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Abstract
The objective of this study is to design and evaluate a cylindrical grading machine for peanuts of large
kernel variety. The research consists of a study of basic properties of Khon Kaen 60-3 variety peanuts, a study
and testing of existing grading machines, a study of factors affecting the grading of seeds or kernels, the design
and construction of the prototype and the testing and evaluation of a cylindrical grading machine for Khon Kaen
60-3 variety peanuts. The obtained results are summarized as follows:
The prototype has been tested and evaluated for 3 sizes of feeding and the results indicate that the
optimum linear speed of the screen for grading is 0.24 m/s, using small size of feeding (600-800 kg/h), which
gives a working capacity of 717.4 kg/h, a percentage of grading accuracy of 80.20%, a percentage of kernel
damage of 0.55%, a percentage of reduction in seed germination of 4.35% and no percentage of kernels clogging
on the screens.
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบ สราง และประเมินผลเครื่องคัดขนาดถั่วลิสงเมล็ดโตแบบตะแกรง
ทรงกระบอกหมุน โดยใชถั่วลิสงพันธุขอนแกน 60-3 ในการทดสอบ ขั้นตอนการดําเนินงานประกอบดวย การศึกษาคุณสมบัติ
ทางกายภาพเบื้องตนของเมล็ดถั่วลิสง
การศึกษาและทดสอบหาหลักการทํางานที่มีแนวโนมเหมาะสมที่สุดในการคัดขนาด
เมล็ดถั่วลิสง การศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการคัดขนาดเมล็ดถั่วลิสง การออกแบบ สราง ทดสอบ และประเมินผล เครื่องคัด
ขนาดถั่วลิสงเมล็ดโตแบบตะแกรงทรงกระบอกหมุน ซึ่งมีผลการศึกษาโดยสรุปดังนี้
เครื่องตนแบบไดรับการทดสอบและประเมินผล โดยทําการคัดขนาดเมล็ดถั่วลิสง สําหรับชองปอน 3 ขนาด พบวาคา
เหมาะสมที่สุดสําหรับความเร็วเชิงเสนของชุดตะแกรงคัด คือ 0.24 เมตร/วินาที ที่ชองปอนขนาดเล็ก (600-800 กก./ชม.) โดยมี
อัตราการทํางาน 717.4 กก./ชม. ความแมนยําในการคัด 80.20 % เมล็ดเสียหาย 0.55 % เปอรเซ็นตการงอกที่ลดลงของ
เมล็ด 4.35 % และไมมีเมล็ดติดตะแกรง
คําสําคัญ: คัดขนาด ตะแกรงทรงกระบอก ถั่วลิสงเมล็ด
คํานํา
ถั่วลิสงจัดเปนพืชไรตระกูลถั่วที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งที่ปลูกกันมาชานาน ผลผลิตที่ผลิตไดท้งั หมดของ
ประเทศไทยเปนถั่วลิสงที่มีเมล็ดขนาดเล็กซึ่งสวนใหญเปนพันธุไทนาน 9 และพันธุพื้นเมือง โดยมีน้ําหนักตอ 100 เมล็ด เปน
35–47 กรัม (สนั่น, 2533) หากเทียบกับ มาตรฐานการคาถั่วลิสงของโลกพบวาขนาดเมล็ดเทียบไดกับถั่วลิสงเกรด C
เทานั้น นักปรับปรุงพันธุถั่วลิสงจึงพยายามปรับปรุงพันธุเพื่อใหไดัถั่วลิสงที่มีเมล็ดขนาดใหญ โดยในป พ.ศ. 2532 ไดมกี าร
แนะนําพันธุถั่วลิสงเมล็ดโตพันธุแรกของประเทศโดยกรมวิชาการเกษตรเพื่อใหัเกษตรกรใชปลูก คือ ถั่วลิสงพันธุขอนแกน 60-3
ซึ่งมีขนาดเมล็ดใหญโดยมีน้ําหนักตอ 100 เมล็ด ประมาณ 70 กรัม ในปจจุบันกรมวิชาการเกษตรพยายามสงเสริมใหถั่วลิสง
พันธุขอนแกน 60-3 เปนถั่วลิสงพันธุหลักในการสงออกและบริโภคภายในประเทศ
ขั้นตอนการผลิตและแปรสภาพถั่วลิสงเมล็ดโตเพื่อบริโภคหรือเปนเมล็ดพันธุมีหลายขั้นตอน การคัดขนาดเปนขั้นตอน
หนึ่งที่เพิ่มมูลคาใหกับผลผลิต โดยสามารถเพิ่มมูลคาใหกับถั่วลิสง 2 ถึง 3 เทา (โรงงานผลิตถั่วลิสง คณะเกษตรศาสตร มข,
1
2

รองศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
นักศึกษาปริญญาโท สาขาเครื่องจักรกลเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

2547) จากการศึกษากระบวนการการคัดขนาดถั่วลิสงเมล็ดโตปญหาที่พบ คือ การใชแรงงานคนใน การคัดขนาดอัตราการ
ทํางานต่ําประมาณ 50 กก/.ชม. และความแมนยําในการคัดขนาดต่ําประมาณ 70 % (ชัยยันต, 2547)
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบหาหลักการทํางานที่มีแนวโนมเหมาะสมและเปนไปไดมากที่สุด ในการคัด
ขนาดถั่วลิสงเมล็ดโต เพื่อนํามาใชในการออกแบบ สรางเครื่องตนแบบ ทดสอบ และประเมินผลเครื่องคัดขนาด เพื่อพัฒนาใหมี
เงื่อนไขการทํางานที่สามารถคัดขนาดถั่วลิสงเมล็ดโต โดยมีอัตราการทํางานและความแมนยําในการคัดขนาดที่ดียิ่งขึ้น
อุปกรณและวิธีการ
การทดลองที่ 1 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพเบื้องตนของเมล็ดถั่วลิสงพันธุขอนแกน 60-3 ไดแก ขนาดความกวาง ความ
ยาว ความหนา น้ําหนักตอ 100 เมล็ด และแนวโนมสัดสวนน้าํ หนักของเมล็ดแตละขนาด โดยเมล็ดถั่วลิสงที่นํามาทดสอบครั้ง
นี้เปนเมล็ดถั่วลิสงจากหมวดพืชไร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หลังจากรับซื้อฝกสดมาแลวนําฝกทีม่ ีความชื้นสูงมา
อบลดความชื้นใหเหลือความชื้นเมล็ดไมเกิน 8 เปอรเซ็นตมาตรฐานเปยก แลวนํามากะเทาะเปลือก โดยใชแรงงานคน แลวสุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 เมล็ด นํามาวัดขนาดความกวาง ความยาว ความหนา และน้ําหนักโดยเฉลี่ยตอ 1 00 เมล็ด
การทดลองที่ 2 การศึกษาและทดสอบเพื่อหาหลักการทํางานที่มีแนวโนมเหมาะสมที่สุดในการคัดขนาดถั่วลิสงเมล็ด
โต โดยทําการศึกษาเครื่องคัดขนาด 3 รูปแบบ คือ เครื่องคัดขนาดแบบตะแกรงฐานเรียบ เครื่องคัดขนาดแบบลูกกลิ้งคู
และเครื่องคัดขนาดแบบตะแกรงทรงกระบอกหมุนเทียบกับการคัดขนาดดวยแรงงานคน การทดสอบใชถั่วลิสงเมล็ดโตพันธุ
ขอนแกน 60-3 ตลอดการทดสอบ
การทดลองที่ 3 การออกแบบ สราง และประเมินผล เครื่องคัดขนาดแบบตะแกรงทรงกระบอกหมุน ซึ่งขั้นตอนการ
ทํางานของเครื่องคัดขนาดแบบตะแกรงทรงกระบอกหมุน ประกอบดวย ถังบรรจุเมล็ดถั่วลิสงซึ่งสามารถปรับชองปอนเมล็ดถั่ว
ลิสงออกเปน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (18x2 ซม2 ; 800 กก./ชม.) ขนาดกลาง (18x4 ซม2; 1,600 กก./ชม.) และขนาดใหญ
(18x6 ซม2; 2,400 กก./ชม.) เขาสูชุดตะแกรงคัดขนาดแบบตะแกรงทรงกระบอกหมุน จํานวน 4 ชุด เรียงตอกันแบบอนุกรม แต
ละชุดมีเสนผานศูนยกลาง 30 ซ.ม .ยาว 60 ซ.ม .ทําดวยเหล็กเสนไรสนิมเสนผานศูนยกลาง 6.35 ม.ม .มีระยะหางระหวาง
เหล็กเสนไรสนิม 4 ขนาด คือ 6.00 7.10 8.50 และ 9.50 ม.ม. เพื่อคัดขนาดเมล็ดถั่วลิสงขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ
และ ขนาดใหญพิเศษ ตามลําดับ โดยมีเกลียวลําเลียงอยูดานในตะแกรงคัดทําหนาที่ลําเลียงเมล็ดถั่วลิสงผานชุดตะแกรงคัด
โดยใชความเร็วเชิงเสนในการทํางานของชุดตะแกรงคัด 7 ระดับ คือ 0.16 0.24 0.31 0.39 0.47 0.55 และ 0.63 เมตรตอ
วินาที ดังนั้นปจจัยที่ทําการศึกษามี 2 ปจจัย คือ ขนาดชองปอน 3 ระดับ และ ความเร็วตะแกรงคัดขนาด 7 ระดับ คาชี้ผล
การศึกษา คือ อัตราการทํางาน เปอรเซ็นตความแมนยํา เปอรเซ็นตเมล็ดเสียหาย เปอรเซ็นตการงอกที่ลดลงของเมล็ด และ
เปอรเซ็นตเมล็ดติดตะแกรง การทดสอบใชถั่วลิสงเมล็ดโตพันธุขอนแกน 60-3 ตลอดการทดสอบ
แผนการทดลองเปนแบบ Factorial in CRD เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี LSD ที่ระดับนัยสําคัญ0.05
ผลและวิจารณผล

การทดลองที่ 1 :
จากการศึกษาคุณสมบัติเบื้องตนของเมล็ดถั่วลิสงพันธุขอนแกน 60-3 พบวามีขนาดความกวางเฉลี่ย 9.94 มม.
ความยาวเฉลี่ย 18.59 มม. ความหนาเฉลี่ย 8.21 มม. และน้ําหนักเฉลี่ย 100 เมล็ด เทากับ 74.78 กรัม เมื่อจําแนกสัดสวนเมล็ด
ถั่วลิสงตามขนาดความหนา พบวาเมล็ดถั่วลิสงขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และเมล็ดเล็กลีบ เปน 36.7 37.6 15.9 และ
3.2 % ตามลําดับ และมีเมล็ดที่มีขนาดความหนาเทากับชองเปดรูรีของตะแกรงเบอร 21 เบอร 18 และเบอร 15 ซึ่งเมล็ดมีโอกาสติด
ตะแกรงเปน 2 .5 2.6 และ 1.5 % ตามลําดับ (Figure 1)
การทดลองที่ 2 :
จากการศึกษาวิธีการที่มีแนวโนมเหมาะสมที่สุดสําหรับคัดขนาดถั่วลิสงเมล็ดโตพันธุขอนแกน 60-3 พบวาวิธีการคัด
ขนาดดวยเครื่องคัดขนาดแบบตะแกรงทรงกระบอกหมุน มีแนวโนมเปนไปไดมากที่สุดเมื่อเทียบกับการคัดขนาดดวยเครื่องคัด
ขนาดแบบตะแกรงฐานเรียบ การคัดขนาดโดยใชเครื่องคัดขนาดแบบลูกกลิ้งคู และการคัดขนาดโดยใชคนรอนตะแกรง โดย
พบวามีอัตราในการทํางาน 388.0 กก./ชม. เมล็ดคละ 0.90% เมล็ดเสียหาย 2.38% และเมล็ดติดตะแกรง 1.06% (Table 1)

Large (36.7%)

Elliptical hole # 15 (1.5%)
Very small (3.2%)
Small (15.9%)
Elliptical hole # 18 (2.6%)

Elliptical hole # 21 (2.5%)

Medium (37.6%)

Figure 1 Percentage proportions of peanut sizes measured across thickness
Table 1 Test results of different methods of grading peanuts
Grading methods

working capacity
(kg/h)

Kernels mixing

kernel damage

(%)

(%)

kernels clogging on
screens(%)

Manually sorting screens
Rotating dual rollers
Vibrating flat screens
Rotating cylindrical screens

52.87
47.06
104.55
388.00

25.46
28.81
29.41
0.90

0.50
2.26
4.27
2.38

9.97
9.81
1.06

การทดลองที่ 3 :
การประเมินผลเครื่องคัดขนาดถั่วลิสงเมล็ดโตแบบตะแกรงทรงกระบอกหมุน โดยแปรคาขนาดชองปอน 3 ระดับ คือ
ชองปอนขนาดเล็ก ชองปอนขนาดกลาง และชองปอนขนาดใหญ และความเร็วรอบตะแกรงทรงกระบอก 7 ระดับ คือ 10
15 20 25 30 35 และ 40 รอบตอนาที หรือที่ความเร็วเชิงเสน 0.16 0.24 0.31 0.39 0.47 0.55 และ 0.63 เมตรตอ
วินาที จากการประเมินผลสามารถสรุปไดดังนี้
(1)
เมื่อความเร็วเชิงเสนเพิ่มขึ้นจาก 0.16 ถึง 0.63 เมตรตอวินาที ไดอัตราการทํางาน เปอรเซ็นตเมล็ดติด
ตะแกรง และเปอรเซ็นตเมล็ดเสียหาย เพิ่มขึ้น (Figure 2, 4, 5) สวนเปอรเซ็นตความแมนยําในการคัดและเปอรเซ็นตการงอกมี
คาลดลง (Figure 3,6)
(2)
เมื่อขนาดชองปอนเมล็ดเพิ่มขึ้น คือ ชองปอนขนาดเล็ก ชองปอนขนาดกลาง และชองปอนขนาดใหญ ได
อัตราการทํางาน เปอรเซ็นตเมล็ดติดตะแกรง และเปอรเซ็นตเมล็ดเสียหาย เพิ่มขึ้น (Figure 2, 4, 5) สวนเปอรเซ็นตการงอก
ของเมล็ดไมมีความแตกตางกันที่ชองปอนทุกขนาด (Figure 6)
(3)
ที่ชองปอนขนาดใหญ เปอรเซ็นตความแมนยําในการคัด ไมมีความแตกตางกันทางสถิติทุกความเร็วเชิงเสน
เพิ่ม (Figure 3)
(4)
คาความแมนยําในการคัดขนาดเมล็ดถั่วลิสงสําหรับทุกชองปอนมีแนวโนมคงที่ในชวงความเร็วเชิงเสน
ระหวาง 0.16 ถึง 0.24 เมตรตอวินาที (Figure 3)
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Figure 2 Working capacity vs velocity
Figure 3 Grading accuracy vs velocity
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Figure 6 Reduction in seed germination vs velocity
Small size of feeding

Figure 7 The cylindrical grading machine for peanuts
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สรุป
จากการศึกษาการคัดขนาดถั่วลิสงเมล็ดโตแบบตะแกรงทรงกระบอกหมุนพบวาที่ความเร็วรอบ 15 รอบตอนาที หรือ
ความเร็วเชิงเสน 0.24 เมตรตอวินาที และที่ชองการปอนขนาดเล็ก มีความเปนไปไดที่จะนํามาใชในการคัดขนาดถั่วลิสงเมล็ด
โต โดยมีอัตราในการทํางาน 717.4 กก./ชม. ความแมนยําในการคัด 80.20% เมล็ดเสียหาย 0.55% เปอรเซ็นตการงอกที่
ลดลงของเมล็ด 4.35% และไมมีเมล็ดติดตะแกรง
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจยั เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สนับสนุนการศึกษาครั้งนี้
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