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Abstract
The objective of this research was to design a seed coat separator and cleaner for mungbean sprouts
(germinated black mungbean seeds) The design concept based on different density and buoyant force. The
main component was a cylindrical sieve with circle holes, driven by belt and electrical motor. The cylindrical sieve
was inside a water tray in which seed coats and mungbean sprouts were separated into different layers. Seed
coats which were smaller and had lower density than mungbean sprouts floated on the surface of water and
moved out of the cylindrical sieve while cleaned bean sprouts moved to the outlet located on the other side of the
cylindrical sieve. It was found that 6 mm sieve size and 4 degree slope of the cylindrical sieve were optimal for
seed coat separation at 22.8 rpm relation for cylindrical sieve. The machine had a separating capacity 25.4 kg
bean sprout/hour with 92.1% of cleaned sprouts, 2.8% of sprouts stuck to the sieve, and 3.1% of sprouts passed
through the sieve and 0.9% of damaged sprouts. Mungbean sprouts separated by this machine had shorter
storage life than manually separated.
Keywords: bean sprouts, separator, sorting
บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบสรางเครื่องคัดแยกเปลือกหุมเมล็ดและทําความสะอาดถั่วงอกไดมาจากเมล็ดถั่ว
เขียวผิวดํา การออกแบบอาศัยหลักความแตกตางของความหนาแนนและแรงลอยตัวของวัตถุ สวนประกอบหลักของเครื่องคือ
ตะแกรงทรงกระบอกรูกลมขับดวยสายพานและมอเตอรไฟฟา ตะแกรงทรงกระบอกคัดแยกอยูภายในกระบะที่บรรจุน้ําเพื่อให
เกิดการแยกชั้นและทําใหเกิดการคัดแยกถั่วงอกและเปลือกหุมเมล็ดออกจากกัน
เปลือกหุมเมล็ดมีขนาดเล็กและความ
หนาแนนนอยกวาจะลอยบนผิวน้ําและลอดผานรูตะแกรงออกมาดานนอก
สวนตนถั่วงอกจะถูกปลอยออกอีกดานหนึ่งของ
ตะแกรงทรงกระบอก จากผลการทดสอบพบวาเมื่อใชขนาดของรูตะแกรง 6 มม. ที่ความลาดเอียง 4 องศา ความเร็วรอบของ
ตะแกรงทรงกระบอก 22.8 รอบ/นาที อัตราการคัดแยกสูงสุดเทากับ 25.4 กก./ชม. ความสามารถในการคัดแยก 92.1% ถั่วงอก
ติดตะแกรง 2.8% ถั่วงอกลอดรูตะแกรง 3.1% และถั่วงอกเสียหาย 0.9% คุณภาพของถั่วงอกที่ไดจากการคัดแยกดวยเครื่องจะ
มีอายุการเก็บรักษาสั้นกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการคัดแยกดวยคน
คําสําคัญ: ถั่วงอก, เครื่องคัดแยก, การคัดขนาด
คํานํา
ถั่วงอก คือ ผักชนิดหนึ่งซึ่งเปนตนออนที่เพิ่งโผลพนเมล็ดโดยอาศัยธาตุอาหารตางๆ ที่ถูกสะสมไวในเมล็ดเพื่อที่จะ
เติบโตเปนตนถั่ว แตเมื่อนําเมล็ดถั่วมาเพาะในสภาพที่เหมาะสมโดยไมใหโดนแสงแดด ใบเลี้ยงกับรากของตนถั่วจึงยังไมโผล
เปนตนกลา ยังเปนแคหนอออนของถั่ว จึงเรียกวาถั่วงอก (กําพลและคมสัน, 2547)
เมล็ดถั่วที่คนไทยนิยมนํามาเพาะรับประทานเปนอาหารมากที่สุดคือเมล็ดถั่วเขียว เพราะวาเมล็ดพันธุถั่วเขียวหาได
งาย ราคาถูก และสามารถเพาะเปนถั่วงอกไดงาย เพาะไดรวดเร็ว และมีรสชาติอรอย (กําพลและคมสัน, 2547)
การเพาะถั่วงอกโดยการนําเมล็ดถั่วมาใสลงในภาชนะเพาะที่ปดใหพนแสง แลวรดน้ําในระยะเวลาที่เหมาะสมสวน
ของรากจะคอยๆ แทงทะลุเปลือกหุมเมล็ดออกมาจนกลายเปนลําตนและมีสวนหัว สวนของเปลือกหุมเมล็ดก็จะหลุดออก
(อรุณ, 2552)
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การคัดแยกเปลือกหุมเมล็ดถั่วงอกจากตนถั่วงอกซึ่งเปนสวนที่จะนําไปรับประทานหรือจําหนาย ซึ่งสวนของเปลือกหุม
เมล็ดนี้เปนสวนที่ไมตองการ เพราะโดยทั่วไปจะเปนสวนที่คนไมชอบนํามารับประทาน ดังนั้นตนถั่วงอกที่ผานการคัดแยก
เปลือกหุมเมล็ดออกแลวจะมีราคาที่สูงขึ้น โดยตนถั่วงอกที่มีการคัดแยกเปลือกหุมเมล็ดออกแลวจะมีราคาที่สูงกวาถั่วงอกแบบ
ไมคัดแยกเปลือกหุมเมล็ดประมาณกิโลกรัมละ 1-2 บาท สวนของเปลือกหุมเมล็ดถั่วงอกที่คัดแยกไดสามารถนําไปใชประโยชน
ไดอีกมากมาย เชน นําไปเปนสวนผสมของอาหารสัตว นําไปเปนสวนผสมของปุยอินทรีย และสามารถนําไปเปนไสในของ
หมอนซึ่งเปนสินคาพื้นบานได เปนตน
วิธีการคัดแยกเปลือกหุมเมล็ดถั่วงอกที่นิยมในประเทศไทยแบงออกไดเปน 4 วิธีคือ (สุภัสสร, 2554) 1. การรอนดวย
ตะแกรง คือ วิธีที่นําถั่วงอกที่เพาะเสร็จแลวมาใสในตะแกรงหรือกระดง ซึ่งเปนวิธีที่ทําไดงาย ใชเวลาในการแยกที่รวดเร็ว แต
ขอเสียคือถั่วงอกจะช้ําไดงาย 2. การเปาดวยลม นําถั่วงอกที่เพาะเสร็จแลวมาใสในตะแกรง แลวเปาลมจากดานลาง เปลือกหุม
เมล็ดก็จะปลิวแยกออกจากถั่วงอก 3. การคัดแยกดวยมือ 4. การคัดแยกดวยน้ํา นําเอาถั่วงอกที่เพาะเสร็จแลวมาเทใสลงในน้ํา
ที่อยูในภาชนะ แลวคอยๆ แกวงน้ํา เพื่อใหเปลือกหุมเมล็ดแยกออกจากตนถั่วงอก แลวใชมือหยิบเอาตนถั่วงอกออกมา วิธีน้ตี น
ถั่วงอกจะบอบช้ํานอยที่สุด และเปนวิธีที่ลางตนถั่วงอกไปในตัว แตมีขอเสียคือใชเวลาในการคัดแยกนาน
การคัดแยกดวยเครื่องคัดแยกขนาดแบบตะแกรงทรงกระบอก (Drum Screen) ซึ่งวัตถุดิบที่จะนํามาทําการคัดแยก
มักเปนพืชที่มีขนาดเล็ก เชน พวกถั่วตางๆ ลักษณะของเครื่องคัดแยกขนาดแบบนี้อาจเปนแบบตะแกรงเดี่ยว (ตะแกรงวางเรียง
แบบอนุกรมและแบบขนาน) หรือแบบตะแกรงมากกวาหนึ่งชั้นซอนกัน ตะแกรงจะมีชองเปดคงที่ (Brennan, 1990) ในขณะที่
ทําการคัดแยกตะแกรงทรงกระบอกจะหมุนดวยอัตราเร็วที่เหมาะสม และมีมุมเงยของตะแกรงที่พอเหมาะ วัตถุดิบที่มีขนาดเล็ก
จะผานชองเปดของตะแกรงที่มีขนาดใหญกวาวัตถุดิบ สวนวัตถุดิบขนาดใหญที่ผานชองเปดไมไดก็จะแยกออกไปอีกทางหนึ่ง
(ชัยยันต, 2547)
เนื่องจากปจจุบันกระบวนการในการคัดแยกเปลือกหุมเมล็ดถั่วในอุตสาหกรรมขนาดเล็กยังใชแรงงานคนซึ่งใช
ระยะเวลาการทํางานที่ยาวนานและใชจํานวนแรงงานมาก จึงเปนที่มาของการศึกษาออกแบบและสรางเครื่องคัดแยกเปลือก
หุมเมล็ดถั่วงอกพรอมทั้งสามารถทําการลางตนถั่วงอกในขั้นตอนเดียวเพื่อชวยลดระยะเวลาและแรงงานคนในการคัดแยก
เปลือกหุมเมล็ดถั่วงอก
อุปกรณและวิธีการ
1. ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพบางประการของตนถั่วงอกและเปลือกหุมเมล็ดถั่วงอกที่เพาะจากถั่วเขียวผิวดํา โดย
การวัดขนาด ชั่งน้ําหนัก ปริมาตรและความหนาแนน ของตนถั่วงอกและเปลือกหุมเมล็ดถั่วงอกที่มีจําหนายในทองตลาดเพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมาใชในการออกแบบและกําหนดขนาดของเสนผานศูนยกลางรูตะแกรงคัดแยก
2. นําขอมูลที่ไดมาใชในการกําหนดขนาดของรูตะแกรงที่เหมาะสมสําหรับนํามาใชในการคัดแยกเปลือกหุมเมล็ด
ถั่วงอกที่เพาะจากถั่วเขียวผิวดํา โดยเลือกขนาดของรูตะแกรงใหใกลเคียงกับขนาดของเปลือกหุมเมล็ด
3. ทดสอบและประเมินผลการคัดแยกเปลือกหุมเมล็ดถั่วงอกโดยการประเมินผลความสามารถในการคัดแยกตน
ถั่วงอก ปริมาณถั่วงอกที่รอดผานรูตะแกรงและปริมาณถั่วงอกที่ติดตะแกรง
4. ออกแบบและสรางเครื่องคัดแยกเปลือกหุมเมล็ดและทําความสะอาดถั่วงอก โดยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา
คุณสมบัติของถั่วงอกและเปลือกหุมเมล็ดที่เพาะจากถั่วเขียวผิวดํา รวมทั้งขนาดของรูตะแกรงที่เหมาะสมมาใชในการรออก
แบบและสรางเครื่องต น แบบคั ด แยกเปลื อ กหุ ม เมล็ ด และมี ห ลั ก การออกแบบตัว เครื่อ งให มี น้ํ าหนั ก เบาและมี ลอสามารถ
เคลื่อนยายไดงายโดยมีรายละเอียดสวนประกอบหลักของตัวเครื่อง คือ โครงสรางหลักสําหรับยึดชิ้นสวนตางๆ ของเครื่อง
อุปกรณสําหรับทําหนาที่คัดแยกเปลือกหุมเมล็ดโดยใชตะแกรงคัดแยกแบบรูกลมรูปทรงกระบอก ถังปอนถั่วงอก ชองปลอย
เปลือกหุมเมล็ดและตนถั่วงอก มอเตอรไฟฟาตนกําลัง กระบะสําหรับใสน้ําพรอมปมน้ําและระบบทอ
ทําการทดสอบและประเมินผลการทํางานของเครื่องคัดแยกเปลือกหุมเมล็ดและทําความสะอาดถั่วงอกที่ออกแบบ
และสรางขึ้น โดยทําการทดสอบการทํางานของตัวเครื่องและการคัดแยกถั่วงอกที่เพาะจากถั่วเขี ยวผิวดํ าที่มีจําหนายใน
ทองตลาด โดยการวัดความสามารถในการคัดแยกถั่วงอก ความแมนยําในการคัดแยก ปริมาณถั่วงอกเสียหายจากการหัก
ปริมาณถั่วงอกติดตะแกรง ปริมาณถั่วงอกลอดรูตะแกรง ปริมาณถั่วงอกที่สูญเสีย โดยทําการวิเคราะหประเมินผลการทดสอบ
ดังสมการที่ (1) และทําการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของถั่วงอกที่คัดแยกดวยคนและการคัดแยกดวยเครื่องคัดแยก
ความแมนยําในการคัดแยก

=

x 100 , (%)

….(1)
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, Si = สัดสวนความแมนยําของถั่วงอกที่ถูกคัดบนชองรับถั่วงอกที่ i , Ti = ถั่วงอกทั้งหมดที่คัดไดบน

ชองรับถั่วงอกที่ i, Yi = ถั่วงอกที่ไมถูกคัดของชองรับถั่วงอกที่ i, N = จํานวนชองรับถั่วงอก
ผล
คุณสมบัติทางกายภาพของตนถั่วงอกที่เพาะจากเมล็ดถั่วเขียวผิวดําพบวาตนถั่วงอกมีขนาดของสวนที่กวางที่สุด
เฉลี่ย 6.4 มม. ขนาดของสวนที่แคบที่สุดเฉลี่ย 0.9 มม. ความยาวเฉลี่ย 58.8 มม. น้ําหนักเฉลี่ย 0.51 กรัมตอตน และความ
หนาแนนเทากับ 0.35 กรัม/ลบ.ซม. สวนเปลือกหุมเมล็ดมีความกวางเฉลี่ย 5.04 มม. ความหนาเฉลี่ย 3.9 มม. ความยาวเฉลี่ย
6.2 มม.น้ําหนักเฉลี่ย 0.007 กรัมตอเปลือก และความหนาแนนเทากับ 0.089 กรัม/ลบ.ซม. จะเห็นไดวาตนถั่วงอกมีความ
หนาแนนมากกวาเปลือกหุมเมล็ด คิดเปน 74.71% หรือ 3.94 เทา นําขอมูลที่ไดมากําหนดขนาดของรูของตะแกรงแบบรูกลม 3
ขนาด คือ 5, 6 และ 7 มม.
จากการออกแบบและสรางเครื่องตนแบบเครื่องคัดแยกและทําความสะอาดถั่วงอก ตัวเครื่องมีสวนประกอบหลักคือ
โครงสรางหลัก ตะแกรงคัดแยกแบบรูกลมรูปทรงกระบอกขนาดเสนผาศูนยกลางรู 6 มม. ระยะหางระหวางรูตะแกรง 7.5 มม.
ตะแกรงทรงกระบอกมีขนาดของเสนผาศูนยกลาง 500 มม. และความยาว 1,150 มม. ทําจากสแตนเลสปองกันการเกิดสนิม
มอเตอรไฟฟาตนกําลังขนาด 0.5 แรงมา 220 โวลท ถังปอนถั่วงอกสําหรับปอนถั่วงอกลงไปในตะแกรงคัดแยกทรงกระบอก
กระบะทรงสี่เหลี่ยมสําหรับใสน้ําเพื่อชวยในการคัดแยกและทําความสะอาดถั่วงอก ปมสูบน้ําและระบบทอสงน้ําทําหนาที่สูบน้ํา
ทําใหเกิดการไหลเวียนของน้ํา ตนถั่วงอกที่ผานการคัดแยกจะถูกลําเลียงออกไปยังชองทางออกของถั่วงอกดวยใบพายที่ติดอยู
ภายในตะแกรงทรงกระบอกคัดแยก

Figure 1 Components of a seed coat separator and cleaner for mungbean sprouts (germinated black mungbean
seeds)
หลักการทํางานของเครื่องเริ่มจากการเติมน้ําลงในกระบะใหไดระดับ เปดสวิตชเครื่องเพื่อใหมอเตอรไฟฟาทํางานและ
สงกําลังไปยังเฟอง พูลเลยและสายพาน เพื่อขับใหแกนของตะแกรงทรงกระบอกหมุน เมื่อความเร็วรอบคงที่แลวทําการปอน
ถั่วงอกพรอมเปลือกที่ยังไมไดทําการคัดแยกลงไปในถังปอนถั่วงอกพรอมเปลือกจะไหลลงไปตามชองเปดของถังปอนซึ่งมีความ
ลาดเอียงลงไปในตะแกรงทรงกระบอก ปมน้ําจะสูบน้ํามาตามทอสงน้ําและฉีดเขาไปในถังปอนถั่วงอกเพื่อชวยใหถั่วงอกไหลไป
ดานทายของตะแกรงตามแรงหมุนและแรงโนมถวงของโลกไปออกอีกดานหนึ่งที่ชองทางออกของถั่วงอก สวนเปลือกหุมเมล็ด
ถั่วงอกจะถูกคัดแยกออกจากถั่วงอกโดยลอดผานรูตะแกรงและตกลงสูดานลาง
Separating capacity of seed coats and mungbean sprouts separator.
No.
Seed coats and mungbean (g) Time for separate (min)
Separating capacity (kgs/h)
1
1,000
2.4
24.6
2
1,000
2.4
25.5
3
1,000
2.3
26.1
Average
1,000
2.4
25.4

Table1

400 การออกแบบ

ปที่ 47 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2559

ว. วิทยาศาสตรเกษตร

ผลการทดสอบความสามารถในการคัดแยกถั่วงอกของเครื่องคัดแยกเปลือกหุมเมล็ดถั่วงอกโดยทําการทดสอบดวย
ถั่วงอกที่เพาะจากถั่วเขียวผิวดําครั้งละ 1,000 กรัม ทําการทดสอบจํานวน 3 ซ้ํา ซึ่งผลการทดสอบการทํางานของเครื่องตนแบบ
พบวาเครื่องมีความสามารถในการคัดแยกถั่วงอกเฉลี่ยเทากับ 25.4 กก./ชม. ความแมนยําในการคัดแยกถั่วงอก 92.1% ถั่วงอก
ดีที่คัดแยกได 931 กรัม (93.1%) ถั่วงอกติดตะแกรง 28.2 กรัม (2.8%) ถั่วงอกลอดรูตะแกรง 31.4 กรัม (3.1%) และถั่วงอก
เสียหาย 9.4 กรัม (0.9%) โดยทําการทดสอบเครื่องที่มุมเอียงของตะแกรงคัดแยกทรงกระบอก 4 องศา ซึ่งเปนมุมเอียงที่ให
ความสามารถในการคัดแยกถั่วงอกสูงสุด และความเร็วรอบของตะแกรงคัดแยกทรงกระบอก 22.8 รอบ/นาที และจาก
การศึกษาคุณภาพของถั่วงอกที่ไดจากการคัดแยกดวยเครื่องจะมีอายุการเก็บรักษาสั้นกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการคัดแยกดวย
แรงงานคน
Table 2 Separating capacity of seed coats and mungbean sprouts separator, testing by germinated black
mungbean seeds 1,000 g per time at 4 degree slope of the cylindrical sieve.
No.
Clean sprouts Damage sprouts Sprout stuck to the Sprouts passed Clean sprouts
sieve
through the sieve
capacity
(g)
(g)
(g)
(g)
(%)
928.7
9.3
27.3
34.7
91.7
1
930.7
9.0
28.7
31.7
92.0
2
933.8
9.8
28.5
28.0
92.3
3
931(93.1%)
9.4(0.9%)
28.2(2.8%)
31.4(3.1%)
92.1
Average
วิจารณผล
การหาขนาดของรูตะแกรงที่มีความเหมาะสมสําหรับใชเปนอุปกรณในการคัดแยกเปลือกหุมเมล็ดถั่วงอกที่เพาะจาก
ถั่วเขียวผิวดําโดยไดใชแผนตะแกรงรูกลมแบบแผนแบนเรียบ ทําใหมีขนาดรูที่แตกตางจากตะแกรงแบบทรงกระบอก เนื่องจาก
ตองมีการมวนเปนรูปทรงกระบอกทําใหมีผลตอลักษณะรูปรางของรูตะแกรงที่แตกตางออกไปจากรูของตะแกรงแบบแผนแบน
เรียบทําใหผลการคัดแยกเปลือกหุมเมล็ดถั่วงอกที่ไดจากทั้งสองวิธีแตกตางกันได ดังนั้นในการทดสอบเพื่อหาขนาดรูตะแกรงที่
เหมาะสมควรทําการทดสอบดวยตะแกรงรูกลมรูปทรงกระบอกแทนการใชตะแกรงแบบแผนแบนเรียบ จากผลการทดลองโดย
ทําศึกษาการทํางานของเครื่องคัดแยกโดยใชถั่วงอกที่เพาะจากถั่วเขียวผิวดําที่มีจําหนายในทองตลาดเพียงแหงเดียวซึ่งอาจทํา
ใหประสิทธิภาพการคัดแยกเปลือกหุมเมล็ดถั่วงอกแตกตางกันไปเมื่อใชถั่วงอกที่มาจากแหลงผลิตอื่นๆ
จึงควรมีการ
ทําการศึกษาประสิทธิภาพการคัดแยกของเครื่องโดยใชถั่วงอกที่เพาะจากถั่วเขียวผิวดําที่มาจากแหลงผลิตที่หลากหลายเพื่อให
ไดขอมูลที่ถูกตองมากยิ่งขึ้น
สรุป
เครื่องคัดแยกและทําความสะอาดถั่วงอกตนแบบที่ออกแบบและสรางขึ้นมีความสามารถในการคัดแยกและทําความ
สะอาดถั่วงอกที่เพาะจากถั่วเขียวผิวดําที่มีจําหนายในทองตลาดเพียงขั้นตอนเดียว มีขอดีคือตัวเครื่องมีน้ําหนักเบาเคลื่อนที่ได
สะดวก ใชตะแกรงแบบรูกลมรูปทรงกระบอกขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 มม. และใชน้ําชวยในการคัดแยกและทําความสะอาด
ถั่วงอก ใชตนกําลังจากมอเตอรไฟฟาและสงกําลังดวยเฟองทดรอบและสายพานแทนแรงงานคน มีความสามารถในการคัดแยก
ถั่วงอกสูง ถั่วงอกเสียหายเพียงเล็กนอย สามารถนําไปใชในการคัดแยกถั่วงอกและเปลือกหุมเมล็ดไดดี
เอกสารอางอิง
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