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เคร่ืองแยกกลบีและปอกเปลือกกระเทียมอตัโนมัต ิ
Automatic Garlic Split and Peeling Machine 
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บทคดัย่อ 
            งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบและสร้างเคร่ืองแยกกลีบและ
ปอกเปลือกกระเทียมระบบอตัโนมติั  โดยใชค้วามรู้ทางดา้นวิศวกรรมมา
ผสมผสานกบัการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อออกแบบและสร้างเคร่ืองแยกและปอก
เปลือกกระเทียมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน  ซ่ึงเคร่ืองจะประกอบดว้ยการ
น าเอาชุดแยกกลีบกระเทียม และชุดปอกเปลือกกระเทียมรวมเขา้ไวภ้ายใน
เคร่ืองเดียวกนั สามารถแยกกลีบและปอกเปลือกกระเทียมได้ต่อเน่ืองกนั 
โดยใชโ้ปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable logic Control: 
PLC) มาควบคุมการท างาน 
            ผลจากการทดลองแยกกลีบและปอกเปลือกกระเทียมพบวา่ ระยะห่าง
ของลูกกล้ิงบีบมีผลต่อการการแยกกลีบกระเทียม ระยะห่างยิง่มากกจ็ะท าให้
แยกกลีบได้น้อย แต่ถ้าระยะห่างน้อยก็จะท าให้กลีบกระเทียมแตกหัก
เสียหายได้ ระยะห่างของลูกกล้ิงท่ีเหมาะสมคือ ท่ีระยะ 8 มิลลิเมตร ท่ี
ลูกกล้ิงด้านบน และ 20 มิลลิเมตร ท่ีด้านล่างซ่ึงจะท าให้การแยกกลีบ
กระเทียมออกมาดีท่ีสุด ส่วนการปอกเปลือกกระเทียมพบวา่ถา้ใชร้ะยะเวลา
การเปิด-ปิด Solenoid Valve  เพื่อปล่อยลมเขา้ถงันอ้ย เปลือกกระเทียมจะ
หลุดออกนอ้ย โดยระยะเวลาท่ีเหมาะสมคือ 40 วินาที จะไดก้ระเทียมท่ีแยก
กลีบและปอกเปลือกไดส้มบูรณ์ถึงร้อยละ 80.42 พร้อมน าไปใชง้านต่อไป 
 

ค าส าคญั: กระเทียม โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
 

Abstract 
            This degree is intended to create a separate garlic cloves and 
peeled 2 systems by using engineering knowledge acquired with the use 
of technology, to design and build machines and peeled garlic, with better 
performance. Which consists of a set of separate cloves garlic, remove a 
series split and Peel Garlic combination included within the same 
machine. You can separate the cloves and peeled garlic. Using PLC 
control. 

            From the Peel garlic cloves and separate trials, it was found that 
the split garlic cloves to affect the pitch of the ball, the more distance it 
will make separate petals. But if the distance it will make garlic fracture 
damage. Want to use the 8 mm pitch 20 mm above the bottom, separating 
out the best garlic cloves. The peeled garlic found that if less sheer is less. 
But if it takes 40 seconds to get the garlic, cloves separated and peeled 
completely 80.42 percent with further implementation. 
 

Keywords:  Garlic, Programmable logic Control: PLC 
 

1. บทน า 
           กระเทียมเป็นพืชสมุนไพร ท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ตวัหน่ึง (ลกัษณะดงัแสดงในรูปท่ี 1) สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอยา่ง 
นอกจากประกอบอาหารแลว้ยงัสามารถน ามาสกดัและแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์
ต่าง ๆ  เช่น แคปซูลน ้ามนักระเทียม แคปซูลกระเทียมผง เป็นตน้  
 

 
 
 

รูปท่ี 1 หวักระเทียมและกลีบกระเทียม 
 

ประเทศไทยมีพื้นท่ีในการปลูกกระเทียมอยู่ท่ี 150,000 – 190,000 ไร่ 
ไดผ้ลผลิต 9,000 ตนัต่อปี ซ่ึงยงัไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศแต่
เน่ืองจากกระเทียมไทยมีราคาท่ีสูง ท าให้คนไทยบางส่วนหันไปบริโภค
กระเทียมน าเขา้จากจีนท่ีมีราคาถูกกว่า ดงันั้นประเทศไทยจึงตอ้งมีการ
น าเขา้กระเทียมจากประเทศจีน 
            การน ากระเทียมไปใชใ้นการบริโภคหรือน าไปแปรรูปนั้น ในขั้นแรก
ตอ้งมีการแยกกลีบและปอกเปลือกกระเทียมออกก่อนซ่ึงขั้นตอนน้ีตอ้งใช้
เวลานานและต่อเน่ือง ในปัจจุบนัมีการคิดคน้เทคโนโลยเีคร่ืองแยกกลีบและ
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ปอกเปลือกกระเทียมใหม่ ๆ  ข้ึนมาหลายวิธีการ  เพื่อใหก้ารแยกกลีบและปอก
กระเทียมท าไดป้ริมาณมากและรวดเร็วข้ึน แต่ก็ยงัคงตอ้งพึ่งแรงงานคนอยู่
หลายขั้นตอน แสดงให้เห็นว่ายงัไม่มีการพฒันาเทคโนโลยีได้เท่าท่ีควร 
ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดอ้อกแบบและสร้างเคร่ืองแยกกลีบและปอกเปลือกกระเทียม
ท่ีเป็นระบบอตัโนมติั เพื่อใหส้ะดวกและรวดเร็วต่อการใชง้าน 

1.1 ขอบเขตของการศึกษา 
 1.1.1  ใชใ้นการแยกกลีบหรือปอกเปลือกกระเทียมจีน 
 1.1.2  แยกกลีบและปอกเปลือกกระเทียมไดป้ระมาณ 200 กรัม/คร้ัง 
 1.1.3  ปรับเลือกการท างานไดท้ั้ง 2 แบบ แบบแยกกลีบและแบบ 
                                 ปอกเปลือกกระเทียม 

1.2 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
                ไดเ้คร่ืองแยกกลีบ และปอกเปลือกกระเทียมระบบอตัโนมติั ท่ีสะดวก
และรวดเร็วต่อการใชง้าน 
 

2. วธีิการด าเนินงาน 
             ในการออกแบบและสร้างเคร่ืองแยกกลีบและปอกเปลือก
กระเทียมอัตโนมัติ ผูว้ิจ ัยได้ด าเนินงานตั้ งแต่ศึกษาลักษณะงานเพื่อ
ออกแบบ แนวความคิดในการออกแบบเคร่ือง การเลือกวสัดุมาใชใ้นการ
ท าวจิยั การเลือกอุปกรณ์และชุดควบคุมต่าง ๆ มีวธีิการด าเนินงานดงัน้ี 

2.1 ศึกษาข้อมูลทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
2.2 ออกแบบและเขียนแบบเคร่ือง 
2.3 จัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัดุในการสร้างเคร่ือง 
2.4 สร้างเคร่ืองแยกกลบีและปอกเปลือกกระเทยีม 
2.5 ทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขเคร่ือง 
2.6 หาประสิทธิภาพของเคร่ือง 
2.7 วเิคราะห์และสรุปผลการท างาน 

 

3. หลกัการท างานของเคร่ือง 
การท างานของเคร่ืองเร่ิมจากน าหวักระเทียมใส่ลงในถงัพกั ท าการ

กดปุ่ม Start ใหเ้คร่ืองเร่ิมท างาน ลูกกล้ิงแยกกลีบจะท างาน ฝาท่ีปิดช่อง
รับกระเทียมจะเปิดออก ให้หัวกระเทียมไหลลงสู่ลูกกล้ิง เม่ือลูกกล้ิง
ท างานตามระยะเวลาก าหนด ลูกกล้ิงแยกกลีบจะหยุด ช่องรับกระเทียม
ปิด ฝาถงัปอกเปลือกจะปิดทั้งดา้นบนและดา้นล่าง เม่ือปิดเสร็จ Solenoid 
Valve จะเปิดให้ลมเขา้มาท่ีถงัปอกเปลือก ท าให้เกิดการหมุนวนของลม 
และเกิดการเสียดสีของกลีบกระเทียมท าให้เปลือกหลุดออกจากเน้ือ
กระเทียม เปลือกกระเทียมจะออกมาตามช่องปล่อยลมแลว้ลงในถุงผา้ 
เม่ือถึงเวลาท่ีก าหนด วาล์วลมจะถูกสั่งให้ปิดและฝาปิดถงัปอกเปลือก

ดา้นล่างจะเปิดออก เน้ือกระเทียมก็จะไหลลงมาท่ีภาชนะรองรับ แลว้จะ
ท างานวนซ ้ าเหมือนเดิม  

                        
 

 

รูปท่ี 2 เคร่ืองแยกกลีบและปอกเปลือกกระเทียมอตัโนมติั   
 

    ตารางท่ี 1 คุณสมบติัของเคร่ืองแยกกลีบและปอกเปลือกกระเทียม 
 

ขนาดเคร่ือง 300 x 868 x 1,352 มม. 
ความจุถงัใส่กระเทียม      10 กิโลกรัม 
   กระแสไฟฟ้าท่ีใช ้ 220 โวลต ์

น ้าหนกัรวมของเคร่ือง       71 กิโลกรัม 
 

4. การทดสอบการท างาน 
4.1 การทดสอบระยะห่างลูกกลิง้ 

ท าการทดสอบโดยใช้กระเทียมประมาณ 200 กรัม ท าการ
ทดสอบ 5 คร้ัง โดยใชก้ารปรับระยะห่างของลูกกล้ิง โดยลูกกล้ิงดา้นบน
เพิ่มระยะห่างข้ึนคร้ังละ 2.5 มิลลิเมตร และดา้นล่างเพิ่มคร้ังละ 5 มิลลิเมตร  

คร้ังท่ี 1  เร่ิมตน้  
คร้ังท่ี 2  บน 2.5 มิลลิเมตร ล่าง   5 มิลลิเมตร  
คร้ังท่ี 3  บน 5.0 มิลลิเมตร ล่าง 10 มิลลิเมตร  
คร้ังท่ี 4  บน 7.5 มิลลิเมตร ล่าง 15 มิลลิเมตร  
คร้ังท่ี 5  บน 10 มิลลิเมตร  ล่าง 20 มิลลิเมตร  
ไดผ้ลการทดสอบดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2  การทดสอบแยกกลีบกระเทียม 
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ผลการทดสอบพบว่าระยะห่างของลูกกล้ิงท่ีเหมาะสมในการแยก
กลีบกระเทียมใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสูงสุด คือ ระยะห่าง 8 มิลลิเมตร ท่ีลูกกล้ิง
ดา้นบนและระยะห่าง 20 มิลลิเมตร ท่ีลูกกล้ิงดา้นล่าง ไดผ้ลการแยกกลีบท่ี
สมบูรณ์ถึงร้อยละ 87.68 เป็นผลการทดสอบท่ีดีท่ีสุด 

 

 
 

รูปท่ี 3 กราฟผลการทดลองแยกกลีบกระเทียม 
 

จากกราฟจะเห็นว่าการทดสอบคร้ังท่ี1 จุดเร่ิมตน้ท าการทดสอบมี
กระเทียมท่ีไม่สามารถแยกกลีบไดอ้ยู่มาก แต่พอท าการปรับระยะเพิ่มข้ึนไป จะ
พบว่ามีการแยกกลีบกระเทียมไดดี้ข้ึนตามระยะ ส่วนกลีบท่ีแตกหกัเสียหายนั้น
เกิดจากกระเทียมไม่แหง้สนิท กลีบกระเทียมใหญ่ท าใหเ้กิดการแตกหกั 

4.2 การทดสอบระยะเวลาปล่อยลมเข้าถัง 
ท าการทดสอบโดยใช้กระเทียมประมาณ  200  กรัม  ท าการ

ทดสอบทั้งหมด 5 คร้ัง โดยใชก้ารตั้งระยะเวลาการเปิดปิดของ Solenoid 
Valve  เพิ่มข้ึนคร้ังละ 5 วนิาที 

คร้ังท่ี 1 ใชเ้วลา 20 วนิาที 
คร้ังท่ี 2 ใชเ้วลา 25 วนิาที 
คร้ังท่ี 3 ใชเ้วลา 30 วนิาที 
คร้ังท่ี 4 ใชเ้วลา 35 วนิาที 
คร้ังท่ี 5 ใชเ้วลา 40 วนิาที 

ไดผ้ลการทดสอบดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 การทดสอบปอกเปลือกกระเทียม 
 

 
 

 จากตารางท่ี  3 พบวา่ การเปิด-ปิด Solenoid Valve  เพื่อปล่อย
ลมเขา้ถงัท่ีระยะเวลา 40 วินาที ไดผ้ลการทดสอบออกมาดีท่ีสุด คือสามารถ
ปอกเปลือกได้ ถึงร้อยละ 89.28 จะเห็นได้ว่ายิ่งใช้เวลาในการปอกท่ีใช้

ระยะเวลามากท าให้การปอกเปลือกกระเทียมนั้นออกมาดี แต่ก็จะท าให้
เสียเวลามากข้ึนหรืออาจจะท าให้เน้ือกระเทียมช ้ าได ้การเลือกใชใ้นเวลาใน
การปล่อยลมท่ี 40  วนิาที เป็นเวลาท่ีเหมาะสม 
 

 
 

รูปท่ี 4 กราฟผลการทดลองปอกเปลือกกระเทียม 
 

 จากกราฟจะเห็นได้ว่ายิ่งเวลาในการปอกเปลือกกระเทียม
เยอะข้ึนก็ยิ่งจะส่งผลให้การปอกเปลือกกระเทียมออกมาดีและสะอาด
มากข้ึน 

4.3 การทดสอบประสิทธิภาพ 
ท าการทดสอบโดยใชก้ระเทียมประมาณ 200 กรัม ท าการ

ทดสอบทั้งหมด 5 คร้ัง โดยท าการทดสอบเป็นระบบอตัโนมติั คือท าการ
แยกกลีบและปอกเปลือกเสร็จภายใน  1 รอบการท างาน ใช้ระยะห่าง
ลูกกล้ิงบนท่ี 8 มิลลิเมตร ลูกกล้ิงล่างท่ี 20 มิลลิเมตร ใชเ้วลาในการเปิด
ปิด Solenoid Valve  เพื่อปล่อยลมเขา้ถงัเพื่อปอกเปลือกท่ี 40 วินาที การ
ทดลองดงัตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 การทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ือง 
 

 
 

จากผลการทดสอบประสิทธิภาพใชก้ระเทียมประมาณ 200 กรัม 
จ านวน  5  คร้ัง  ไดผ้ลเฉล่ียของกระเทียมท่ีปอกเปลือกไดส้มบูรณ์อยูท่ี่ร้อยละ 
80.42  แสดงใหเ้ห็นวา่เคร่ืองแยกกลีบและปอกเปลือกกระเทียมมีประสิทธิภาพท่ี
น่าพึงพอใจเหมาะส าหรับการน าไปใชง้านต่อไป 
 
 

5. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 



บทความวจิัย                                                                                         
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี มทร.พระนคร คร้ังท่ี 3   
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5.1 สรุปผลการทดลอง 
 จากการทดลองแยกกลีบและปอกเปลือกกระเทียมพบวา่ การแยกของ
กลีบกระเทียมมีผลจากระยะห่างของลูกกล้ิง ยิง่ระยะห่างมากก็จะท าใหแ้ยกกลีบ
ไดน้้อย แต่ถา้ระยะห่างน้อยก็จะท าให้กระเทียมแตกหักเสียหายได ้จึงตอ้งใช้
ระยะห่างของลูกกล้ิงท่ีเหมาะสมคือ ระยะห่าง 8 มิลลิเมตร ท่ีลูกกล้ิงดา้นบนและ
ระห่าง 20 มิลลิเมตร ท่ีลูกกล้ิงดา้นล่าง จะท าให้ผลของการแยกกลีบกระเทียม
ออกมาดีท่ีสุด ส่วนการปอกเปลือกกระเทียมพบว่าถา้ใช้เวลาในการเปิด-ปิด 
Solenoid Valve  เพื่อปล่อยลมเขา้ถงันอ้ยเกินไป เปลือกกระเทียมจะหลุดออก
นอ้ย โดยระยะเวลาท่ีเหมาะสม คือ 40 วินาที จะไดก้ระเทียมท่ีแยกกลีบและปอก
เปลือกไดส้มบูรณ์ถึงร้อยละ 80.42 พร้อมท่ีจะน าไปใชง้านต่อไป 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ปัญหา และขอ้บกพร่องท่ีพบจากงานวจิยัน้ี เป็นการน าเสนอ เพื่อน าไปใช้
ในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาเคร่ืองให้มีประสิทธิภาพและใชง้านไดห้ลากหลายมาก
ข้ึนต่อไป  มีดงัต่อไปน้ี 
 5.2.1 ระยะห่างของลูกกล้ิง 
 ปัญหาในการแยกกลีบและเกิดการแตกหักแตกหัก แกไ้ขไดโ้ดย
การปรับระยะห่างของลูกกล้ิงใหเ้หมาะสมกบัขนาดของกระเทียมท่ีใชใ้นการ
แยกจะใหก้ระเทียมแตกหกัลดนอ้งลง 
 5.2.2 ความช้ืนในกระเทียม 
 กระเทียมท่ีน าเขา้เคร่ืองยงัไม่แหง้พอและมีความช้ืนเหลืออยูม่าก 
จะท าใหแ้ยกกลีบยากและปอกเปลือกไม่ค่อยไดผ้ลการท างานดีเท่าท่ีควร ควร
ใชก้ระเทียมท่ีแหง้ในการใชง้านเคร่ืองแยกกลีบและปอกเปลือกกระเทียมเพื่อ
ผลการท างานท่ีดีข้ึน 
 5.2.3 ชนิดกระเทียม 
 หากตอ้งการเพิ่มความสามารถของเคร่ืองให้ใช้ไดก้บักระเทียม
ไทยท่ีมีขนาดเล็กกว่ากระเทียมจีนและขนาดแตกต่างกนั ควรปรับระยะให้
พอดีกบักลีบกระเทียม คือ ระยะลูกกล้ิงดา้นบนควรพอดีหัวกระเทียม ส่วน
ลูกกล้ิงด้านล่างควรปรับให้พอดีกบักลีบกระเทียมและควรเปล่ียนลูกยาง
ลูกกล้ิงให้มีความแข็งน้อยลงมีความยืดหยุน่มากข้ึน ส่วนเร่ืองลมควรมีการ
ทดสอบวา่ใชล้มขนาดก่ีบาร์ เพราะตวักระเทียมไทยมีขนาดเลก็และน ้ าหนกัท่ี
น้อยกว่ากระเทียมจีน จึงควรเลือกให้เหมาะสมกบัขนาดและน ้ าหนักของ
กระเทียม 
 

6. การน าไปใช้งาน 
เคร่ืองแยกกลีบและปอกเปลือกกระเทียมอตัโนมติัท่ีสร้างข้ึนน้ี

ได้น าไปใช้งานจริงในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรกระเทียมด า อ  าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี (แสดงในรูปท่ี 5) 
ซ่ึงประสิทธิภาพการใชง้านของเคร่ืองเป็นท่ีน่าพอใจในระดบัดีมาก  

 

 
 

 
 

รูปท่ี 5  (ก) และ (ข) การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
สู่กลุ่มวสิาหกิจชุมชนสมุนไพรกระเทียมด า 

 

7. กติติกรรมประกาศ 
            ข อบ คุณส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร รม แมคค า ท รอ นิ ก ส์   คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ท่ีมีส่วน
ช่วยงานวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคทุ์กประการ  
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