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Abstract
This objective of this project were to design and testing of a garlic peeling unit using air power. The
machine consisted of 1.5 liters cylindrical tank, 0.2 kW of air pressure control equipment and air compressor. The
angle of air power (30, 45 and 60 degrees) amount of garlic (200 and 300 gram) and drying time (0, 10 and 20
minute) were studied. Test results were summarized as following The average width, length, thickness and weight
of garlic were 31.29, 20.28, 14.97 mm and 5.02 gram/seed at moisture content of 69.35 % (w.b.) respectively. The
optimum angle of air power and amount of garlic for testing were 60 degree and 200 gram. The performance of
the machine indicated the capacity of 11.32 kg/h and peeling efficiency of 64.44 %. A working capacity of manual
labor was 7.8 kg/h. The optimum angle of air power at 60 degrees and the amount of garlic used in peeling by 200
gram/once, process heat oven to 105 degrees Celsius for 20 minutes. Ability to be 16.70 kg/h and the percentage
of peeling efficiency of 92.75 % and the percentage of loss 1.5 %.
Keywords: garlic, garlic peeling machine, peeling machine
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและทดสอบชุดปอกเปลือกกระเทียมโดยใชแรงลม โดยมีสวนประกอบหลัก คือ
ชุดถังบรรจุทรงกระบอกขนาด 1.5 ลิตร ชุดควบคุมแรงดันลม และชุดปมลมขนาด 0.2 กิโลวัตต ซึ่งปจจัยที่ใชในการศึกษา ไดแก
มุมเอียงของแรงดันลม (30, 45 และ 60 องศา) ปริมาณกระเทียมที่ใชในการปอกตอครั้งคือ ( 200 และ 300 กรัม) และ เวลา
ในการอบลดความชื้น (0, 10 และ 20 นาที) ซึ่งสรุปผลการทดสอบไดวา คุณลักษณะทางกายภาพของกระเทียมพันธุ จีน มี
ความกวาง ความยาว ความหนา และน้ําหนักเฉลี่ย 20.28 31.29 14.97 มิลลิเมตร และ 5.02 กรัมตอเมล็ด ตามลําดับ และมี
คาความชื้น 69.35 เปอรเซ็นตมาตรฐานเปยก มุมเอียงของแรงดันลมและปริมาณของกระเทียมที่ใชในการปอกตอครั้งที่
เหมาะสม คือ มุมเอียงของแรงดันระหวาง 45- 60 องศา และมีปริมาณกระเทียมในการปอก 200 กรัมตอครั้ง ใหความสามารถ
ในการทํางาน 11.32 กิโลกรัมตอชั่วโมง โดยมีประสิทธิภาพการกะเทาะ 64.44 เปอรเซ็นต เทียบกับความสามารถในการทํางาน
ของแรงงานคนสามารถปอกได 7.8 กิโลกรัมตอชั่วโมง มุมเอียงของแรงดันลม 60 องศา และปริมาณที่ใชในการปอกเปลือก
กระเทียม 200 กรัมตอครั้ง โดยผานกระบวนการอบดวยความรอน 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที ใหความสามารถใน
การปอกเปลือกกระเทียมได 16.70 กิโลกรัมตอชั่วโมง โดยมีประสิทธิภาพการกะเทาะ 92.75 เปอรเซ็นต และมีเปอรเซ็นตความ
สูญเสีย 1.5 เปอรเซ็นต
คําสําคัญ: กระเทียม เครื่องปอกเปลือกกระเทียม เครื่องปอกเปลือก
คํานํา
กระเทียมเปนพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งการนําเขาและสงออก สามารถ
นํามาใชประโยชนไดหลายประการสามารถนํามาสกัดเพื่อทําเปนยารักษาโรคตางๆ ได การผลิตกระเทียมเพื่อสงออกจะผลิต
ออกมาเปน 3 ประเภทคือกระเทียมสดหรือแชแข็งกระเทียมสดแหงไมเปนผงและกระเทียมแหงเปนผงซึ่งจะนํากระเทียมไปผาน
กระบวนการตางๆ เพื่อใหไดผลิตภัณฑตามที่ตองการซึ่งจะตองเปลือกกระเทียมออกกอนและเนื่องจากเปลือกกระเทียมนั้นบาง
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และติดผิวกระเทียมทําใหปอกเปลือกไดลําบากอีกทั้งสารระเหยในกระเทียมมีกลิ่นแรงและสงกลิ่นติดมือผูปอกเปลือกอีกดวย
(กิตติรัตน, 2548)
ประเทศจีนเปนผูสงอันดับตน เนื่องจากตนทุนการผลิตกระเทียมของประเทศจีนมีตนทุนการผลิตที่ถูกกวาประเทศไทย
(TSI-C,2554) จากอัตราสวนการผลิตของประเทศจีนอยูที่รอยละ 75 สําหรับประเทศไทยมีพื้นที่ในการปลูกกระเทียมอยูที่
150,000 – 190,000 ไร ไดผลผลิตตอป 9,000 ตันตอป พื้นที่ปลูกที่สําคัญของพื้นที่ประเทศไทยอยูที่ จังหวัด เชียงใหม ลําพูน
เชียงราย ลําปาง พะเยา อุตดิตถ แมฮองสอน และศรีสะเกษ (กรมสงเสริมการเกษตร,2553) และประเทศผูที่นําเขากระเทียม
มากที่สุดไดแก ประเทศญี่ปุน ซึ่งมีการนําเขากระเทียมปละ 20 กวาตัน ผูนําเขาอยางญี่ปุนตองการนําเขากระเทียมแปรรูปเปน
กระเทียมแบบปลอกเปลือก และแชแข็ง (TSI-C,2554)
นอกจากสถานการณที่กลาวมาขางตนการปอกกระเทียมจึงเปนอีกหนึ่งปญหาของเกษตรกรไทย เนื่องจากปจจุบัน
คนไทยโดยสวนใหญยังอาศัยแรงงานจากคนในการปอกเปลือกกระเทียม ซึ่งจะใชเวลานานในการปอกจากขอมูลอัตราการปอก
เปลือกดวยมือคนมีอัตราการปอกตอคนเทากับ 7.89 กิโลกรัมตอชั่วโมง
ในปจจุบันทั้งในและตางประเทศไดมีการคิด
เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อเขามาชวยในการทุนแรงของเกษตรกรโดยการใชเทคนิคตางๆ อยางมากมาย เชน หลักการเสียดสีกันของ
ลูกยางกะเทาะ การใชแรงดันลม การใชแรงดันน้ํา ในการปอกเปลือกกระเทียมใหไดมาก และรวดเร็ว (กิตติรัตน, 2548)
อุปกรณและวิธีการ
การออกแบบชุดทดสอบนี้
จะพิจารณาถึงคุณสมบัติที่จะนํามาทดสอบกอนการออกแบบชุดทดสอบและวัสดุที่
นํามาใชในการทดสอบนั้นคือ กระเทียมจีนแบบแกะกลีบ ดังนั้น ชุดทดสอบนี้จึงเลือกใชถังทรงกระบอกขนาด 1.5 ลิตร เปนถัง
ปอก มีเสนผานศูนยกลางของถังปอก 12.5 เซนติเมตร ถังสูง 21 เซนติเมตรเสนผานศูนยกลางของปากถัง (ชองปอน) 3.5
เซนติเมตร ชุดทดสอบนี้ใชในการสรางเครื่องปอกเปลือกกระเทียมที่เปนเครื่องตนแบบ โดยชุดโครงติดตั้งของตัวถังปอกเปลือก
กระเทียมจะสามารถปรับระดับองศาได มีขนาดของรูชองทางออกของเปลือกกระเทียม ในการสรางชุดทดสอบ ไดสรางหัวตอฝา
ปดระหวางทอปลอยลมเพื่อปลอยเขาไปในถังปอก และใชปมลมขนาด 0.2 กิโลวัตต
การทดสอบเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอเครื่องปอกกระเทียมโดยใชแรงดันลม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
การปอกเปลือกกระเทียมโดยใชแรงดันลม โดยมีหลักการพิจารณาและเลือกปจจัยที่ทําการศึกษา 1) มุมเอียงของแรงลมที่
กระทํากับวัสดุ มุมเอียงนี้เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเคลื่อนที่ของวัสดุเกษตรในถังปอกเปลือกกระเทียม 2) แรงดันลมของ
ปมลม มีผลตอการปอกเปลือกกระเทียมเพราะเราไมสามารถควบคุมใหแรงดันลมคงที่ได เนื่องจากปมลมมีขนาดเล็กและกําลัง
ไมมากพอ และ 3) ปริมาณที่ใชในการทดสอบ มีผลตอการปอกเปลือกกระเทียมเพราะถาหากใสกระเทียมไปในปริมาณที่มาก
เกินก็จะทําใหความสามารถในการปอกลดลง
ทําการทดสอบจํานวน 4 ซ้ํา แตละซ้ําจะทําการทดสอบเวลา 40 วินาที ใชแรงดันลมที่ใช 4-10 บาร เนื่องจากที่ตอง
กําหนดเวลา และแรงดันลมนั้น เพราะคาสูงสุดที่แรงดันกําลังตกไปที่ 4 บาร จาก 10 บารจะใชเวลาราว 40 วินาที จะทําใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพลดลงมากเกินความตองการ โดยเตรียมกระเทียม 200 กรัมและ 300กรัมเพื่อใชทดสอบการปอกเปลือก
ดวยเครื่องปอกกระเทียมโดยใชแรงดันลมปริมาณละ 12 ชุด เปดปมลมทํางานจนปมลมสามารถอัดแรงดันลมไดที่ 10 บารจึง
เริ่มทําการทดสอบทดสอบเครื่องปอกเปลือกกระเทียม ปรับมุมองศาที่ตองการที่จะทดสอบโดยไดทําการทดสอบที่มุม 30 องศา
45 องศา และ 60 องศา พรอมจับเวลาซึ่งจะใชเวลา 40 วินาที

Figure 1 Garlic Peeling Unit Using Wind Power
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ผล
การศึกษาพัฒนาและออกแบบชุดปอกเปลือกกระเทียมโดยใชแรงลม จากการทดสอบลักษณะความสัมพันธระหวาง
เปอรเซ็นตการปอกเปลือกกระเทียมไดหมดกับมุมเอียงของแรงดันลม จะทําใหสามารถปอกเปลือกไดหมดนั้นมีแนวโนมในการ
ปอกไดเพิ่มมากขึ้น โดยจะเห็นไดวา ชวงระหวาง 45 – 60 องศาที่การปอกในปริมาณ 200 กรัม จะมีอัตราการปอกที่เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ แตปริมาณการปอกที่ 300 กรัม มีแนวการปอกไดอยูในชวง 45 องศาและคอยๆ ลดลง (Figure 2)
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Figure 2 The relationship between the percent stripping out the sheer incline of pressure
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ลักษณะความสัมพันธระหวางเปอรเซ็นตการปอกเปลือกกระเทียมที่ปอกออกไมหมดกับมุมเอียงของแรงดันลมอัตรา
การปอกไมออกของกระเทียม ที่ปริมาณ 200 กรัม เมื่อมีมุมเอียงของแรงดันลมที่กระทํากับวัสดุที่เพิ่มขึ้น จะมีแนวโนมของของ
การปอกไมออกลดลง เมื่อมีมุมเอียงของแรงดันลมที่กระทํากับวัสดุของถังปอกเพิ่มขึ้นมีแนวโนมในการปอกไมออกลดลงแต
กลับมีแนวโนมเพิ่มขึ้นหลังจากที่เพิ่มมุมเอียงของแรงดันลมที่กระทํากับวัสดุของถังปอกมากกวา 45 องศา (Figure 3)
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Figure 3 The relationship between the percentages of sheer stripping the peel it out.
ลักษณะความสัมพันธระหวางเปอรเซ็นตการปอกเปลือกกระเทียมที่ปอกไมไดกับระดับมุมเอียงที่ใชแสดงใหเห็นไดวา
อัตราการปอกไมไดของกระเทียม ที่ปริมาณ 200 กรัม เมื่อมีระดับมุมเอียงของแรงดันลมที่เพิ่มขึ้น จะมีแนวโนมของการปอก
ไมไดลดลง ตางจาก การปอกไมไดที่ปริมาณ 300 กรัม เมื่อมีระดับมุมเอียงของแรงดันลมของถังปอกเพิ่มขึ้นมีแนวโนมในการ
ปอกไมไดลดลงในชวงมุมเอียงที่ 30 – 45 องศา แตกลับมีแนวโนมเพิ่มขึ้นหลังจากที่เพิ่มมุมเอียงของถังปอกมากกวา 45 องศา
(Figure 4)
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Figure 4 The relationship between the percentages of peeled garlic, not with the angle of pressure.
สรุป
การศึกษาชุดปอกเปลือกกระเทียมโดยใชแรงลม โดยการทดสอบปจจัยที่ใชในการศึกษา ไดแก มุมเอียงของถังปอก
เปลือกกระเทียมซึ่งแบงเปน 3 ระดับ ( 30, 45 และ 60 องศา) และปริมาณที่ใชในการปอกแตละครั้ง ใน 2 ระดับ (200 กรัม
และ 300 กรัม) จากผลการทดสอบสามารถสรุปผลได ดังนี้
คุณลักษณะทางกายภาพของกระเทียมที่นํามาใชในการทดสอบเปนกระเทียมพันธุ จีน ซึ่งมีคามิติของวัสดุเฉลี่ย
ความกวาง 20.28 มิลลิเมตร ความยาว 31.29 มิลลิเมตร ความหนา 14.97 มิลลิเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 5.02 กรัมตอเมล็ดมีความ
คาความชื้น 69.35 เปอรเซ็นตมาตรฐานเปยกและ 227.05 เปอรเซ็นตมาตรฐานแหง
จากผลการทดสอบพบวา มุมเอียงของแรงดันลมอยูระหวาง 45-60 องศา ที่ปริมาณการปอก 200 กรัม โดยเมื่อมุม
เอียงที่ใชในการทดสอบเพิ่มขึ้นจะทําใหแนวโนมของปริมาณของการปอกเปลือกกระเทียมที่สามารถปอกไดหมดเพิ่มมากขึ้น
จากผลการทดสอบพบวาระดับมุมเอียงของแรงดันลมที่ระดับ 60 องศา และใชปริมาณ 200 กรัม จะใหคาอัตราการ
ทํางานที่สามารถปอกเปลือกออกไดเหมด ถึง 64.44 เปอรเซ็นต หรือ 11.32 กิโลกรัมตอชั่วโมง
อัตราการทํางานโดยการใชแรงงานคน ได ดังนี้ การใชแรงงานคนมีความสามารถในการปอกเปลือกกระเทียมที่ 7.8
กิโลกรัมตอชั่วโมง หรือ 54.6 กิโลกรัมตอวัน ในกรณีที่ทํางานวันละ 7 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับการปอกเปลือกกระเทียมดวย
เครื่องปอกเปลือกกระเทียมโดยใชแรงลมสามารถปอกได 11.32 กิโลกรัมตอชั่วโมง ซึ่งใหอัตราการทํางานที่มากกวาการปอก
เปลือกดวยมือ 3.52 กิโลกรัมตอชั่วโมง
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่อํานวยหองทดสอบและ
ปฏิบัติการตางๆ ในการทําโครงการวิจัยในครั้งนี้ตลอดจนใหงบสนับสนุนโครงการในบางสวน ศูนยเครื่องจักรกลเกษตรและ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยขอนแกนและศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หนวยงานรวม
มหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับอุปกรณในการทําวิจัย
เอกสารอางอิง
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