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บทคัดย่อ
การทําน้ํานมข้าวโพดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในปัจจุบันยังคงใช้แรงงานคนในการฝานข้าวโพดส่งผลให้เกิดความเมื่อยล้าและได้
ปริมาณเมล็ดข้าวโพดไม่เพียงพอ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาแรงดันที่เหมาะสมต่อการฝานข้าวโพดขนาดเล็กพันธุ์ซูการ์ 75 โดย
ใช้เครื่องฝานที่มีใบมีดฟันเรียบโดยใช้ระบบนิวแมติกส์ช่วยในการดันข้าวโพดเข้าสู่ใบมีดที่หมุนด้วยการทดรอบจากมอเตอร์746 วัตต์ แรงดันลม
ที่ทําการปรับมีค่า 5 ระดับคือ 2 2.5 3 3.5 และ 4 บาร์ ขณะที่ความเร็วรอบใบมีดหมุนคงที่ 1440 รอบต่อนาที ผลการวิจัยพบว่าที่แรงดันลม 3
บาร์ มีสัดส่วนในการฝานเมล็ดสูงสุด 54.99% ให้ความสามารถในการฝาน 1682.24 ฝักต่อชั่วโมง โดยใช้เวลาในการฝานข้าวโพดเฉลี่ย 2.14
วินาทีต่อฝัก ผลดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการฝานเมล็ดข้าวโพดหวานขนาดเล็ก หากความสัมพันธ์ระหว่างใบมีดและแรงดัน
ลมไม่มีความสอดคล้องกันอาจทําให้ข้าวโพดสะบัดหรือแตกหัก จนทําให้เกิดความสูญเสียได้
คําสําคัญ: ข้าวโพดหวาน; การฝาน; นิวแมติกส์
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Abstract
Now a day, farm women group are still laboring for people to slice corn. this cause to tired on body and
insufficient corn kernels. The purpose of this paper is to investigate the appropriate pressure for small sweet corn slicing of
the SUGAR 75 using a slit-toothed slicer using a pneumatic system to push the corn into the leaf. The rotary knife was
rotated by a 746-watt motor. The air pressure was adjusted to 5 levels of 2 2.5 3 3.5 and 4 bars, while the blade angular
velocity was fixed at 1440 rpm. The results shown, pressure 3 bar effect to percent of slicing of 54.99%, the ability of slice
is 1682.24 ear per hour. It takes an average of 2.14 seconds to slice the corn on the cob. This was the most suitable factor
for the slicing of small sweet corn kernels. If the relationship between the blade and the pressure is no consensus could
take to swing and break that cause to loss.
Keywords: sweet corn; slicing; pneumatic.

1. บทนํา
ข้าวโพดหวาน (sweet corn) เป็นพืชที่คนไทยนิยมบริโภคเป็น
อาหารว่างหรืออาหารหวาน เช่น ข้าวโพดนึ่งหรือต้ม ข้าวโพดอบเนย
ข้าวโพดคั่วเค็ม ข้าวโพดคั่วหวาน ข้าวโพดทอด และน้ํานมข้าวโพด
เป็นต้น ในข้าวโพดมีแป้ง 61.2%, ไขมัน 4.2-4.75%, อัลคาลอยด์
0.21%, ซีแซนทิน (สีเหลืองของข้าวโพด), กลูโคส, น้ําตาล, วิตามินบี
1, วิตามินบี 2, วิตามินบี 6, วิตามินอี, แคลเซียม, และแมกนีเซียม

(MedThai, 2560) ซึ่งมีส่วนช่วยในด้านสายตา ป้องกันโรคผิวหนัง
และโรคระบบประสาท อาการสมองเสื่อม ต้านอนุมูลอิสระ ชะลอ
ความเสื่อมของเซลล์ ช่วยกระตุ้นการเจริญของกระดูกและฟัน และทํา
ให้รู้สึกสดชื่น เป็นต้น (Peak_swaiiriang, 2558) ในปี 2558 ประเทศ
ไทยมีเนื้อเพาะปลูกข้าวโพดหวาน 221,465 ไร่ ภูมิภาคที่มีการ
เพาะปลูกข้าวโพดหวานเรียงจากมากไปน้อยคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยมีผลผลิตรวมทั่วประเทศ
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434,453 ตัน ซึ่งเป็นจังหวัดเชียงรายที่มีผลผลิตสูงที่สุดในภาคเหนือ
65,848 ตัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา
13,884 ตัน จังหวัดกาญจนบุรีมีผลผลิต 53,287 ตัน ในภาคกลาง
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8,836 ตัน สําหรับภาคใต้ (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, p. 2560)
ในปัจจุบันนิยมน้ํามาแปรรูปเป็นน้ํานมข้าวโพดเพื่อให้สะดวกต่อ
การบริโภค เนื่องจากให้ความหวานสูง ไขมันต่ํา สําหรับการทําน้ํานม
ข้าวโพดเริ่มจากนําข้าวโพดหวานแกะเปลือกออกแล้วล้างในสะอาด
แล้วจึงเอามาต้มให้สุกใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที รอให้เย็นแล้วให้
นําข้าวโพดต้มที่ได้มาเฉือนเอาเนื้อออกมาใส่เครื่องปั่นน้ําผลไม้ปั่น
จากนั้นต้มประมาณ 5-10 นาที แล้วนํามากรองด้วยกระชอนที่มี
ความถี่ ข นาดเล็ ก แล้ วนํ า มาต้ มอี ก ครั้ ง ทํ า การปรุ ง รสชาติ ต ามที่
ต้องการ ในปัจุบันมีการผลิตที่เพิ่มขึ้นต้องใช้จํานวนแรงงานและเวลา
ในการผลิตมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะในขั้นตอนการฝานข้าวโพดที่ต้องใช้
ความรวดเร็วและกําลังในการฝานทําให้แรงงานเกิดความล้าจนเกิด
อันตรายได้ ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์และคณะ (2559) ได้ดําเนินการ
ออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดหวานเพื่อสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ลดต้ น ทุ น การผลิ ต เพิ่ มคุ ณ ภาพของข้ า วโพดหวานสู่
ผู้บริโภค โดยใช้การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ควบคุมความเร็วการแกะ
ข้าวโพดหวานประมาณ 300 -500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งเท่ากับการ
ทํางานด้วยแรงงาน 8 คน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่นําระบบนิวแม
ติ กส์ เข้ ามาช่ วยในการควบคุ มการป้ อนวั สดุ และการตั ดท่ อต่ างๆ
เพื่อให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น (Mahesh, Prasad, Kishorvyavahare, Omkar, and Pallavi, 2017) หรือแม้แต่จะตัดแผ่นเหล็ก
(K., K.V.S.S., Jakkoju, and M., 2016) สําหรับผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรไม่ว่าเป็นผักหรือการหั่นมะนาว ก็สามารถนําระบบนิวแม
ติ ก ส์ เ ข้ า ช่ ว ยในการหั่ น เพื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพ ลดจํ า นวนคนและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ (Tony, Muthu, and Sre Nandha ) จากการศึกษา
ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการฝานข้าวโพดด้วยระบบนิวแมติกส์ของจาริณี
และคณะ (2560) พบว่าการทดสอบข้าวโพดขนาดกลางฝานด้วย
ใบมีดทรงกระบอกแบบคมเรียบที่แรงดันลม 2.5 bar และความเร็ว
รอบ 1250 rpm มีความสามารถในการฝานเมล็ดข้าวโพดได้ 924.66
pod/hr (จาริณี และคณะ, 2560) วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้จึง
ทําการศึกษาแรงดันที่เหมาะสมต่อการฝานข้าวโพดขนาดเล็กพันธุ์ซู
การ์ 75 โดยใช้เครื่องฝานที่มีใบมีดฟันเรียบและใช้ระบบนิวแมติกส์
ช่วยในการดันข้าวโพดเข้าสู่ใบมีดที่หมุนคงที่ 1440 rpm แรงดันลมที่
ทํ า การปรั บ มี ค่ า 5 ระดั บ คื อ 2 2.5 3 3.5 และ 4 bar เพื่ อ หา
ความสามารถในการฝานและประสิทธิภาพในการฝานข้าวโพดขนาด
เล็ก

2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 เครื่องฝานเมล็ดข้าวโพดหวาน
เครื่องฝานเมล็ดข้าวโพดหวานมีหลักการทํางาน โดยใช้แรงดันลม
จากระบบนิวแมติกส์มาช่วยในการป้อนข้าวโพดไปยังใบมีดที่หมุนโดย
มีต้นกําลังจากมอเตอร์แสดงดัง Figure 1

Figure 3 sweet corn slicing machine.
เมื่อทําการเปิดเครื่องมอเตอร์ที่อยู่หมายเลข 7 จะหมุนเพื่อส่ง
กํ า ลั ง ไปยั ง ใบมี ด และลู กยางดึ ง ซั ง ข้ า วโพดให้ หมุ น พร้ อมทํ า งาน
หลังจากนั้นเปิดปั๊มลมและทําการปรับแรงดันลมที่หมายเลข 1 เพื่อไป
ดันกระบอกสอบในหมายเลข 2 .ให้เคลื่อนที่เข้า-ออก นําข้าวโพดมา
วางบริเวณตําแหน่งที่ 3 :ซึ่งเป็นตัวประคองจึงกดปุ่มให้กระบอกสูบ
เคลื่อนที่ดันข้าวโพดเข้าสู่ใบมีดในตําแหน่งที่ 4 ซึ่งมีลักษณะดัง
ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง โดยที่ซังจะถูกดึงออกมาด้วยลูก
ยางในหมายเลขที่ 5 ในส่วนของเมล็ดข้าวโพดที่ฝานได้จะออกมาทาง
ช่องออกในหมายเลขที่ 6

Figure 2 smooth sharp knife.
2.2 วิธีการทดลอง
ขั้นตอนแรกของการทดลองฝานข้าวโพดขนาดเล็กพันธุ์ซูการ์ 75
จําเป็นต้องศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของข้าวโพดโดยการวัดความยาว
เส้นผ่านศูนย์กลางโคน กลาง และปลายของฝักข้าวโพด นอกจากนี้ยัง
ต้องชั่งมวลเริ่มต้นของข้าวโพดทุกฝักที่นํามาทดลอง หลังจากนั้นจึง
ทําการแกะข้าวเมล็ดข้าวโพดด้วยมือเพื่อหาสัดส่วนของเมล็ดและซัง
หลังจากนั้นทดลองฝานด้วยเครื่องฝานที่แรงดันลมต่างๆ คือ 2
2.5 3 3.5 และ 4 บาร์ และมีการกําหนดความเร็วรอบของใบมีดหมุน
ที่ 1440 rpm เนื่องจากต้องการศึกษาในกรณีที่เกษตรกรนําไปใช้ซึ่ง
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ไม่ มี เ ครื่ อ งปรั บ ความถี่ ข องไฟฟ้ า จะทํ า ให้ ม อเตอร์ ห มุ น ตาม
ความสามารถที่กําหนด และกําหนดให้ใช้ใบมีดทรงกระบอกฟันเรียบ
เนื่องจากได้มีการศึกษามาก่อนหน้านี้ และทํ าให้ ทราบว่าใบมีดฟั น
เรียบจะมีความสามารถและประสิทธิภาพในการฝานที่ดีกว่าฟันปลา
นอกจากนี้ยังสามารถฝานเมล็ดข้าวโพดหวานได้สวยงามกว่าอีกด้วย
สํ า หรั บ สมการที่ ใ ช้ ใ นการคํ า นวณหาความสามารถและ
ประสิ ทธิ ภาพในการฝานแสดงดั งสมการที่ (1) และสมการที่ (2)
ตามลําดับ
(1)

/

Figure 4 kernel and cob.

(2)

efficiency %

โดยที่ Kernel by Machine หมายถึงความสามารถที่เครื่อง
สามารถทํางานได้ และ Kernel by labor หมายถึงความสามารถ
การฝานข้าวโพดโดยแรงงานคน
3. ผลและวิจารณ์
ข้าวโพดขนาดเล็กพันธุ์ซูการ์ 75 ขนาดเล็กมีลักษณะทางกายภาพ
คือ ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลางโคน กลาง ปลาย และมวลดัง Table
1

หลังจากนั้นได้ทําการทดลองฝานด้วยเครื่องฝานที่สร้างขึ้นทําการ
ทดลองตัวอย่างละ 3 ซ้ํา โดยมีตัวแปรต้นคือความดันลมหรือแรงดัน
ลมผลักข้าวโพดสู่ใบมีดทรงกระบอกหมุนมีจํานวน 5 ระดับคือ 2, 2.5,
3, 3.5 และ 4 bar และตัวแปรตามที่ได้คือ เมล็ดข้าวโพดที่ฝานได้
ซั ง ปริ มาณสู ญเสี ยและเวลาในการฝานข้ า วโพดต่ อฝั ก ดั งแสดง
Figure 5

Table 1 Physical properties of SUGAR 75 varity sweet corn.
parameter
average lenght
average mass
ear maximum diameter
ear middle diameter
ear minimum diameter

size
15.2
0.283
5.33
5.13
4.40

unit
cm
kg
cm
cm
cm

หลังจากนั้นนําข้าวโพดมาแกะด้วยมือเพื่อหาขนาดของซังและ
มวลของเมล็ดข้าวโพดที่ออกจากซังทั้งหมด โดยการสุ่มมาจํานวน 3
ฝัก ซึ่งทําให้ทราบว่าการนําเมล็ดข้าวโพดสดออกจากซังมีความยาก
มากเนื่องจากต้องระวังเมล็ดข้าวโพดแตกเพราะผิวของเมล็ดบางและ
ไม่ยืดหยุ่นเหมือนข้าวโพดที่สุกแล้ว โดยมีสัดส่วนของซังและข้าวโพด
ดัง Figure 3 และมีลักษณะของเมล็ดข้าวโพดและซังที่แกะได้ดัง
Figure 4
Figure 5 parameter and experimental.

corn cob
24%
corn kernel
76%

Figure 3 percent of corncobs and kernels of one ear.

จากผลการทดลองฝานด้วยเครื่องจะได้เมล็ดข้าวโพดที่ไม่มีขั้วติด
มาเหมือนเช่นการแกะด้วยมือคนดัง Figure 6 แต่ถึงอย่างไรเมล็ดที่ได้
ก็ มี ความสวยงามและไม่ ได้ เสี ยเนื้ อข้ าวโพดไปมากนั ก เนื่ องจาก
กระบอกของใบมีดถูกออกแบบให้ใหญ่กว่าแกนเฉลี่ยเล็กน้อย แต่ยังมี
บางเมล็ดที่แตกอาจเนื่องมาจากในช่วงที่มีการดันด้วยกระบอกสูบนิว
แมติกส์เข้าสู่ใบมีดหมุนข้าวโพดเกิดการสบัดจึงทําให้ไม่สวยงามได้
และในส่วนขั้วที่ถูกตัดออกจะติดอยู่กับซัง ดังแสดงใน Figure 7 ซึ่งจะ
เห็นได้ว่ามีเนื้อของข้าวโพดที่สูญเสียไม่มากนัก
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จะเห็นได้ว่าเมื่อแรงดันของกระบอกสูบเพิ่มสูงขึ้นจาก 2 bar ถึง 3
bar มีแนวโน้มของเมล็ดที่ฝานได้เพิ่มสูงขึ้นแล้วจึงลดลงเมื่อความดัน
เพิ่มมากขึ้น โดยที่แรงดัน 3 bar จะมีสัดส่วนการฝานที่ดีกว่าแรงดัน
อื่ นๆ ซึ่ งสั ดส่ วนของการฝานข้ าวโพดขนาดเล็ กที่ ฝานได้ สู งสุ ดคื อ
54.99 % ซังและส่วนชั้วของเมล็ดข้าวโพดที่ติดไปมีค่า 40.40% และ
มีปริมาณสูญเสีย 4.61% ซึ่งจะเป็นส่วนเนื้อที่แตกละเอียดเป็นน้ําแป้ง
ส่วนที่ติดกับใบมีดและส่วนที่ตกพื้น แต่ที่แรงดัน 4 bar จะมีเนื้อที่ติด
กับซังน้อยที่สุดแต่จะมีปริมาณสูญเสียมากที่สุด
เมื่อพิจารณาความสามารถในการฝานดัง Figure 9 จะเห็นได้ว่าที่
แรงดัน 2.5 bar สามารถฝานได้ 1956.52 pod/hr :ซึ่งเป็นค่าสูงที่สุด
เมื่อเทียบกับแรงดันอื่นๆ รองลงมาคือที่แรงดัน 3 bar มีความสามารถ
อยู่ที่ 1682.24 pod/hr และความสามารถในการฝานต่ําที่สุดคือ
1058.82 pod/hr ที่แรงดัน 3.5 bar อาจเนื่องมาจากที่แรงดันนี้ไม่
สัมพันธ์กับการหมุนของใบมีดจึงทําให้มีการฝานได้ช้าและมีส่วนเนื้อ
ติดกับซังในสัดส่วนที่มากกว่าแรงดันอื่นๆ

Figure 6 corn kernel by machine.

Figure 7 corn cob by machine.
ข้ อมู ลที่ ได้ ถู กนํ ามาคํ านวณหาสั ดส่ วนการฝานข้ าวโพดได้ แก่
เมล็ดข้าวโพด ซัง และปริมาณสูญเสียแสดงดัง Figure 8

Figure 9 capacity (pod/hr) by machine.
จากการหาความสามารถในการฝานด้วยเครื่องในหน่วย pod/hr
ได้นํามาวิเคราะห์หาความสามารถในหน่วยของ kg/hr ดังแสดง
Figure 10

Figure 8 corn propotion by machine.

Figure 10 comparison between slicing capacity and lost by
machine.
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จะเห็นได้ว่าที่แรงดัน 3 bar สามารถฝานได้เนื้อของเมล็ดข้าวโพด
มากที่สุดคือ 289.83 kg/hr รองลงมาคือที่แรงดัน 2.5 bar จะได้มีค่า
ใกล้เคียงกับแรงดัน 3 bar คือ 279.14 kg/hr และที่แรงดัน 3.5 bar
มีความสามารถในการฝานต่ําที่สุดคือ 127.98 kg/hr
สําหรับประสิทธิภาพในการฝานข้าวโพดหวานจะทําการเทียบ
เปอร์เซ็นต์เมล็ดข้าวโพดที่ฝานได้ด้วยเครื่องกับเมล็ดข้าวโพดที่แกะ
ด้วยมือซึ่งไม่มีความสูญเสีย มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดข้าวโพดต่อซังเท่ากับ
76 % ต่อ 24% โดยคํานวณจากสมการของประสิทธิภาพดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น หลังจากนั้นนําผลการคํานวณที่ได้มาเทียบเป็นกราฟ
แสดงความสัมพันธ์ดัง Figure 11 โดยเปรียบเทียบกับความสามารถ
ของคนแกะ ที่แรงดัน 2 -3 bar มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแต่เมื่อแรงดัน
สูงขึ้นจะทําให้ประสิทธิภาพในการฝานด้วยเครื่องลดลง โดยที่แรงดัน
3 bar จะมีประสิทธิภาพสูงสุด 72.83 % เนื่องมาจากในส่วนขั้วของ
เมล็ดข้าวโพดถูกตัดออกและติดไปกับซังและมีบางส่วนแตกละเอียด
เป็ น น้ํ า แป้ ง นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารสู ญ เสี ย ด้ ว ย จึ ง เป็ น สาเหตุ ใ ห้
ประสิทธิภาพของแต่ละการทดลองไม่ใกล้ 100% มากนัก

Figure 11 slicing efficiency.
4. สรุปผลการทดลอง
การศึกษาหาแรงดันที่เหมาะสมต่อการฝานข้าวโพดขนาดเล็ก
สําหรับการทําน้ํานมข้าวโพด โดยการให้มอเตอร์ส่งกําลังให้ใบมีด
ทรงกระบอกแบบคมเรียบหมุน และควบคุมการเคลื่อนที่ของฝัก
ข้าวโพดด้วยระบบนิวแมติกส์ซึ่งปรับแรงดัน 5 ระดับ จะเห็นได้ว่า
แรงดันผลักข้าวโพดเข้าสู่ใบมีดต้องมีความสัมพันธ์กัน เพื่อที่จะฝาน
เมล็ดข้าวโพดออกมาให้ได้มากที่สุด สําหรับการทดลองนี้ที่แรงดัน 3
bar จะมีค่าสัดส่วนการฝาน ความสามารถในการฝานให้ได้เมล็ด
ข้าวโพดกิโลกรัมต่อชั่วโมง และมีประสิทธิในการฝานได้สูงที่สุด
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