สวนประกอบและหลักการทํางานของไซโคลน (ฉัตรชัย นิมมล, 2555 : 86)

11
ปจจุบันมาตรฐานไซโคลน แบงเปน 2 กลุม ไดแก ไซโคลนประสิทธิภาพสูง และไซโคลนสําหรับงานทั่วไป
การออกแบบไซโคลนดักแปงละเอียดในงานวิจัยนี้เลือกใชไซโคลนประสิทธิภาพสูงของ Stairmand ซึ่งมีสัดสวน
มาตรฐานตามรูป
ขนาด

สัดสวน

D
a
b
S
De
h
H
B

1.0
0.5
0.2
0.5
0.5
1.5
4.0
0.375

รูปที่ 10 สัดสวนไซโคลนมาตรฐานประสิทธิภาพสูงของ Stairmand (ฉัตรชัย นิมมล, 2555 : 165)
จากรูปที่ 10 แสดงขนาดของไซโคลนมาตรฐานของ Stairmand ซึ่งขนาดของแตละสวนสัมพันธ
กับขนาดเสนผานศูนยกลางตัวเรือนไซโคลน D โดยที่
a คือ ความสูงของชองทางเขา
b คือ ความกวางของชองทางเขา
S คือ ความยาวของชองทางออก
De คือ เสนผานศูนยกลางของชองทางออก
h คือ ความสูงของไซโคลนชวงที่เปนทรงกระบอก
H คือ ความสูงทั้งหมดของไซโคลน
B คือ เสนผานศูนยกลางดานลางของชองระบายแปงละเอียด
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โดยเครื่องตนแบบในงานวิจัยนี้ออกแบบโดยกําหนดขนาดเสนผานศูนยกลางตัวเรือนไซโคลน (D) 250 มิลลิเมตร
ซึ่งเหมาะสมกับชุดคัดแยกแปงที่ไดออกแบบ สามารถคํานวณหาระยะตางๆของไซโคลนไดดังนี้
ความสูงของชองทางเขา (a) = 0.5 x D
= 0.5 x 250 mm
= 125 mm.
ความกวางของชองทางออก (b) = 0.2 x D
= 0.2 x 250 mm
= 50 mm.
ความยาวของชองทางออก (S) = 0.5 x D
= 0.5 x 250 mm
= 125 mm.
เสนผานศูนยกลางของชองทางออก (De) = 0.5 x D
= 0.5 x 250 mm
= 125 mm.
ความสูงของไซโคลนชวงที่เปนทรงกระบอก (h) = 1.5 x D
= 1.5 x 250 mm
= 375 mm.
ความสูงทั้งหมดของไซโคลน (H) = 4 x D
= 4 x 250 mm
= 1000 mm.
เสนผานศูนยกลางดานลางของชองระบายแปงละเอียด (H) = 0.375 x D
= 0.375 x 250 mm
= 93.75 mm.
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รูปที่ 11 สัดสวนและขนาดไซโคลนในการดักแปงละเอียดของเครื่องตนแบบ
3) ออกแบบพัดลมโดยเลือกใชพัดลมแบบแรงเหวี่ยง (พัดลมหอยโขง) เปนพัดลมที่บํารุงรักษาและทํา
ความสะอาดไดงาย ซึ่งจะอาศัยกลไกลของแรงเหวี่ยงซึ่งเกิดจากการหมุนของใบพัด ( blade) ที่ติดตั้งอยูบนลอพัด
ลม (fan wheel) การหมุนของลอพัดลมจะใชมอเตอรไฟฟา อากาศจากภายนอกจะถูกดึงเขาตัวพัดลมในแนวแกน
หมุน และถูกเรงใหมีความเร็วสูงขึ้น จากนั้นอากาศจะถูกเหวี่ยงออกไปปะทะกับตัวเรือนพัดลม (fan housing) ที่มี
ลักษณะคลายกนหอย และไหลออกจากพัดลมในแนวรัศมีของใบพัด ซึ่งพลังงานจลนของอากาศจะถูกเปลี่ยนเปน
พลังงานในรูปของความดันที่ชองทางออกของพัดลม

รูปที่ 12 แบบตัวเรือนพัดลม
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รูปที่ 13 แบบใบพัดและลอพัดลม
4) เขียนแบบตัวเครื่องโดยใชโปรแกรมเขียนแบบ 3 มิติ เพื่อประกอบชิ้นสวนเครื่องตนแบบ กอนการสราง
เครื่องตนแบบ

รูปที่ 14 แบบมุมมอง 3 มิติ ตนแบบเครื่องคัดขนาดแปงโดยใชลม
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5) ทําการสรางเครื่องตนแบบเครื่องคัดขนาดแปงแบบใชลม

รูปที่ 15 สรางเครื่องตนแบบ

16
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2

7
4

5
1
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รูปที่ 16 ตนแบบเครื่องคัดขนาดแปงโดยใชลมเบื้องตน
โดยตนแบบเครื่องคัดขนาดแปงแบบใชลมเบื้องตนมีสวนประกอบดังนี้
1. มอเตอรตนกําลัง
2. ชุดพัดลม
3. ถังพักวัตถุดิบ (แปงธัญพืชบดละเอียด) 4. อินเวอรเตอรปรับความเร็วรอบพัดลม
5. ชุดคัดแปง
6. ทอสงแปงละเอียด
7. ไซโคลนเก็บแปงละเอียดที่จะนําไปแปรรูป 8. ที่วางถาดรองแปงหยาบเพื่อนําไปบดใหม
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3. ทดสอบเก็บขอมูลความเร็วลมที่รอบพัดลมตางๆ ทําการแกไขขอบกพรอง ทดสอบเก็บขอมูลการใชงาน
ของเครื่องตนแบบ และสรุปผล
จาการทดสอบหาคาความเร็วลมที่ใชในการคัดขนาดแปงถั่วเขียวและแปงบัวหลวง พบวาความเร็วลมที่
เหมาะสมในการคัดขนาดแปงจะอยูที่ความเร็วลม 1.5 ถึง 3.0 เมตร/วินาที จึงไดทําการทดสอบเก็บขอมูลความเร็ว
ลมที่รอบพัดลมตางๆ ของเครื่องตนแบบที่สรางขึ้นโดยใชอินเวอรเตอรเปนตัวควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร ผล
การทดสอบ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ทดสอบเก็บขอมูลความเร็วลมของเครื่องตนแบบที่รอบพัดลมตางๆ
ความเร็วรอบพัดลม

ความเร็วลมของชุดคัดแปง

(รอบตอนาที)

(เมตร/วินาที)

700

1.5

1,300

2.0

2,000

2.5

2,600

3.0

จากการทดสอบเครื่องเบื้องตนพบวาตัวเครื่องยังมีปญหาในเรื่องการควบคุมความเร็วรอบของ
มอเตอรพัดลมจากเดิมใชอินเวอรเตอรระบบ Manual ทําใหไมสะดวกในการทํางานจึงไดทําการปรับปรุง
ตัวเครื่องโดยติดตั้งชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอรเปนระบบอัตโนมัติ ดังรูปที่ 17
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รูปที่ 17 ตนแบบเครื่องคัดขนาดแปงโดยใชลม
ตนแบบเครื่องที่ปรับปรุงแกไขแลว มีสวนประกอบ ดังนี้
1. สวิตซเปด-ปดตัวเครื่อง
2. มอเตอรตนกําลัง
3. ชุดพัดลม
4. ถังปอนวัตถุดิบ (แปงธัญพืชบดละเอียด)
5. สวิตซปรับความเร็วลมอัตโนมัติ
6. ชุดคัดแปง
7. ทอสงแปงละเอียด
8. ไซโคลนเก็บแปงละเอียดที่จะนําไปแปรรูป
9. ถาดรองรับแปงหยาบเพื่อนําไปบดใหม

19
ทําการทดสอบเก็บขอมูลการใชงานเครื่องตนแบบ มีวิธีการดังนี้
1) นําเมล็ดธัญพืชบดดวยเครื่องบดแปง ทําการวัดความชื้นแปง ความชื้นแปงตองไมเกิน 13% จากนั้นสุม
กอนคัด ประมาณ 200 กรัม มาคัดดวยเครื่องคัดขนาดแบบตะแกรงรอน เพื่อตรวจเช็คเปอรเซ็นตแปงละเอียด
และแปงหยาบที่ปน กอนเขาคัดขนาดดวยเครื่องตนแบบ โดยแปงละเอียดจะตองรอนผานตะแกรงขนาด 180
ไมครอนได (อางอิงตาม มอก. แปงธัญพืช)

รูปที่ 18 นําเมล็ดธัญพืชมาบดดวยเครื่องบดแปง

รูปที่ 19 วัดความชื้นแปง
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รูปที่ 20 เครื่องคัดขนาดแบบตะแกรงรอนสําหรับตรวจเช็คเปอรเซ็นตแปงละเอียดและแปงหยาบ

2) นําแปงธัญพืช เขาคัดขนาดดวยเครื่องคัดขนาดแปงโดยใชลมตนแบบ
3) ทําการทดสอบ จํานวน 3 ซ้ํา ตอ 1 ความเร็วลม และบันทึกผลการทดสอบ
สูตรคํานวณ
ประสิทธิภาพการคัด (%)

=

น้ําหนักแปงละเอียดที่คัดได x 100
น้ําหนักแปงทั้งหมดกอนคัด

4) ทําการสุมแปงละเอียดที่ไดจากการคัดดวยเครื่องตนแบบ ตัวอยางละประมาณ 200 กรัม มาคัดดวยเครื่องคัด
ขนาดแบบตะแกรงรอน เพื่อตรวจเช็คเปอรเซ็นตแปงละเอียดที่คัดได และแปงหยาบที่ปน เลือกความเร็วลมที่
เหมาะสม ที่ใหประสิทธิภาพการคัดสูงสุด โดยแปงหยาบที่ปนตองไมเกิน 2.5 % สัดสวนโดยน้ําหนัก (อางอิงตาม
มอก. แปงธัญพืช)

21
ผลการทดสอบหาคาความเร็วลมในการคัดแยกแปงละเอียดเบื้องตน พบวาความเร็วลมที่เหมาะสมในการ
คัดขนาด จะอยูที่ความเร็วลม 1.5-3.0 เมตร/วินาที นําตนแบบเครื่องคัดขนาดแปงโดยใชลมไปทดสอบเก็บขอมูล
ในการคัดขนาดแปงถั่วเขียว ที่ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท จ.ชัยนาท วัดความชื้นแปงกอนได 9% และไดสุมตัวอยางแปง
เพื่อตรวจเช็คเปอรเซ็นตแปงละเอียด และแปงหยาบที่ปนกอนและหลังคัด ผลการทดสอบดังตาราง 2-3
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบตนแบบเครื่องคัดขนาดแปงที่ความเร็วลมตางกัน ทดสอบจํานวน 3 ซ้ําตอ 1 ความเร็ว
ลม ที่ความสามารถในการทํางานของเครื่อง 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง
ความเร็วลม
(m/s)
1.50
2.00
2.50
3.00

แปงละเอียด
น้ําหนักแปง
ที่คัดไดเฉลี่ย
กอนคัด (กรัม)
(กรัม)
1000
1000
1000
1000

220.60
423.21
840.37
923.68

ปนกับแปงหยาบ สูญเสียออก
ประสิทธิภาพ สูญเสียออก
ที่จะนําไปบด
ปลอง
การคัดแปง ปลองระบาย
ใหม (กรัม)
ระบายลม
ละเอียด (%)
ลม (%)
(กรัม)
22.06
0.48
774.55
4.85
42.32
0.84
568.39
8.40
84.04
150.37
9.26
0.94
92.37
62.94
13.38
1.34

ตารางที่ 3 ผลการสุมวิเคราะหการปนของแปงหยาบ กอนและหลังคัดขนาดเครื่องตนแบบ จากการคัดแยกดวย
เครื่องแบบตะแกรงรอนในหองปฏิบัติการ
กอนเขาคัดเครื่องตนแบบ
เฉลี่ย (%)
ความเร็วลม
(m/s)
แปงละเอียด
แปงหยาบ
< 180 ไมครอน
> 180 ไมครอน
1.50
88.46
11.54
2.00
88.71
11.29
2.50
88.70
11.30
3.00
88.52
11.48
หมายเหตุ สุมเก็บตัวอยางแปงกอนและหลังคัด ตัวอยางละ 200 กรัม

หลังคัดเครื่องตนแบบ
เฉลี่ย (%)
แปงละเอียด
แปงหยาบ
< 180 ไมครอน
> 180 ไมครอน
99.71
0.29
99.56
0.44
98.70
1.30
96.87
3.13

ตารางที่ 3 - 4 ผลการทดสอบตนแบบเครื่องคัดขนาดแปงโดยใชลมที่ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท จ.ชัยนาท ใน
การคัดขนาดแปงถั่วเขียว ความชื้น 9% ความเร็วลม 2.5 เมตร/วินาที ใหผลการทดสอบดีกวาความเร็วลมอื่นๆ
เครื่องมีประสิทธิภาพการคัดแปงละเอียดเฉลี่ย 84.04 % สูญเสียออกปลองระบายลม 0.94% สุมกอนคัดมีแปง
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หยาบปนเฉลี่ย 11.30% หลังคัดเหลือแปงหยาบปนเฉลี่ย 1.30% ที่ความสามารถในการทํางานเครื่อง 150
กิโลกรัม/ชั่วโมง ซึ่งการปนของแปงหยาบในแปงละเอียดที่คัดไดอยูในเกณฑมาตรฐาน มอก.แปงธัญพืช คือไมเกิน
2.5 % (สัดสวนโดยน้ําหนัก) สวนที่ความเร็วลมสูงกวานี้จะทําใหมีแปงหยาบปนเกินมาตรฐาน

รูปที่ 21 ทดสอบเก็บขอมูลเครื่องคัดขนาดแปงโดยใชลมในการคัดขนาดแปงถั่วเขียว
ที่ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท จ.ชันนาท

แปงถั่วเขียวกอนคัด

แปงถั่วเขียวหลังคัด
รูปที่ 22 แปงถั่วเขียว ที่คัดไดจากเครื่องตนแบบ

และไดทําการทดสอบเก็บขอมูลการใชงานเครื่องตนแบบในการคัดขนาดแปงบัวหลวง วัดความชื้นแปง
กอนคัดได 8.5% ดังตารางที่ 4-5
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบตนแบบเครื่องคัดขนาดแปงที่ความเร็วลมตางกัน ทดสอบจํานวน 3 ซ้ําตอ 1 ความเร็ว
ลม วัตถุดิบที่ใชทดสอบคือแปงบัวหลวง ที่ความสามารถในการทํางานของเครื่อง 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง
น้ําหนักแปง
ความเร็ว
กอนคัด
ลม (m/s)
(กรัม)
1.50
2.00
2.50
3.00

1000
1000
1000
1000

แปงละเอียดที่
คัดไดเฉลี่ย
(กรัม)
240.13
416.65
839.35
909.51

ปนกับแปง
สูญเสียออก
หยาบที่จะ
ปลองระบายลม
นําไปบดใหม
(กรัม)
(กรัม)
753.77
6.10
575.14
8.21
150.32
10.33
76.91
13.58

ประสิทธิภาพ
การคัดแปง
ละเอียด (%)
24.01
41.67
83.94
90.95

สูญเสียออก
ปลองระบาย
ลม
(%)
0.61
0.82
1.03
1.36

ตารางที่ 5 ผลการสุมวิเคราะหการปนของแปงหยาบ กอนและหลังคัดขนาดเครื่องตนแบบ จากการคัดแยกดวย
เครื่องแบบตะแกรงรอนในหองปฏิบัติการ
ความเร็วลม
(m/s)
1.50
2.00
2.50
3.00

กอนเขาคัดเครื่องตนแบบ
เฉลี่ย (%)
แปงละเอียด
แปงหยาบ
> 180 ไมครอน
< 180 ไมครอน
86.63
13.37
86.53
13.47
86.68
13.32
86.79
13.21

หลังคัดเครื่องตนแบบ
เฉลี่ย (%)
แปงละเอียด
แปงหยาบ
> 180 ไมครอน
< 180 ไมครอน
99.67
0.33
99.57
0.43
98.69
1.31
96.68
3.32

หมายเหตุ สุมเก็บตัวอยางแปงกอนและหลังคัด ตัวอยางละ 200 กรัม
ตารางที่ 4 - 5 ผลการทดสอบการใชงานตนแบบเครื่องคัดขนาดแปงโดยใชลมในการคัดขนาดแปงบัว
หลวง ความชื้นแปง 8.5% ความเร็วลม 2.5 เมตร/วินาที ใหผลการทดสอบดีกวาความเร็วลมอื่นๆ เชนกัน เครื่องมี
ประสิทธิภาพการคัดแปงละเอียดเฉลี่ย 83.94% สูญเสียออกปลองระบายลม 1.03% สุมกอนคัดมีแปงหยาบปน
เฉลี่ย 13.32% หลังคัดเหลือแปงหยาบปนเฉลี่ย 1.31% ที่ความสามารถเครื่อง 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง ซึ่งการปน
ของแปงหยาบในแปงละเอียดทีค่ ัดไดอยูในเกณฑมาตรฐาน คือไมเกิน 2.5 % (สัดสวนโดยน้ําหนัก) สวนที่ความเร็ว
ลมสูงกวานี้จะทําใหมีแปงหยาบปนเกินมาตรฐาน
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รูปที่ 23 ทดสอบเก็บขอมูลการใชงานเครื่องคัดขนาดแปงโดยใชลม ในการคัดขนาดแปงบัวหลวง

แปงบัวหลวงกอนคัด

แปงบัวหลวงหลังคัด

รูปที่ 24 แปงบัวหลวง ที่คัดไดจากเครื่องตนแบบ
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ผลการทดสอบตนแบบเครื่องคัดขนาดแปงโดยใชลม ที่ความเร็วลม 1.5 , 2.0, 2.5 และ 3.0 เมตร/วินาที
ในการคั ด ขนาดแป ง ถั่ ว เขี ย ว และแป ง บั ว หลวง ความเร็ ว ลม 2.5 เมตร/วิ น าที ให ผ ลการทดสอบดี ที่ สุ ด ที่
ความสามารถในการทํางานเครื่อง 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง ผลทดสอบการคัดขนาดแปงถั่วเขียว ที่ความชื้น 9%
เครื่องมีประสิทธิภาพการคัดเฉลี่ย 84.04 % สูญเสียออกชองระบายลมสะอาด 0.94% สุมกอนคัดมีแปงหยาบปน
เฉลี่ย 11.30% หลังคัดมีแปงหยาบปนเฉลี่ย 1.30% และผลทดสอบเครื่องในการคัดขนาดแปงบัวหลวงที่ความชื้น
8.5% เครื่องมีประสิทธิภาพการคัดเฉลี่ย 83.94 % สูญเสียออกชองระบายลมสะอาด 1.03% สุมกอนคัดมีแปง
หยาบปนเฉลี่ย 13.32% หลังคัดมีแปงหยาบปนเฉลี่ย 1.31% ซึ่งการปนของแปงหยาบ (ขนาดมากกวา 180
ไมครอน) ในแปงละเอียดที่คัดไดอยูในเกณฑมาตรฐานของ มอก. แปงธัญพืช คือ ไมเกิน 2.5 % (สั ดสวนโดย
น้ําหนัก) สวนที่ความเร็วลมสูงกวานี้จะทําใหมีแปงหยาบปนเกินมาตรฐาน จากผลการทดสอบการคัดขนาดแปงบัว
หลวงประสิทธิภาพการคัดจะต่ํากวาการคัดขนาดแปงถั่วเขียวเล็กนอย เนื่องจากแปงบัวหลวงเม็ดแปงจะจับตัวกัน
มากกวาแปงถั่วเขียวจึงทําใหประสิทธิภาพการคัดขนาดลดลง
สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
ตนแบบเครื่องคัดขนาดแปงโดยใชล มที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยสว นประกอบหลักคือ 1. ชุดคัดแปง มี
หนาที่ในการคัดแยกแปงละเอียดและแปงหยาบออกจากกัน 2. พัดลมหอยโขง ใชมอเตอร ขนาด ½ แรงมาเปนตน
กําลัง ทําหนาที่สรางความเร็วลมใหกับชุดคัดแปง และสงแปงละเอียดไปเก็บไวที่ไซโคลน 3. ไซโคลน ทําหนาที่ดัก
เก็บแปงละเอียดที่ไดจากการคัดขนาด 4. ถาดรองแปงหยาบ ทําหนาที่รองรับแปงหยาบที่ไดจากการคัดขนาด
5.ชุดควบคุมความเร็วรอบของพัดลมทําหนาที่ในการสั่งงานควบคุมความเร็วลมของเครื่องในการคัดขนาด
ผลการทดสอบตนแบบเครื่องคัดขนาดแปงโดยใชลม ที่ความเร็วลม 1.5 , 2.0, 2.5 และ 3.0 เมตร/วินาที
ในการคั ด ขนาดแป ง ถั่ ว เขี ย ว และแป ง บั ว หลวง ความเร็ ว ลม 2.5 เมตร/วิ น าที ให ผ ลการทดสอบดี ที่ สุ ด ที่
ความสามารถในการทํางานเครื่อง 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง ผลทดสอบการคัดขนาดแปงถั่วเขียว ความชื้น 9% เครื่อง
มีประสิทธิภาพการคัดเฉลี่ย 84.04 % สูญเสียออกชองระบายลมสะอาด 0.94% สุมกอนคัดมีแปงหยาบปนเฉลี่ย
11.30% หลังคัดมีแปงหยาบปนเฉลี่ย 1.30% และผลทดสอบเครื่องในการคัดขนาดแปงบัวหลวงที่ความชื้น 8.5%
เครื่องมีประสิทธิภาพการคัดเฉลี่ย 83.94 % สูญเสียออกชองระบายลมสะอาด 1.03% สุมกอนคัดมีแปงหยาบปน
เฉลี่ย 13.32% หลังคัดมีแปงหยาบปนเฉลี่ย 1.31% ซึ่งการปนของแปงหยาบ (ขนาดมากกวา 180 ไมครอน) ใน
แปงละเอียดที่คัดไดอยูในเกณฑมาตรฐานของ มอก. แปงธัญพืช คือ ไมเกิน 2.5 % (สัดสวนโดยน้ําหนัก) สวนที่
ความเร็วลมสูงกวานี้จะทําใหมีแปงหยาบปนเกินมาตรฐาน ผลการทดสอบการคัดขนาดแปงบัวหลวงประสิทธิภาพ
การคัดจะต่ํากวาการคัดขนาดแปงถั่วเขียว เนื่องจากแปงบัวหลวงเม็ดแปงจะจับตัวกันมากกวาแปงถั่วเขียวจึงทําให
ประสิทธิภาพการคัดขนาดลดลงเล็กนอย อยางไรก็ตามตนแบบที่จัดสรางขึ้นยังควรมีการพัฒนาใหดีขึ้นในเรื่องการ
สูญเสียแปงที่ออกไปทางชองระบายลมสะอาดของไซโคลน และการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องให
สูงขึ้น
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การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
จะนํ าต น แบบเครื่ องคั ดขนาดแป งโดยใชล มแบบไซโคลน ไปถายทอดเผยแพร ใหกับ เกษตรกร กลุม
เกษตรกร ที่สนใจในการผลิตแปงจากเมล็ดธัญพืช เพื่อลดปญหาผลิตผลเกษตรลนตลาด และสรางการเพิ่มมูลคาแก
ผลิตผลเกษตร
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณเจาหนาที่กลุมวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม จ.ปทุมธานี และ
ศูนยวิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม ในการสรางและทดสอบเก็บขอมูลเครื่องตนแบบ ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท ที่ให
ความอนุเคราะหสถานที่ทดลอง และอํานวยความสะดวกในการทดสอบเครื่องใหสําเร็จลุลวงดวยดี
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