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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบแกนกลางของชุด

ปอกเปลือกกระเทียมด้วยอากาศอดั เพ่ือให้ได้กระเทียมตามท่ีต้องการ 
การทดสอบจะใช้กระเทียมเป็นกลีบเพ่ือง่ายและลดระยะเวลาการปอก
เปลือกกระเทียม 
 คณะผูวิ้จยัได้ท  าการทดสอบกระเทียมในชุดหมอ้ปอกเปลือก
กระเทียมเป็นรูปทรงกระบอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 18 
เซ็นติเมตร สูง 18 เซ็นติเมตร มีความหนา 0.1 เซ็นติเมตร ส่วนภายใน
หมอ้ปอกเปลือกกระเทียมได้ออกแบบแกนกลางมีก้านยืดระหว่างขอบ
และแกนจ านวน 3 แบบ คือ แบบแรกรูปทรงกรวยตดัหงาย ตวัแกนสูง 13 
เซ็นติ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางแกน 3.5x6 เซ็นติ เมตร แบบท่ีสอง
ทรงกระบอก ตัวแกนสูง 13 เซ็นติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางแกน 4 
เซ็นติเมตร และแบบท่ีสามทรงลูกระนาด ตวัแกนสูง 8.5 เซ็นติเมตร เส้น
ผ่านศูนย์กลางแกน 2x5 เซ็นติเมตร ด้านข้างของหม้อปอกเปลือก
กระเทียมเจาะรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซ็นติเมตร จ านวน 2 รู 
ส าหรับเป็นช่องทางอากาศเขา้ ฝาปิดหมอ้มีปล่องส าหรับให้อากาศและ
เปลือกกระเทียมออก ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 7 เซ็นติเมตร ในการ
ทดสอบใช้กลีบกระเทียมจีน (พันธุ์หนัก) ไม่เกิน 500 กรัมต่อคร้ัง 
ทดสอบท่ีความดนัลม 3, 4, 5 และ 6 บาร์ 

จากผลการทดสอบ เคร่ืองปอกเปลือกกระเทียมกบัแกนกลาง 
ทั้ง 3  รูปแบบท่ีความดนั 6 บาร์ น ้ าหนักกระเทียม 500 กรัมต่อคร้ัง ผล
ปรากฏว่า แกนกลางทรงกรวยตดัปอกได้มากท่ีสุด คือ ได้ 490 กรัม ใช้
เวลา 3 นาที นอกจากน้ีเคร่ืองปอกเปลือกกระเทียมน้ียงัสามารถใช ้
ปอกเปลือกผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัไดอี้กดว้ย 

 
ค าส าคญั: ปอกเปลือกกระเทียม, กระเทียมจีน, อากาศอดั  

 

Abstract 
The objective of this research was to study the core model of garlic 
peeling machine with compressed air. To get the garlic as desired. The 
test is to use cloves of garlic to simplify and shorten the peeling time.  

 The researchers tested the garlic in a peeled pot with a 18 
centimeters diameter, 18 centimeters high and 0.1 centimeters thick. 
Inside the clay pot, the three core designs stem between the edges and 
axes. The first model is a cone shaped 13 centimeters high, 3.5 
centimeters lower diameter and 6 centimeters upper diameter. The 
second cylinder model is 13 centimeters high and 4 centimeters in 
diameter and the last is a xylophone shaped, 8.5 centimeters high and 
2x5 centimeters in diameter. The side of pot drilled 1 centimeter 
diameter 2 holes for air intake. The pod lid has 7 centimeters hood for 
air and peels exhaust. In the test, use Chinese garlic not more than 500 
grams per test at 3, 4, 5 and 6 bar pressure. 
 Based on test results. Peeling machine with 3 axes at 6 bar 
pressure, garlic weight 500 grams per time. The result is that the conical 
core. The most peeling is 490 g in 3 minutes. In addition, this peeling 
machine can also be used to peel other similar products. 
Keywords:  Garlic peeling, Chinese garlic, Compressed air    
1. บทน า 
 กระเทียมจดัเป็นพืชผกัสมุนไพรทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัใน
ประเทศไทย นิยมปลูกกนัมากในแถบจงัหวดัภาคเหนือ และนิยมน ามา
บริโภคกนัอยา่งแพร่หลายเน่ืองจากให้กล่ินฉุนแรง หากน ามาเจียวน ้ ามนั
จะให้กล่ินหอม ช่วยให้อาหารน่ารับประทาน และช่วยดบักล่ินคาวใน
อาหารไดดี้และยงัใชป้ระโยชน์ไดใ้นทางการแพทยพ้ื์นบา้นของไทย ราก
กระเทียมเป็นรากฝอย สีขาวขุ่น แผก่ระจายในแนวด่ิง เป็นพืชลม้ลุกใบ
เล้ียงเด่ียว มีล าตน้เป็นหวัอยูใ่นดิน มีล าตน้เทียมท่ีเป็นใบแตกออกเฉพาะ
กลีบหลกั หวัใตดิ้นท่ีเป็นล าตน้ประกอบดว้ยกลีบเล็กๆหลายกลีบเรียง
ซอ้นกนัแน่น ประมาณ 4-15 กลีบ แต่ละกลีบประกอบดว้ยเปลือกหุ้มท่ี
แยกออกจากกนัได ้ 
  ในการปอกกระเทียมนั้น คนไทยส่วนใหญ่จะใชมี้ดในการ
ปอกเปลือกกระเทียม โดยอาศยัแรงงานจากคน ซ่ึงจะใชเ้วลานาน 
ปัจจุบนัในต่างประเทศนั้นไดมี้เทคนิคการปอกเปลือกกระเทียมโดยใช้
แผน่ยางในการขดัสีกนั จะใชแ้ผน่ยางเป็นตวัปอก ซ่ึงจะวางกลีบ
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กระเทียมไวก้ลางแผน่ยางแลว้มว้นแผ่นยาง จากนั้นก็กล้ิงไปมาจนเปลือก
กระเทียมหลุดออก จากการปอกแบบใชแ้ผน่ยางโดยใชห้ลกัการของแรง
เสียดทาน เม่ือวตัถุ 2 อนั มีผิวสมัผสักนั แรงเสียดทานจะมีทิศทางตรงกนั
ขา้ม ท าให้ผิวหนา้สมัผสัของวตัถุหน่ึงเล่ือนหรือพยายามจะเล่ือนท าให้
เกิดแรงเฉือนให้ผิวกระเทียมเกิดการฉีกขาด [1] ต่อมาไดมี้การศึกษาการ
ปลอกเปลือกกระเทียมในชุดหมอ้ปอกเปลือกกระเทียมดว้ยอากาศอดัท่ี
ความดนัลม 3, 4, 5 และ 6 บาร์ ใชก้ลีบกระเทียมจีน (พนัธุ์หนกั) ไม่เกิน 
500 กรัมต่อคร้ัง ปรากฏวา่ท่ีความดนั 6 บาร์ใชเ้วลาในการปอกเปลือก 4 
นาที ไดก้ระเทียมท่ีปอกเปลือกแลว้ 486 กรัม [5] ท าให้ลดระยะเวลาใน
การปอกเปลือกกระเทียมลง 

ด้วยเหตุน้ี ทางคณะผูวิ้จยัได้ศึกษาขอ้มูลและหลกัการอาศยั
แรงดนัจากอากาศอดัโดยเพ่ิมแกนกลางในการทดสอบ 3 รูปแบบภายใน
หมอ้ปอกเปลือกกระเทียม เพ่ือให้กลีบกระเทียมเกิดการขดัสีกนัเองจน
เปลือกกระเทียมร่อนหลุดออกจากเน้ือกระเทียม และแยกเปลือก
กระเทียมออกจากกลีบ เป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับการปอกเปลือก
กระเทียม 
 

2. การออกแบบและสร้างเคร่ืองปอกเปลือกกระเทยีมแบบมี
แกนกลาง 

การออกแบบเคร่ืองปอกกระเทียมแบ่งส่วนประกอบออกเป็น 
2 ส่วนหลกั คือ หมอ้ปอกเปลือกกระเทียมกบัชุดฐานวางหมอ้ปอก ขนาด 
ของหมอ้ก าหนดจากความตอ้งการปอกกลีบกระเทียมคร้ังละ 500 กรัม 
มาค านวณหาปริมาตรของกระเทียม เม่ือไดค้่าปริมาตรของกระเทียมแลว้ 
น าค่ามาค านวณหาปริมาตรของหมอ้ปอกเปลือกกระเทียม โดยก าหนดให้
ปริมาตรของหม้อปอกเปลือกกระเทียมเป็น 3 เท่าของปริมาตรของ
กระเทียม  

ชุดหมอ้ปอกเปลือกกระเทียม ประกอบด้วย หมอ้สเตนเลส 
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง     18 เซ็นติเมตร สูง 18 เซ็นติเมตร เจาะช่อง
ส่ีเหล่ียมดา้นขา้งของหมอ้ปอกเปลือกกระเทียมทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั 
ขนาด 9×12 เซ็นติเมตร โดยมีแผ่นอะคริลิคใส ความหนา 3 มิลลิเมตร 
ขนาด 11×16 เซ็นติเมตร ดัดโค้งตามลักษณะความโค้งของหม้อปอก
เปลือกกระเทียมดว้ยยดึติดกบัผิวดา้นนอกของหมอ้ปอกเปลือกกระเทียม 
ส่วนภายในหมอ้ปอกเปลือกกระเทียมตรงกน้หมอ้มีลกัษณะเป็นกรวยนูน
ข้ึนมา ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 12 เซ็นติเมตร สูง 6 เซ็นติเมตร ดา้นขา้ง
ของกน้หมอ้ปอกเปลือกกระเทียมเจาะรู ขนาด 1 เซ็นติเมตร จ านวน 2 รู 
ฝาปิดหมอ้มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 18 เซ็นติเมตร เจาะช่องส าหรับให้
เปลือกกระเทียมออก ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 7 เซ็นติเมตร และมีท่องอ 
ขนาด 3 น้ิว ยดึกบัท่ีเจาะรูตรงกลางของหมอ้ปอกเปลือกกระเทียม 

ชุดฐาน ท าจากสเตนเลส ขนาด 30×30 เซ็นติเมตร และสูง 20 
เซ็นติเมตร และมีขารองรับหมอ้ปอกเปลือกกระเทียมติดอยูด่า้นบนฐาน 

ส่วนดา้นหน้าฐานจะมีชุดปรับแรงดนัลมติดอยู ่การออกแบบเพ่ือรองรับ
ชุดหม้อปอกเปลือกกระเทียมอย่างมัน่คงและง่ายต่อการน ากระเทียมท่ี
ปอกเปลือกออก 
 

 
                                 รูปท่ี 1 เคร่ืองปอกเปลือกกระเทียม 
  

แกนกลางมี 3 รูปแบบ คือ แกนกลางทรงกรวยตดัแบบหงาย 
ขอบยืดแกนขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 18 เซ็นติเมตร มีกา้นยืดระหว่างขอบ
และแกนขนาดเส้นผ่าศูนย ์3 มิลลิเมตร ยาว 6 เซ็นติเมตร ตวัแกนสูง 13 
เซ็นติเมตร เส้นผ่านศูนยก์ลางแกน 3.5x6 เซ็นติเมตร แกนกลางลกัษณะ
ทรงกระบอก ขอบยดืแกนขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 18 เซ็นติเมตร มีกา้นยืด
ระหวา่งขอบและแกน ตวัแกนสูง 13 เซ็นติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลางแกน 4 
เซ็นติเมตร และแกนกลางลกัษณะท่ีเป็นทรงลูกระนาด ขอบยืดแกนขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 18 เซ็นติเมตร มีก้านยืดระหว่างขอบและแกน ยาว 6 
เซ็นติเมตร ตัวแกนสูง 8.5 เซ็นติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางแกน 2x5 
เซนติเมตร 

 
 
(ก) แบบทรงกรวยตดั   (ข) แบบทรงกระบอก  (ค) แบบทรงลูกระนาด 
                          รูปท่ี 2 แกนกลางทั้ง 3 รูปแบบ 
 

3. การทดสอบเคร่ืองปอกเปลือกกระเทยีม 
การทดสอบการท างานของเคร่ืองปอกเปลือกกระเทียม มีขั้นตอน คือ 
 1. ปิดวาลว์จ่ายอากาศอดัหมายเลข 4 แลว้เสียบสายลมเขา้
เคร่ืองปอกเปลือกกระเทียมหมายเลข 5 
 2. เปิดวาลว์จ่ายอากาศอดัหมายเลข 4 และวาลว์เปิดอากาศอดั
เขา้เคร่ืองปอกเปลือกกระเทียมหมายเลข 8 

3. ปรับแรงดนัอากาศอดัท่ีชุดปรับแรงดนัหมายเลข 7 ให้ได้
แรงดนั 3 บาร์ 

ชุดฐานวางหมอ้ปอก 

หมอ้ปอกเปลือกกระเทียม 

ชุดปรับแรงดนัลม 
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4. ติดตั้งแกนกลางแบบทรงกรวยตดัลงในชุดหมอ้ปลอก
เปลือก 
 5. ใส่กลีบกระเทียมจีนโดยชัง่น ้าหนกั 500 กรัม ลงในหมอ้
ปอกเปลือกกระเทียม 
 6. ปิดฝาหมอ้ให้สนิท แลว้น าถุงผา้สวมท่ีปลายท่องอของฝา
หมอ้ปอกเปลือกกระเทียม 
 7. เปิดวาลว์ปิด-เปิด เคร่ืองปอกเปลือกกระเทียมหมายเลข 6 
เป็นเวลา 1 นาทีแลว้ปิดเพื่อหยดุเคร่ือง 

 

 
 

รูปท่ี 3 ทดสอบเคร่ืองปอกเปลือกกระเทียม 
 

8. เปิดฝาหมอ้เคร่ืองปอกเปลือกกระเทียม น ากระเทียมออกมา
ชัง่เพ่ือหาน ้าหนกักระเทียมท่ีปอกเปลือกแลว้และบนัทึกผล จากนั้นน า
กระเทียมทั้งหมดใส่หมอ้เคร่ืองปอกเปลือกกระเทียมปิดฝาเหมือนเดิม 

9. ท าซ ้าขั้นตอนท่ี 6 และ 7 อีก 3 รอบ และบนัทึกผล 
10. ท าซ ้าขั้นตอนท่ี 3 ถึง 8 โดยปรับแรงดนัอากาสอดั เป็น 4, 

5 และ 6 บาร์ ตามล าดบั 
11. ติดตั้งแกนกลางแบบทรงกระบอก ท าซ ้าขอ้ท่ี 5 ถึง 10 

ตามล าดบั 
12. ติดตั้งแกนกลางแบบทรงลูกระนาด ท าซ ้าขอ้ท่ี 5 ถึง 10 

ตามล าดบั 
 

4. ผลการทดสอบของเคร่ืองปอกเปลือกกระเทยีม 
 จากการทดสอบเคร่ืองปอกเปลือกกระเทียมคร้ังละจ านวน 
500 กรัม ท่ีความดนัอากาศอดั 3, 4, 5 และ 6 บาร์ ตามล าดบั แต่ละความ
ดนัทดสอบจะมีการชัง่น ้าหนกักระเทียมปอกเปลือกแลว้ทุก 1 นาที จน
ครบ 4 นาที ผลการทดสอบแสดงดงัตารางท่ี 1 
  

ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบของเคร่ืองปอกเปลือกกระเทียมแบบ 
                  ทรงกรวยตดั 
ความ
ดนั 
(bar) 

อตัราการ
ไหลของ
อากาศ
อดัเฉลีย่ 
(LPM) 

เวลา 
(min) 

น า้หนัก
กระเทียม
ปอกเปลือก
แล้วเฉลีย่ (g) 

คดิเป็น
ร้อยละ 
(%) 

ค่าความ
ส้ินเปลือง
พลงังาน
จ าเพาะ 
(g/LPM) 

3 583 
1 216.66 52.30 0.37 
2 370.00 74.00 0.63 
3 400.00 80.00 0.68 

4 690 
1 378.33 75.60 0.54 
2 405.00 81.00 0.58 
3 463.33 92.60 0.67 

5 739 
1 405.00 81.00 0.54 
2 455.00 91.00 0..61 
3 486.66 97.30 0.65 

6 787 
1 438.33 87.00 0.55 
2 460.00 92.00 0.58 
3 490.00 98.00 0.62 

จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบกระเทียมคร้ังละ 500 กรัม 
พบวา่ท่ีความดนัอากาศอดั 6 บาร์ เคร่ืองสามารถปอกเปลือกกระเทียมได้
สมบูรณ์มากท่ีสุด คือ 490.0 กรัม ดว้ยเวลา 3 นาที และค่าความส้ินเปลือง
พลงังานจ าเพาะ 0.62 กรัมต่อลิตรต่อนาที  
ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบของเคร่ืองปอกเปลือกกระเทียมแบบ  
                 ทรงกระบอก 
ความ
ดนั 
(bar) 

อตัราการ
ไหลของ
อากาศ
อดัเฉลีย่ 
(LPM) 

เวลา 
(min) 

น า้หนัก
กระเทียม
ปอกเปลือก
แล้วเฉลีย่ (g) 

คดิเป็น
ร้อยละ 
(%) 

ค่าความ
ส้ินเปลือง
พลงังาน
จ าเพาะ 
(g/LPM) 

3 566 
1 245.00 49.00 0.43 
2 348.33 69.66 0.61 
3 390.00 78.00 0.68 

4 680 
1 331.66 66.33 0.48 
2 388.33 77.66 0.57 
3 456.66 91.33 0.67 

5 744 
1 390.00 78.00 0.52 
2 446.66 89.33 0.60 
3 483.33 96.66 0.64 

7. ชุดปรับแรงดนัอากาศ
อดั 

3. มาตรวดัอดัการไหล   
     อากาศอดั 

2. ท่อจ่ายอากาศอดั 

4. วาลว์จ่ายอากาศอดั 

5. สายลมเขา้เคร่ืองปอก 8. วาลว์เปิดอากาศอดัเขา้เคร่ืองปอก 

1. ถุงผา้เก็บเปลือกกระเทียม 

9. หมอ้ปอกเปลือกกระเทียม 

6. วาลว์ปิด-เปิด เคร่ือง
ปอก 
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ตารางท่ี 2  ต่อ 
ความ
ดนั 
(bar) 

อตัราการ
ไหลของ
อากาศ
อดัเฉลีย่ 
(LPM) 

เวลา 
(min) 

น า้หนัก
กระเทียม
ปอกเปลือก
แล้วเฉลีย่ (g) 

คดิเป็น
ร้อยละ 
(%) 

ค่าความ
ส้ินเปลือง
พลงังาน
จ าเพาะ 
(g/LPM) 

6 777 
1 425.00 85.00 0.54 
2 448.33 89.66 0.57 
3 488.33 97.66 0.62 

จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบกระเทียมคร้ังละ 500 กรัม พบวา่ท่ีความดนั
อากาศอดั 6 บาร์ เคร่ืองสามารถปอกเปลือกกระเทียมไดส้มบูรณ์มากท่ีสุด 
คือ 488.33 กรัม ดว้ยเวลา 3 นาที และคา่ความส้ินเปลืองพลงังานจ าเพาะ 
0.62 กรัมต่อลิตรต่อนาที  
ตารางท่ี 3  ผลการทดสอบของเคร่ืองปอกเปลือกกระเทียมแบบ 
                  ทรงลูกระนาด 
ความ
ดนั 
(bar) 

อตัราการ
ไหลของ
อากาศ
อดัเฉลีย่ 
(LPM) 

เวลา 
(min) 

น า้หนัก
กระเทียม
ปอกเปลือก
แล้วเฉลีย่ (g) 

คดิเป็น
ร้อยละ 
(%) 

ค่าความ
ส้ินเปลือง
พลงังาน
จ าเพาะ 
(g/LPM) 

3 0.573 
1 213.33 42.66 0.37 
2 290.00 58.00 0.50 
3 360.00 72.00 0.62 

4 0.682 
1 278.33 55.66 0.40 
2 351.66 70.33 0.51 
3 438.33 87.66 0.64 

5 0.744 
1 281.66 56.33 0.37 
2 421.66 84.33 0.56 
3 460.00 92.00 0.61 

6 0.777 
1 408.33 81.66 0.52 
2 455.00 91.00 0.58 
3 488.33 97.66 0.62 

 
จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบกระเทียมคร้ังละ 500 กรัม พบวา่ท่ีความดนั
อากาศอดั 6 บาร์ เคร่ืองสามารถปอกเปลือกกระเทียมไดส้มบูรณ์มากท่ีสุด 
คือ 488.33 กรัม ดว้ยเวลา 3 นาที และคา่ความส้ินเปลืองพลงังานจ าเพาะ 
0.62 กรัมต่อลิตรต่อนาที  
 
 

 
รูปท่ี 4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งแกนกลางทั้ง 3 แบบ กบัน ้าหนกักระเทียม     
            ท่ีความดนั 6 บาร์  
 จากตารางท่ี 1, 2 และ 3 ผลการทดสอบเคร่ืองปอกเปลือก
กระเทียมท่ีมีแกนกลางทั้ง 3 แบบสามารถปอกเปลือกกระเทียมได้มาก
ท่ีสุดท่ีความดัน 6 บาร์ ด้วยเวลา 3 นาที และรูปท่ี 4 เคร่ืองปอกเปลือก
กระเทียมท่ีมีแกนกลางทรงกรวยตดัปอกเปลือกกระเทียมไดม้ากท่ีสุด 490 
กรัม คิดเป็นร้อยละ 98 เปอร์เซ็นต์ ท่ีความดนัลม 6 บาร์ ใช้เวลาในการ
ปอกเปลือกกระเทียม 3 นาที   
 

5. สรุป 
จากผลการทดสอบการศึกษารูปแบบของชุดปอกเปลือก

กระเทียมดว้ยอากาศอดัท่ีความดนัลม 3, 4, 5 และ 6 บาร์ พบวา่แกนกลาง
ทรงกรวยตดัปอกเปลือกกระเทียมได้มากท่ีสุด คือ 490 กรัม ท่ีความดนั
ลม 6 บาร์ ใช้เวลาในการปอกเปลือกกระเทียม 3 นาที จะเห็นไดว้่าเคร่ือง
ปอกเปลือกกระเทียมแบบมีแกนกลางสามารถลดระยะเวลาในการปอก
เปลือกกระเทียมลงได ้จึงมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้แทนแรงงานคน 
หรือน าไปใช้ในอุตสาหกรรมครัวเรือน ทางผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะให้มี
การศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองของความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อไป 
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