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Abstract
Maize grain cleaning is an important process of drying to meet standard level 1 of maize for
commercialization, which should not exceed 0.5% of contamination. Therefore, the objective of this study was to
develop the cleaning equipment using suction air for maize drying factory. The experimental were consisted of 3
suction patterns, including: pattern 1, install the suction pipe at the output of the zigzag rail in the suction pipe
perpendicular to the rail, pattern 2, install the suction pipe at the output of the zigzag rail suction pipe is angled at
30 degrees to the rail, and pattern 3, install the suction pipe at the input of the zigzag rail in the suction pipe
perpendicular to the rail. From the study of the suction pipe with zigzag rail at 1, 2 and 3 cm of 3 suction patterns,
the results showed that the first pattern had the suction capacity approximately 98.01, 85.24 and 75.39% for the
suction pipe with zigzag rail at 1, 2 and 3 cm, respectively. For the cross-sectional area of the suction pipe of the
first pattern at 60, 120 and 180 cm2, it was found that the cross-sectional area of 120 cm2 had the highest
adsorption of cop fragment with the percent of contamination of 0.35%.
Keywords: maize, vacuum pipe, cob fragment
บทคัดยอ
การทําความสะอาดเมล็ดขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนกระบวนการหนึ่งที่สําคัญของการลดความชื้นเมล็ดขาวโพดเพื่อให
เมล็ดขาวโพดนั้นอยูในเกณฑมาตรฐานขั้นที่ 1 ของการรับซื้อเมล็ดขาวโพด คือตองมีสิ่งเจือปนไมเกิน 0.5 เปอรเซ็นต ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดอุปกรณทําความสะอาดแบบลมดูดสําหรับโรงงานขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยมีขั้นตอนใน
การศึกษาซึ่งประกอบไปดวย รูปแบบการดูดของปากทอลมดูด 3 รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่ 1 เปนการติดตั้งปากทอลมดูดที่ดาน
ขาออกของรางสลับฟนปลา ซึ่งปากทอลมดูดจะมีลักษณะที่ตั้งฉากกับราง รูปแบบที่ 2 เปนการติดตั้งปากทอลมดูดที่ดานขา
ออกของราง แตลักษณะของปากทอลมดูดจะทํามุมกับรางที่ 30 องศา และรูปแบบที่ 3 เปนการติดตั้งปากทอลมดูดที่ดานขา
เขาของราง และปากทอลมดูดจะมีลักษณะที่ตั้งฉากกับราง จากนั้นทําการศึกษาระยะระหวางปากทอลมดูดกับรางสลับฟนปลา
ที่ความสูง 1 2 และ 3 เซนติเมตร ของปากทอลมดูดทั้ง 3 รูปแบบ จากผลการทดสอบพบวา รูปแบบที่ 1 มีความสามารถในการ
ดูดเศษซังขาวโพดได 98.01, 85.24 และ 75.39 เปอรเซ็นต ที่ระยะระหวางปากทอลมดูดกับรางที่ 1, 2 และ 3 เซนติเมตร
ตามลําดับ ซึ่งมีความสามารถในการดูดซังขาวโพดไดสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบที่ 2 และ 3 นอกจากนี้ยังไดศึกษา
พื้นที่หนาตัดของปากทอลมดูดของรูปแบบที่ 1 โดยแบงเปน 3 พื้นที่หนาตัดคือ 60, 120 และ 180 ตารางเซนติเมตร พบวา
พื้นที่หนาตัดที่ 120 ตารางเซนติเมตร สามารถดูดเศษซังขาวโพดไดมากที่สุด โดยมีเปอรเซ็นตเจือปนของซังขาวโพดหลังผาน
ปากทอลมดูด 0.35 เปอรเซ็นต
คําสําคัญ: เมล็ดขาวโพด, ทอลมดูด, เศษซังขาวโพด
คํานํา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวถือเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยและยังเปนพืชอาหารที่มีความสําคัญตออุตสาหกรรมการ
เลี้ยงสัตวเปนอยางมาก มีผลผลิตประมาณปละ 4 – 4.5 ลานตันตอป ผลผลิตที่ไดเกือบทั้งหมดประมาณรอยละ 95 จะใชเปน
วัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว(ศูนยบริการขอมูลการคาการลงทุน จังหวัดเชียงใหม, 2553) ซึ่งการทําความสะอาดเมล็ด
ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนกระบวนการหนึ่งที่สําคัญของการลดความชื้นเมล็ดขาวโพดเพื่อใหเมล็ดขาวโพดนั้นอยูในเกณฑ
มาตรฐานของการรับซื้อเมล็ดขาวโพด คือตองมีสิ่งเจือปนไมเกิน 0.5 เปอรเซ็นต (ชณัฐ, 2556) ไดทําการศึกษาการเพิ่ม
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
Faculty of Engineering, Mahasarakham University, Khamriang, Kantarawichai, Maha sarakham, 44150
* co-responding: juckamas@gmail.com
1
1

394 การพัฒนา

ปที่ 47 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2559

ว. วิทยาศาสตรเกษตร

ประสิทธิภาพการทํางานของระบบอบแหงแบบ LSU ดวยการใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรดใกลโดยใชรางสลับฟนปลาเพื่อให
เมล็ดขาวโพดเกิดการคลุกเคลา และไหลผานเพื่อรับรังสีอินฟราเรดใกล พบวาสามารถลดระยะเวลาการอบแหงไดประมาณ 2
ชั่วโมง หรือประมาณ 18 เปอรเซ็นต การศึกษาดังกลาวพบวา หากมีการเสริมระบบทําความสะอาดรวมดวยจะทําใหได
มาตรฐานในการรับซื้อเมล็ดขาวโพดเลี้ยงสัตวมากยิ่งขึ้นจึงเปนที่มาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้
อุปกรณและวิธีการ
1 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดขาวโพด
ศึกษาการหาขนาดของเมล็ดขาวโพด ไดแก ความกวางของเมล็ด(a) ความยาวของเมล็ด(b) และความหนาของเมล็ด
(c) (กฤษฎา และคณะ, 2556) ซึ่งทําการศึกษาความชื้นเริ่มตนที่ประมาณ 30 เปอรเซ็นตฐานเปยก จากนั้นศึกษาหาขนาดเสน
ผานศูนยกลางโดยเฉลี่ยทางเรขาคณิตของเมล็ด จากสมการ dg = (abc)1/3 หาขนาดความกลมของเมล็ด จากสมการ Ø = [
(abc)1/3] / b และศึกษาคาความหนาแนนของเมล็ดขาวโพด (Koc et al., 2008) จากสมการ p = m / v โดยที่ p คือ ความ
หนาแนน (กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร) m คือ มวลเมล็ดขาวโพด (กรัม) และ v คือ ปริมาตร (ลูกบาศกเซนติเมตร)
2 ศึกษาขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของสําหรับการออกแบบระบบทําความสะอาดเมล็ดขาวโพด โดยการหาความเร็วลมที่
เหมาะสมเพื่อทําใหเมล็ดขาวโพดลอยตัว
ดําเนินการโดยการหาแรงลอยตัว เพื่อนําขอมูลที่ไดเปนขอมูลพื้นฐานดานการความเร็วลมในการดูทําความสะอาด
เศษซังออกจากเมล็ดขาวโพด ดําเนินการโดยใชเครื่องทดสอบแรงลอยตัว ซึ่งในการทดสอบจะนําเมล็ดขาวโพดและเศษซังมา
ปลอยลงในชองทดสอบแรงลอยตัว จากนั้นเพิ่มความเร็วลมขึ้นตามลําดับ จนเมล็ดขาวโพดลอยตัวอยูนิ่ง โดยการทดสอบที่ 4
ระดับความชื้นคือ 15.56, 20.58, 27.55 และ 32.46 เปอรเซ็นตฐานเปยกตามลําดับ โดยการทดสอบแยกขนาดเมล็ดขาวโพด
ออกเปน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ
3 การหารูปแบบการดูดของปากทอลมดูด และระยะความสูงของปากทอลมดูดกับรางสลับฟนปลา
ทําการเก็บขอมูลหาการดูดซังขาวโพด โดยทําการชั่งน้ําหนักซังขาวโพดไวที่ 1000 กรัม จากนั้นปลอยซังขาวโพดลงไป
ที่รางสลับฟนปลา ที่มุมเอียง 30 องศา เริ่มเปดพัดลมดูดที่ความเร็วลม 13 เมตรตอวินาที เมื่อทําการดูดซังขาวโพดเสร็จ นําซัง
ขาวโพดที่ดูดออกไมหมดไปชั่งน้ําหนัก ซึ่งทําการดูดซังขาวโพด 3 รูปแบบการดูดคือ รูปแบบที่ 1 ปากทอลมดูดจะทํามุมตั้งฉาก
กับรางและติดตั้งที่ดานทางออกของรางสลับฟนปลา รูปแบบที่ 2 ปากทอลมดูดจะทํามุมกับรางสลับฟนปลาที่ 30 องศา และ
ติดตั้งที่ดานทางออกของรางสลับฟนปลา รูปแบบที่ 3 ปากทอลมดูดจะทํามุมตั้งฉากกับรางสลับฟนปลา และติดตั้งปากทอลม
ดูดไวที่ดานทางเขาของรางสลับฟนปลา ซึ่งทั้ง 3 รูปแบบการดูดจะทําการทดสอบหาระยะความสูงระหวางปากทอลมดูดกับราง
สลับฟนปลาที่ 3 ระดับคือ 1, 2 และ 3 เซนติเมตรตามลําดับ
4. การหาขนาดพื้นที่หนาตัดของปากทอลมดูด
จากการหารูปแบบการดูดและระยะความสูงของปากทอลมดูดกับรางสลับฟนปลา เมื่อไดขอมูลที่เหมาะสม จากนั้น
ทําการศึกษาหาขนาดพื้นที่หนาตัดของปากทอลมดูดซึ่ง ในหัวขอนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ทําการศึกษาเก็บขอมูลโดยการดูดซัง
ขาวโพดเพื่อหาเปอรเซ็นตเจือปนหลังผานปากทอลมดูด ซึ่งในการทดลองไดศึกษาหาขนาดพื้นที่หนาตัดของปากทอลมดูด 3
ขนาดคือ 60, 120 และ 180 ตารางเซนติเมตรตามลําดับ และที่ 3 ระดับความชื้นไดแก 15.02, 23.22 และ 28.05 เปอรเซ็นต
ฐานเปยก
Motor 3 hp.
Input of the zigzag
Vacuum
Output of the zigzag
Fig.1

The components of vacuum cleaning testing unit
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ผลการศึกษาและวิจารณผล
1. ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดขาวโพด
คุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดขาวโพดเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อใชในการออกแบบหลักการทํางานเครื่องทําความ
สะอาดเมล็ดขาวโพด โดยการสุมเก็บขอมูลขนาดและรูปรางของเมล็ดขาวโพดที่ความชื้นเริ่มตนที่ 32.33 เปอรเซ็นตมาตรฐาน
เปยก จํานวน 100 เมล็ด ซึ่งผลการศึกษาพบวาเมล็ดขาวโพดมีความกวาง ความยาว ความหนาเฉลี่ย 0.84 ,1.13 และ 0.41
เซนติเมตรตามลําดับ และมีคาขนาดเสนผานศูนยกลางทางเรขาคณิตของเมล็ด (dg) เทากับ 0.74 คาความเปนทรงกลม (Ø)
เทากับ 0.63 และผลการทดสอบความหนาแนนของเมล็ดขาวโพดพบวาที่ปริมาตรของภาชนะ 500 ลูกบาศกเซนติเมตร น้ําหนัก
ขาวโพดเฉลี่ย 385 กรัม มีความหนาแนนรวมเทากับ 0.77 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
2. ผลศึกษาขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของสําหรับการออกแบบระบบทําความสะอาดเมล็ดขาวโพด โดยการหาความเร็ว
ลมที่เหมาะสมเพื่อทําใหเมล็ดขาวโพดลอยตัว
จากการศึกษาการหาความเร็วลมที่เหมาสมที่ทําใหเมล็ดขาวโพดลอยตัว พบวาที่ความชื้น 15.56%wb ของเมล็ด
ขาวโพดขนาดเล็กและขนาดกลาง ไมมีความแตกตางทางสถิตติ เมื่อใชความเร็วลมในการดูดที่ทําใหเมล็ดขาวโพดลอยตัวที่ 13
m/s และที่ความชื้น 20.58, 27.55 และ 32.64%wb พบวาเมล็ดขาวโพดขนาดกลางและขนาดใหญไมมีความแตกตางทางสถิต
ติ เมื่อใชความเร็วลมในการดูดที่ทําใหเมล็ดขาวโพดลอยตัวที่ 14, 15 และ 16 m/s ตามลําดับ ดัง Table 1
Table 1 Floating velocity of maize grain with testing at different moisture content and particle size.
maize grain Size
wind velocity (m/s)
Moisture content of maize grain
Smallest size
13.11 ± 0.06a
15.56 % wb
Medium size
13.11 ± 0.05a
Largest size
13.37 ± 0.14b
Smallest size
14.37 ± 0.14d
20.58 % wb
Medium size
14.20 ± 0.05c
Largest size
14.16 ± 0.02c
Smallest size
15.12 ± 0.07e
27.55 % wb
Medium size
15.20 ± 0.06e
Largest size
15.13 ± 0.05e
Smallest size
16.35 ± 0.14f
32.64 % wb
Medium size
16.53 ± 0.07g
Largest size
16.61 ± 0.06g
Different letters in the same moisture content level denote significant difference (p<0.05).

3. การหารูปแบบการดูดของปากทอลมดูด และระยะความสูงของปากทอลมดูดกับรางสลับฟนปลา
Table 2 The vacuum of cob fragment percentage with testing at different type of suction pipe patterns and
heights.
Patterns Vacuum
Vacuum pipe with zigzag rail (cm)
% Vacuum of cob fragment
1
1
98.58±0.82a
2
85.24±2.92c
3
75.39±1.97d
2
1
93.11±3.68b
2
51.43±3.41e
3
20.67±7.46f
3
1
77.12±2.22d
2
48.79±4.30e
3
20.13±0.68f
Different letters in the same column denote significant difference (p<0.05)
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4. ผลการหาขนาดพื้นที่หนาตัดของปากทอลมดูด

Fig.2

Percentage of contamination with testing at difference cross – sectional area and moisture content.

สรุป
จากการพัฒนาชุดอุปกรณทําความสะอาดแบบลมดูดสําหรับโรงงานขาวโพดเลี้ยงสัตว พบวารูปแบบการดูดของปาก
ทอลมดูด รูปแบบที่ 1 คือมีการติดตั้งปากทอลมดูดที่ดานทางออกของรางสลับฟนปลา ที่ระยะความสูงระหวางปากทอลมดูด
กับราง 1เซนติเมตร มีความสามารถในการดูดซังขาวโพดไดสูงที่สุดคือ 98.01 เปอรเซ็นต และจากการทดสอบพื้นที่หนาตัดของ
ปากทอลมดูดที่ 120 ตารางเซนติเมตร มีเปอรเซ็นตเจือปนของซังขาวโพดหลังผานปากทอลมดูด 0.35 เปอรเซ็นต ซึ่งในการ
ทดสอบครั้งนี้เลือกใชความเร็วลมที่ 13 เมตรตอวินาที และอยูในชวงความชื้นที่ประมาณ 15 เปอรเซ็นตฐานเปยก ซึ่งอยูใน
เกณฑมาตรฐานในการรับซื้อเมล็ดขาวโพด คือตองไมมีสิ่งเจือปนเกิน 0.5 เปอรเซ็นต
คําขอบคุณ
งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยภายใตโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
– พวอ. ระดับปริญญาโทประจําป 2557 และหางหุนสวนจํากัด ตาหยง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู “ทั้งนี้ความเห็นใน
รายงานผลการวิจัยเปนของผูรับทุนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและหางหุนสวนจํากัด ตาหยง อําเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวลําภู ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป” และขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สําหรับการ
เอื้อเฟออุปกรณ สถานที่ในการวิจัย และทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้
เอกสารอางอิง
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