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การทดสอบและการประเมินสิ่งประดิษฐตนแบบเครือ่ งกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบใชกําลังลม
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Abstract
The objectives of this research was to create, test and evaluate the sunflower seeds huller using wind
power. The design of sunflower seeds huller is an important process because it able to reduce the percentage of
the loss. Presently, it was found that the most of sunflower grown in Thailand use hybrid seeds. It affects to the
physical characteristics of sunflower seeds in term of width, length thickness and the moisture content. It is
difficult to grading process. In the 100 seeds it was found that the percentage the complete seeds incomplete
losses and waste are 27, 24, 14 and 38 respectively. This machine can be used without the separate process
before. The capacity of sunflower seed crackers using wind power was 20 kilograms per hour.
Keywords: sunflower seed, sunflower seed hulling equipment
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสราง ทดสอบ และประเมินเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบใชลม การออกแบบ
เครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันเปนกระบวนการสําคัญเนื่องจากกระบวนการดังกลาวนี้จะลดเปอรเซ็นตการสูญเสียของเมล็ด
ทานตะวัน เชน เมล็ดแตกหัก ปจจุบันพบวาทานตะวันที่ปลูกในประเทศไทยนิยมใชพันธุผสม ทําใหลักษณะทางกายภาพของ
เมล็ดทานตะวันมีความแตกตางกันประกอบดวยความยาว ความกวาง ความหนาและความชื้น ซึ่งยากตอการคัดแยกเมล็ด ใน
เมล็ดทานตะวัน 100 เมล็ด พบวาเปอรเซ็นตเมล็ดสมบูรณ เมล็ดไมถูกกะเทาะ เมล็ดสูญเสีย และเปลือก มีคาเทากับ 27, 20,
14.8 และ 38.06 เปอรเซ็นตตามลําดับ จากผลการทดสอบเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบใชลมนี้สามารถใชงานไดโดยไม
ตองทําการคัดแยกเมล็ดกอนการกะเทาะและความสามารถเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบใชลมเทากับ 20 กิโลกรัมตอ
ชั่วโมง
คําสําคัญ: เมล็ดทานตะวัน, เครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวัน
คํานํา
ทานตะวันเปนพืชอายุสั้นและเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยทานตะวันใชประโยชนไดหลายสวน เชน ลําตน
ดอก เมล็ด และน้ํามัน น้ํามันจากเมล็ดทานตะวันมีสวนประกอบของกรดไขมันไมอิ่มตัวสูงซึ่งชวยใหรางกายสามารถขับออก
จากรางกาย เพื่อลดการสะสมของไขมันซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดคอเลสเตอรอลได
ในปจจุบันการใชประโยชนจากเมล็ดทานตะวันมีการแพรหลายมากยิ่งขึ้น เชน การทําเนยจากเมล็ดทานตะวันเมล็ด
ทานตะวันอบแหง และน้ํามันจากเมล็ดทานตะวัน ซึ่งลวนแตตองใชเมล็ดทานตะวันที่ผานกระบวนการกะเทาะที่ทําใหไดเมล็ด
ทานตะวันที่มีคุณภาพคือ เปอรเซ็นตความสูญเสียนอย ปริมาณเมล็ดสมบูรณที่ผานการกะเทาะ ซึ่งตองมาจากเครื่องมือหรือ
เครื่องกะเทาะที่มีประสิทธิภาพสูง โดยสวนใหญมีตนทุนในการผลิตสูงและเปนเครื่องที่นําเขามาจากตางประเทศ(เกียรติศักดิ์
และคณะ,2555.)

ศูนยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002
Agricultual Machinery and Postharvest Technology Center, Khon kaen University 40002
2
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 10400
2
Postharvest Technology Innovation Center, Commission on Higher Education, Bangkok 10400
³ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002
³Postharvest Technology Innovation Center Faculty of Engineering Khon Kean University 40002
4
สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 30000
4
Department of Agriculture, Faculty of Science and Technology, Nakhon Ratchasima Rajbhat University 30000
1
1

390 การทดสอบ

ปที่ 47 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2559

ว. วิทยาศาสตรเกษตร

การศึกษาเรื่องการทดสอบและประเมินผลเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบใชลม เปนการศึกษาการกะเทาะเปลือก
เมล็ดทานตะวันแบบใชลมตนแบบ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการทํางาน เพื่อใชเปนเครื่องตนแบบในอนาคตที่ตนทุนการผลิต
ต่ําชวยใหเกษตรกรสามารถนําไปใชงานในการแปรรูปผลิตภัณฑตางๆ เพื่อสรางรายไดใหกับเกษตรกรในอนาคต
อุปกรณและวิธีการ
1.อุปกรณและวิธีการทดสอบ
ระบบการกะเทาะดวยลมเปนการทํางานโดยอาศัยแรงลมในลักษณะลมดูดและเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง ทําให
เมล็ดเกิดการเคลื่อนที่ และเกิดการกระทบกับผนังของหองลมเกิดการเสียดสีกันทําใหเกิดการกะเทาะ ซึ่งแมวาเมล็ดจะมีขนาด
ไมเทากันแตเมล็ดทุกเมล็ดเมื่อผานกระบวนการทํางานของการหมุนจากเครื่องกะเทาะ ก็จะถูกแรงเหวี่ยงจากเครื่องกะเทาะทํา
ใหเกิดการกะเทาะดวยน้ําหนักของเมล็ดทานตะวันนั้นๆเอง นอกจากเมล็ดที่มีความสมบูรณต่ําเชน เมล็ดลีบ จึงไมมีการกะเทาะ
สวนประกอบของเครื่องจะประกอบไปดวย เครื่องเปาทําความสะอาดดวยแรงลม (Blower) 2 ชุดขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 นิ้ว
สวิตส ปด-เปด ทอลําเลียงขนาด 1 นิ้ว เครื่องคัดแยกฝุนแบบลมหมุนไซโคลนขนาด 12 ลิตร โครงเหล็กระบบทําความสะอาด
เมล็ด อุปกรณเครื่องมือชางการออกแบบระบบกะเทาะ

Feeding

Seed Hulling Unit 1
Seed Hulling Unit 2

Cyclone
Cleaning Unit
Perfect Hulling
Figure1 Sunflower Hulling Equipment

2. การทดสอบและประเมินผลเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบใชลม
การทดสอบและประเมินผลเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบใชลม เปนการทดสอบการทํางานของเครื่องในสภาวะ
การทํางานจริง ทําการบันทึกขอมูลคาชี้ผลในการทดสอบประกอบดวยเปอรเซ็นตเมล็ดสมบูรณ เมล็ดไมถูกกะเทาะ เมล็ด
สูญเสีย และเปลือก โดยมีวิธีการศึกษาและเก็บขอมูลดังสมการตอไปนี้
x 100

เปอรเซ็นตเมล็ดสมบูรณ =
x 100

เปอรเซ็นตเมล็ดสูญเสีย =
เปอรเซ็นตเปลือก =

x 100
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ผล
ผลการทดสอบและประเมินผลเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบใชลม
หลังจากการทดสอบเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบใชกําลังลมพบวาการทํางานของเครื่องกะเทาะเมล็ด
ทานตะวันแบบใชกําลังลมจะสงผลใหเมล็ดที่ไดจากการกะเทาะมีเมล็ดสมบูรณ เมล็ดไมกะเทาะ เมล็ดสูญเสีย เปลือก คิดเปน
รอยละสัดสวนของเมล็ดตอเปลือก เมล็ดสมบูรณ 27% เมล็ดไมกะเทาะ 20% เมล็ดสูญเสีย 14.8% เปลือก 38.06%
Table 1 Result of sunflower seed peeling
The result of peeling
Complete peeling
Seed crackers
Losses
Husk

Percentage of yield (%)
27
20
14.8
38.06

Table 2 The test results the ratio of seeds per shell
The ratio of seeds per shell
30.76 : 69.23
25.42 : 74.57
28.78 : 71.21
46.46 : 53.53
32.85 : 67.14
วิจารณผล
การศึกษาเรื่องการทดสอบการประเมินสิ่งประดิษฐตนแบบเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบใชกําลังลมสามารถทํา
การกะเทาะเปลือกเมล็ดทานตะวันพันธุลูกผสมใหมีเมล็ดสมบูรณ เมล็ดไมกะเทาะ เมล็ดสูญเสีย เปลือก คิดเปนรอยละสัดสวน
ของเมล็ดตอเปลือก เมล็ดสมบูรณ 27% เมล็ดไมกะเทาะ 20% เมล็ดสูญเสีย 14.8% เปลือก 38.06% โดยผลผลิตที่ไดสามารถ
นําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑทางอาหาร เชน ขนมปงที่มีสวนผสมของเมล็ดทานตะวัน เมล็ดทานตะวันอบแหง เนยเมล็ด
ทานตะวัน เปนตน
จากผลการศึกษาพบวา กระบวนการทํางานของการกะเทาะเปลือกยังตองมีระบบคัดแยกเมล็ดออกจากเปลือก หลัง
การกะเทาะ เพื่อใหไดผลผลิตที่มีเปอรเซ็นตความสะอาดสูง เนื่องจากลักษณะทางกายภาพเรื่องน้ําหนักเฉลี่ยของเปลือกและ
เมล็ดมีคาใกลเคียงกัน(ดิเรก, 2555.)
สรุป
ผลการทดสอบและประเมินผลสิ่งประดิษฐตนแบบเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบใชกําลังลม
พบวา
เครื่องตนแบบสามารถทํางานได โดยทําการกะเทาะเปลือกเมล็ดทานตะวันออกจากกันได เพื่อใหประสิทธิภาพการทํางานใน
การกะเทาะไดดีควรมีระบบการกะเทาะ 2 ครั้ง ผลการทดสอบพบวารอยละของน้ําหนักสุทธิหลังการกะเทาะเทากับ 55.56
น้ําหนักสุทธิที่ไมผานการกะเทาะประกอบดวย รอยละความสูญเสียจากการกะเทาะและระบบการทําความสะอาดเทากับ 4
และ 1.78 ความสะอาด 80 เปอรเซ็นตและ สัดสวนเมล็ด/เปลือก 59.56 : 40.44 ตามลําดับ ความสามารถในการกะเทาะลม
แบบ 2 ชุด เทากับ 20 กิโลกรัม/ชั่วโมง สามารถนําขอมูลจากเครื่องตนแบบมาใชในการพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันใน
อนาคตได
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