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การออกแบบและพัฒนาเครื่ องแยกผลปาล์ มนํา้ มันออกจากทะลาย
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--------------------------------บทคัดย่ อ

เครื่ องแยกผลปาล์มนํ้ามันออกจากทะลายออกแบบและสร้ างขึ้ นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับปาล์มนํ้ามัน และ
สะดวกต่อการขนส่งไปสู่โรงงานแปรรู ป เครื่ องแยกผลปาล์มนํ้ามันออกจากทะลายประกอบไปด้วย โครงสร้างเครื่ อง
ช่องใส่ วตั ถุดิบ ชุดส่ งกําลัง ชุดตีแยกผลปาล์ม ช่องทางออกของวัตถุดิบ และระบบควบคุมการทํางาน โดยใช้มอเตอร์
ไฟฟ้ าขนาด 1 แรงม้า เป็ นเครื่ องต้นกําลัง การทํางานของเครื่ องเป็ นแบบกรงกระรอกหมุน (Squirrel cage Rotor)
แนวนอน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 เมตร ยาว 1.7 เมตร จากการทดสอบการทํางานของเครื่ องพบว่าการใช้ความเร็ ว
รอบ 2 ระดับ คือ 30 และ 70 รอบต่อนาที ที่เวลาการตีแยกผลปาล์ม 3 และ 2 นาที ตามลําดับ เครื่ องมีประสิ ทธิภาพใน
การแยกผลปาล์มสูงสุดที่ 87.2 เปอร์เซ็นต์ และมีกาํ ลังการผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 275 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง
คําสําคัญ: เครื่ องแยกผลปาล์มนํ้ามัน, กําลังการผลิต

ABSTRACT

A separator machine for oil palm is designed and developed to add value by making it easier to transport
and process at a factory. The palm fruit separator machine comprises of a slot for raw material, a transmission set, a
fruit separation set, an exit opening for raw material, and a one horsepower electric motor. The machine works by
rotating a horizontal squirrel cage rotor with a diameter of 1.2 meters and 1.7 meters in length. From the experiment,
it was found that using 2 speeds of 30 and 70 rpm at fruit separation time of 3 and 2 minutes respectively, the machine
was able to separate palm fruit at maximum efficiency at 87.2% with production capacity on the average of 275 kg/hr.
Keywords: oil palm fruit separator machine, capacity
1. บทนํา

ปั จจุบนั ปาล์มนํ้ามัน เป็ นพืชนํ้ามันที่มีศกั ยภาพในการแข่งขันสูงกว่าพืชนํ้ามันชนิดอื่น ทั้งด้านการผลิต และ
การตลาด ส่ วนแบ่งการผลิตนํ้ามันปาล์มต่อนํ้ามันพืชของโลก มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องและรวดเร็ ว โดยมี
ประเทศผูผ้ ลิตที่สาํ คัญคือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ ไทย ซึ่งมีกาํ ลังการผลิตปาล์มนํ้ามันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ปลูกพืชปาล์มนํ้ามันมีการปลูกอย่างแพร่ หลายในหลายๆ พื้นที่แต่ละภูมิภาคภายในประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตนํ้ามัน
ปาล์ม นํ้ามันสําหรับการนําไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารในลักษณะต่างๆ (ศิริชยั ต่อสกุล และคณะ, 2558) และใช้
ในการผลิตเป็ นนํ้ามันปาล์ม เพื่อเป็ นส่ วนผสมของนํ้ามันดี เซลหรื อไบโอดี เซลเพื่อใช้ทดแทนการใช้พลังงานจาก
นํ้ามันดีเซลบริ สุทธิ์ (จักรพงศ์ ไชยบุรี และ สรพงษ์ แสงสุวรรณ, 2556)
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สําหรั บการเก็บเกี่ ยวปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในปั จจุบนั นี้ ส่ วนใหญ่จะทําการตัดทะลายปาล์มจากต้น
ปาล์มแล้วบรรทุกรถไปขายให้กบั โรงงานแปรรู ป หรื อจุดรับซื้อต่างๆ ในพื้นที่ ด้วยเหตุน้ ีจึงทําให้เสี ยค่าใช้จ่ายในด้าน
การขนส่ งค่อนข้างสู ง และยังทําให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นกับโรงงานที่จะต้องกําจัด เศษก้านปาล์มหรื อทะลายปาล์ม ทั้งที่
สามารถย่อยสลายเป็ นปุ๋ ยชี วภาพในสวนปาล์มได้ (วราจิ ต พยอม และคณะ, 2558) มีเกษตรกรบางส่ วนได้แยกผล
ปาล์มออกจากทะลายปาล์มก่อนนําไปขาย โดยการใช้ขวานฟันทะลายปาล์มเพื่อแยกออกมาเป็ นทะลายย่อยก่อนแล้ว
จึงแยกผลปาล์มอีกครั้งหนึ่ง (วุฒิชยั รอดคุม้ , 2552) ซึ่งต่อมาได้มีการนําเครื่ องแยกผลปาล์มมาใช้เพื่อใช้ในการทดแทน
แรงงาน และเพิ่มกําลังการผลิตให้กบั เกษตรกร โดยเครื่ องแยกที่มีการออกแบบเพื่อใช้งานมีอยู่ 2 ชนิ ดหลักๆ ด้วยกัน
(Maycock, 1987) คือ แบบวงล้อหมุน ซึ่งใช้ในโรงงานขนาดใหญ่ และแบบแขนตี ซึ่งเหมาะกับกําลังการผลิตที่ไม่มาก
หรื อสําหรับเกษตรกรรายย่อย
มีการศึ กษาและพัฒนาเครื่ องแยกผลปาล์มนํ้ามันออกจากทะลายมาอย่างต่อเนื่ อง โดย (จําลอง ปราบแก้ว
และคณะ, 2545) ได้ทาํ การออกแบบเครื่ องแยกผลปาล์มออกจากทะลายโดยการสับแยกช่อทะลายก่อนป้ อนเข้าเครื่ อง
ซึ่ งการทํางานของเครื่ องเป็ นแบบถังหมุนแนวตั้ง ภายในถังมี เดื อยเหล็กติ ดอยู่โดยรอบ เมื่ อถังหมุนจะเกิ ดการตี
กระแทกระหว่างทะลายปาล์มนํ้ามันกับเดื อยเหล็ก ทําให้ผลปาล์มหลุดออกจากทะลาย ต่อมา (วุฒิพล จันทร์ สระคู
และคณะ, 2556) ได้ทาํ การพัฒนาเครื่ องปลิดผลปาล์มออกจากทะลายโดยไม่ตอ้ งสับแยกทะลายก่อนป้ อนเข้าเครื่ อง
การทํางานของเครื่ องเป็ นแบบถังหมุนแนวตั้งที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร ภายในถัง
มีเดือยเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มิลลิเมตร ติดอยูโ่ ดยรอบ สามารถปรับความยาวได้
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่ องแยกผลปาล์มนํ้ามันออกจากทะลาย และพัฒนารู ปแบบเครื่ องแยก
ผลปาล์มออกจากทะลายโดยไม่ตอ้ งฟันแยกทะลายก่อนป้ อนเข้าเครื่ อง ซึ่ งมีหลักการทํางานของเครื่ องเป็ นแบบกรง
กระรอกหมุนในแนวนอน เพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั เกษตรกรนําไปใช้เพื่อลดค่าขนส่ งและทําให้ขายผลปาล์มได้ใน
ราคาที่สูงขึ้น และยังเป็ นทางเลือกสําหรับโรงงานขนาดเล็กนําไปใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อพัฒนาการออกแบบและสร้างเครื่ องแยกผลปาล์มนํ้ามันออกจากทะลายให้มีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงมี
ความสามารถในการแยกผลปาล์มนํ้ามันได้รวดเร็ วขึ้น
3. การดําเนินการวิจยั
3.1 ศึกษาข้ อมูลสําหรับการออกแบบ
ทะลายปาล์มนํ้ามัน ประกอบด้วย ก้านทะลาย ช่ อทะลายย่อย และผล ดังรู ปที่ 1 ในแต่ละทะลายมี
นํ้า หนัก ผลประมาณ 45-70 เปอร์ เ ซ็ นต์โ ดยนํ้า หนัก ทะลายปาล์มนํ้า มัน เมื่ อสุ ก แก่ เต็มที่ มี น้ ําหนัก ประมาณ 1-60
กิโลกรัม แปรไปตามอายุของปาล์มนํ้ามันและปั จจัยสิ่ งแวดล้อม โดยสังเกตพบว่าปาล์มที่มีอายุนอ้ ยจะมีจาํ นวนทะลาย
ต่อต้นมากแต่ทะลายมีขนาดเล็ก และเมื่อปาล์มมีอายุมากขึ้นจะมีจาํ นวนทะลายต่อต้นน้อยลงแต่ขนาดทะลายจะใหญ่
ขึ้น โดยจํานวนทะลายต่อต้นกับนํ้าหนักทะลายมีสหสัมพันธ์ทางลบกัน (อรรัตน์ วงศ์ศรี , 2560)

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 1395

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

รู ปที่ 1 แสดงส่วนประกอบทะลายปาล์มนํ้ามัน
(http://www.doa.go.th/palmsurat/images/e-book/compressed.pdf)
3.2 การออกแบบ
จากผลการศึกษาปั ญหาและข้อมูลต่างๆ สําหรับการออกแบบเครื่ องแยกผลปาล์มนํ้ามันออกจากทะลาย
นั้นสามารถออกแบบส่วนประกอบหลักของเครื่ องออกเป็ น 6 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ โครงสร้างเครื่ อง ชุดตีแยกผลปาล์ม
ชุดส่ งกําลัง มอเตอร์ ตน้ กําลัง ช่องใส่ ทะลายปาล์ม ชุดป้ องกัน ดังรู ปที่ 2 การทํางานของเครื่ องเป็ นแบบกรงกระรอก
หมุน (Squirrel cage Rotor) แนวนอน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 เมตร ยาว 1.7 เมตร ตัวเครื่ องสามารถปรับความเร็ว
รอบได้ โดยใช้อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ใช้มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้าเป็ นเครื่ องต้นกําลัง
ชุดป้ องกัน
ชุดตีแยกผลปาล์ม

ช่องใส่ทะลายปาล์ม

โครงสร้างเครื่ อง

มอเตอร์ตน้ กําลัง
ชุดส่งกําลัง

รู ปที่ 2 แบบเครื่ องที่ออกแบบด้วยโปรแกรม CAD
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รู ปที่ 3 เครื่ องแยกผลปาล์มนํ้ามันออกจากทะลาย
3.3 การทดลอง
หลังจากการทดลองเบื้องต้นและแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ เครื่ องแยกผลปาล์มนํ้ามันออกจากทะลายได้
ถูกทดลองและประเมินสมรรถนะในการทํางาน รวมทั้งคุณภาพในการแยกผลปาล์มนํ้ามัน ซึ่ งการทดลองเบื้องต้นที่
ความเร็ วรอบ 100 และ 50 รอบต่อนาที ใช้เวลาในการทดลอง 5 นาที พบว่าความเร็ วรอบมีผลต่อประสิ ทธิภาพในการ
แยกผลปาล์มนํ้ามัน โดยการทดลองที่ 50 รอบต่อนาที เครื่ องมีประสิ ทธิ ภาพการทํางานที่สูงกว่าความเร็ วรอบที่ 100
รอบต่อนาที ซึ่ งคิ ดเป็ นเปอร์ เซ็ นของผลปาล์มที่ หลุดออกจากทะลายและมี ค วามสมบู ร ณ์ 67.3 % ขณะที่ การใช้
ความเร็ วรอบ 100 รอบต่อนาที มีเปอร์ เซ็นของผลปาล์มที่หลุดออกจากทะลายเพียง 43.4 % ดังนั้นในการศึกษานี้จึงมี
การทดลองการทํางานของเครื่ องภายใต้ตวั แปรความเร็ วที่รอบแตกต่างกัน โดยกําหนดความเร็ วรอบที่ 30 50 70 และ
90 รอบต่อนาที ใช้เวลาในการทดลอง 5 นาที่ต่อตัวแปร และใช้ปาล์มนํ้ามันจํานวน 3 ทะลายในการทดลองแต่ละครั้ง
ซึ่ งปาล์มนํ้ามันที่ใช้ในการทดลองจะผ่านการบ่ม 3 วันก่อนการทดลอง (จําลอง ปราบแก้วและคณะ2545) หลังจากทํา
การทดลองตามตัวแปรที่กาํ หนด ผลปาล์มที่ได้จะถูกนํามาตรวจสอบทางกายภาพ และทําการชัง่ นํ้าหนัก เพื่อนําไป
คํานวนค่าประสิ ทธิภาพการแยกผลปาล์ม ดังสมการที่ 1 และคํานวณเปอร์เซ็นต์ความเสี ยหายของผลปาล์ม ดังสมการที่ 2
เปอร์เซ็นต์ผลปาล์มที่หลุดออกจากทะลาย =

จํานวนผลปาล์มที่แยกได้ และไม่เสี ยหาย (𝑘𝑘𝑘𝑘)
จํานวนผลปาล์มทั้งหมด (𝑘𝑘𝑘𝑘)

เปอร์เซ็นต์ความเสี ยหายของผลปาล์ม =

จํานวนผลปาล์มที่เสี ยหาย (𝑘𝑘𝑘𝑘)
จํานวนผลปาล์มทั้งหมด (𝑘𝑘𝑘𝑘)

×100

×100

(1)

(2)

4. ผลการวิจยั
จากการทดลองเครื่ องแยกผลปาล์ ม นํ้ ามัน ออกจากทะลายภายใต้ต ัว แปรที่ แ ตกต่ า งกัน นั้ น พบว่ า
ประสิ ทธิภาพการทํางานของเครื่ องมีความแตกต่างกัน ดังตารางที่ 1 ผลการทดลองที่ความเร็ วรอบแตกต่างกัน และใช้
ระดับความเร็ วรอบระดับเดี ยวในการทดสอบ พบว่าประสิ ทธิ ภาพการทํางานของเครื่ องมี แนวโน้มลดลงเมื่ อใช้
ความเร็ วรอบในการแยกผลปาล์มสูงขึ้น โดยเฉพาะที่ความเร็ วรอบที่ 90 รอบต่อนาที เครื่ องมีประสิ ทธิภาพการทํางาน
ตํ่าสุด เนื่องจากมีความสามารถแยกผลปาล์มออกจากทะลายได้เพียง 48.2 เปอร์เซ็นต์ และมีผลปาล์มที่ติดอยูก่ บั ทะลาย
อี ก 39 เปอร์ เซ็ นต์ ขณะที่ การใช้ความเร็ วรอบตํ่าสุ ดที่ 30 รอบต่อนาที เครื่ องมี ประสิ ทธิ ภาพการทํางานสู งสุ ด ซึ่ ง
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สามารถแยกผลปาล์มออกจากทะลายได้ 73.3 เปอร์ เซ็นต์ มีผลปาล์มที่ติดอยูก่ บั ทะลายเพียง 14.2 เปอร์ เซ็นต์ และจาก
การพิจารณาปริ มาณผลปาล์มที่เสี ยหายในแต่ละตัวแปรความเร็ วรอบ พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ผลปาล์มที่เสี ยหายอยูร่ ะหว่าง
10-15 เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ
ตารางที่ 1 ผลการทดลองแยกผลปาล์มนํ้ามันออกจากทะลายภายใต้ตวั แปรความเร็ วรอบระดับเดียว
ความเร็ ว
ปริ มาณผลปาล์ม เปอร์เซ็นต์ผลปาล์มที่ เปอร์เซ็นต์ผลปาล์มที่ เปอร์เซ็นต์ผลปาล์มที่
รอบ
ทั้งหมด (kg)
หลุดออกจากทะลาย
ติดอยูก่ บั ทะลาย
เสี ยหาย
30

32.2

73.3

14.2

12.5

50

36.8

67.3

17.1

15.6

70

31

62.9

26.8

10.3

90

33.8

48.2

39

12.8

อย่างไรก็ตามจากการตั้งข้อสังเกตระหว่างการทดลอง พบว่า ผลปาล์มจะมีอตั ราการหลุดออกจากทะลายสูง
ในช่ วง 3 นาที แรก และหลังจากนั้นจะมี การหลุดน้อยลง โดยเฉพาะที่ ความเร็ วรอบตํ่า ดังนั้นจึ งได้ทาํ การศึ กษา
เพิ่มเติม โดยการทดสอบที่ความเร็ วรอบ 2 ระดับ ใช้ความเร็ วรอบในการทดลองที่ 30:50, 30:70 และ 30:90 รอบต่อ
นาที ช่วงเวลาที่ใช้ในการทดลองคือ 3 นาที แรกจะใช้ความเร็ วรอบ 30 รอบต่อนาที ในการแยกผลปาล์มนํ้ามันออก
จากทะลาย และใช้เวลาอีก 2 นาที ในการแยกผลปาล์มนํ้ามันออกจากทะลายภายใต้ความเร็ วรอบ 50 70 และ 90 รอบ
ต่อนาที จากผลการทดลองในแบบที่ 2 พบว่าสามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางานให้กบั เครื่ องได้ โดยการใช้ความเร็ ว
รอบที่ 30:50 รอบต่อนาที เครื่ องมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น 8.3 เปอร์ เซ็นต์ สามารถแยกผลปาล์มออกจากทะลายได้ 81.6
เปอร์ เซ็นต์ มีผลปาล์มที่ติดอยูก่ บั ทะลายเพียง 4.6 เปอร์ เซ็นต์ และมีผลปาล์มที่เสี ยหาย 13.8 เปอร์ เซ็นต์ ขณะที่การใช้
ความเร็ วรอบที่ 30:70 รอบต่อนาที เครื่ องมี ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น 13.9 เปอร์ เซ็ นต์ สามารถแยกผลปาล์มออกจาก
ทะลายได้ 87.2 เปอร์เซ็นต์ มีผลปาล์มที่ติดอยูก่ บั ทะลายเพียง 2.4 เปอร์เซ็นต์ และมีผลปาล์มที่เสี ยหาย 10.4 เปอร์เซ็นต์
และการใช้ความเร็ วรอบที่ 30:90 รอบต่อนาที เครื่ องมีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น 3.3 เปอร์เซ็นต์ สามารถแยกผลปาล์มออก
จากทะลายได้ 76.6 เปอร์เซ็นต์ มีผลปาล์มที่ติดอยูก่ บั ทะลาย 10.2 เปอร์เซ็นต์ และมีผลปาล์มที่เสี ยหาย 13.2 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 2 ผลการทดลองแยกผลปาล์มนํ้ามันออกจากทะลายภายใต้ตวั แปรความเร็ วรอบ 2 ระดับ
ความเร็ ว
ปริ มาณผลปาล์ม
เปอร์เซ็นต์ผลปาล์มที่ เปอร์เซ็นต์ผลปาล์มที่ เปอร์เซ็นต์ผลปาล์มที่
รอบ
ทั้งหมด (kg)
หลุดออกจากทะลาย
ติดอยูก่ บั ทะลาย
เสี ยหาย
30:50

33

81.6

4.6

13.8

30:70

35.4

87.2

0.4

12.4

30:90

30.8

76.6

10.2

13.2

จากผลการทดลองเครื่ องแยกผลปาล์มนํ้ามันออกจากทะลาย พบว่าการใช้ความเร็ วรอบ 30:70 รอบต่อนาที
เครื่ องมีประสิ ทธิ ภาพในการแยกผลปาล์มสู งสุ ดภายใต้ตวั แปรที่กาํ หนด ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพในการแยกผลปาล์มออก
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จากออกจากทะลาย 87.2 เปอร์ เซ็นต์ และจากการประเมินกําลังการผลิตของเครื่ อง และการทํางานของคนงานที่ป้อน
ทะลายปาล์มนํ้ามันเข้าเครื่ อง พบว่ามีกาํ ลังการผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 275 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง
5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการทดลองแยกผลปาล์มนํ้ามันออกจากทะลายที่ความเร็ วรอบระดับเดียวด้วยระยะเวลาในการตีแยก 5
นาที พบว่าเครื่ องแยกผลปาล์มนํ้ามันออกจากทะลายมีประสิ ทธิ ภาพการทํางานสู งสุ ดที่ความเร็ วรอบ 30 รอบต่อนาที
ซึ่งสามารถแยกผลปาล์มออกจากทะลายได้ 73.3 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อทําการทดสอบที่ความเร็ วรอบ 2 ระดับ ที่เวลาการ
ตีแยกผลปาล์ม 3 และ 2 นาที ตามลําดับ เครื่ องมีประสิ ทธิ ภาพในการแยกผลปาล์มเพิ่มขึ้น โดยการตีแยกผลปาล์มที่
ความเร็ วรอบ 30:70 รอบต่อนาที เครื่ องแยกผลปาล์มนํ้ามันออกจากทะลายสามารถแยกผลปาล์มออกจากทะลายได้
87.2 เปอร์เซ็นต์
การนําปาล์มนํ้ามันหลังการเก็บเกี่ยวมาบ่มไว้ 3 วันช่วยให้สามารถแยกผลปาล์มนํ้ามันออกจากทะลายได้ง่าย
ขึ้น แต่อาจจะส่งผลต่อคุณภาพของนํ้ามัน เนื่องจากระหว่างการเก็บเกี่ยวผลปาล์มนํ้ามันมีโอกาสชํ้าจากการเคลื่อนย้าย
และเมื่อนํามาเก็บไว้เกิ น 24 ชัว่ โมง จะทําให้ปริ มาณของกรดไขมันอิสระมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งเป็ นสาเหตุทาํ ให้
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีของนํ้ามัน
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