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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค เพื่อศึกษาผลของแรงกระแทกแบบตกกระทบที่มีตอความเสียหายของเมล็ด 

ถั่วเหลือง โดยใชเครื่องทดสอบแบบ Drop-Weight ที่มีหัวกระแทกโลหะน้ําหนัก 275 กรัมเลื่อนบนรางอลูมิเนียมลง
แนวดิ่งตามแรงโนมถวงของโลก ตกลงมาบนเมล็ดถั่วเหลืองที่วางอยูบนโหลดเซลครั้งละเมล็ด การกระแทกจะเกิด
คลื่นสัญญาณทางไฟฟาขึ้น คลื่นสัญญาณนี้จะถูกสงผานไปยังดิจิตอลออสซิลโลสโคปและถูกบันทึกโดย
คอมพิวเตอร คาแรงดันไฟฟาสูงสุด (mV) ที่เกิดขึ้นจากคลื่นสัญญาณนี ้จะถูกนําไปคํานวณหาคาของแรง (N) จาก
ความสัมพันธของแรงจากเครื่อง Universal testing machine ที่กระทํากับเครื่องทดสอบแบบ Drop-Weight นี้ โดย
ได คาสมการแรงกระแทก  F(N) = 0.0466E(mV) ที่มีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) = 1 ในการศึกษาใชเมล็ด
พันธุถั่วเหลือง 3 พันธุ คือ สจ.5, เชียงใหม 1 และ เชียงใหม 60 ที่ความชื้นของถั่วเหลือง 3 ระดับ คือ 10%wb, 
14%wb  และ 18%wb โดยปลอยหัวกระแทกลงบนเมล็ดถั่วเหลืองที่วางบนโหลดเซลที่ความสูง 6 ระดับคือ 50, 
100, 150, 200, 250 และ 300 มิลลิเมตร และมีการวางถั่วเหลือง 3 รูปแบบคือ 1) วางนอนตามธรรมชาติใหดานขาง
รับแรงกระแทก 2) วางขั้วเมล็ดขึ้นใหรับแรงกระแทก และ 3) จับตั้งโดยใหดานแกนยาวรับแรงกระแทก  ผลการ
ทดลอง ที่ระดับความสูง 50, 100, 150, 200, 250  และ 300 มม ไดคาแรงกระแทก 3.95, 5.27, 6.22, 7.05, 7.74 
และ 8.24 นิวตัน ตามลําดับ เมื่อทดสอบที่แรงกระแทกเทากัน ในกรณีการวางแตกตางกัน การวางตั้งใหรับแรง
กระแทกเกิดความเสียหายของเมล็ดถั่วเหลืองมากที่สุด รองลงมาคือเมื่อวางขั้วเมล็ดขึ้น และเมื่อวางนอนตาม
ธรรมชาติเสียหายนอยที่สุด สําหรับกรณีความชื้นตางกันนั้น ที่ระดับความชื้น 10%wb เกิดความเสียหายมากที่สุด 
รองมาคือ ที่ระดับความชื้น 14%wb และที่ระดับความชื้น 18%wb เกิดความเสียหายนอยที่สุด ดานความตางของ
พันธุถั่วเหลืองนั้นระดับความเสียหายไมตางกันอยางมีนัยสําคัญ   

 
คําสําคัญ : แรงกระแทกแบบตกกระทบ  ความเสียหาย  เมล็ดถั่วเหลือง 
 

Abstract 
The objective of this research was to investigate the effect of drop-weight impact force on 

soybean damage. The drop-weight experimental apparatus consists of 275 gram metal impact head 
vertically dropping by gravity on a soybean grain which was laid on load cell. The generated voltage 
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signal was sent to digital oscilloscope and was recoded by computer. The calibration between  output 
voltage (mV) and impact force (N) was studied by the Universal testing machine. The correlation 
equation between output voltage (mV) and impact force (N) was F(N) = 0.0466E(mV) with the 
coefficiency of determination (R2) = 1. The three varieties of soybean were selected to study were SJ5, 
Chiangmai1 and Chiangmai60. The 3 levels moisture content of soybean (10%wb, 14%wb and 18%wb) 
and 6 levels of dropping height (50,  100, 150, 200, 250 and 300 mm) were experimental studied with 3 
difference of laying (horizontally laying, crown up laying and  vertically laying). The results of impact 
force at drop level 50, 100, 150, 200, 250  and 300 mm were 3.95, 5.27, 6.22, 7.05, 7.74 และ 8.24 
newton respectively. At the same impact force, in case of different laying; soybean vertically laying 
revealed highest damage, crown up laying revealed medium damage and horizontally laying revealed 
lowest damage. In case of different moisture content; 10%wb revealed highest damage, 14%wb 
revealed medium damage and 18%wb revealed lowest damage. In case of different varieties was no 
significant difference in damage.  
 
Keywords : drop-weight impact force, damage, soybean  
E-mail : hawkcm2007@hotmail.com 

 
คํานํา 

ถั่วเหลืองเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญอยางหนึ่งของโลก นิยมปลูกกันในหลายพื้นที่ทั่วโลก ถั่วเหลืองใหทั้ง
โปรตีนและน้ํามันซึ่งมนุษยสามารถนํามาใชในการบริโภคในรูปแบบตางๆกัน รวมถึงถูกนําไปใชในการเลี้ยงสัตว เกิด
เปนจุดเริ่มตนของอุตสาหกรรมอาหารที่เกิดขึ้นหลายรูปแบบ  การปลูกถั่วเหลืองของโลกเพิ่มขึ้นทุกๆป ในป พ.ศ. 
2552 ไดผลผลิต 219  ลานตัน  โดยทวีปอเมริกาเหนือ มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด รองมาคือทวีปอเมริกาใต และทวีป
เอเชีย ผลผลิตตอไรเฉลี่ยของโลก 381 กิโลกรัม/ไร พื้นที่เพาะปลูกของไทยสวนใหญอยูในภาคเหนือ (70%)  โดยป 
2552 (ปเพาะปลูก 2552/53) มีเนื้อที่เพาะปลูกรวมทั้งประเทศ 803,012 ไร ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 204,581 ตัน 
ผลผลิตตอไรเฉลี่ยทั้งประเทศ 255 กิโลกรัม/ไร ความตองการใชเมล็ดถั่วเหลืองในไทยคาดวามีปละประมาณ  
1,700,000 – 1,800,000 ตันเมล็ด วิธีการนวดถั่วเหลืองที่ใชอยูในปจจุบันที่ใชเครื่องนวดเมื่อตองการปริมาณการ
นวดที่รวดเร็วใหผลทางปริมาณ แตผลทางคุณภาพหลังการนวดกลับลดลง เพราะเมื่อนวดถั่วเหลืองดวยแรงมาก
เกินไปเมล็ดถั่วเหลืองจะเกิดความเสียหายซึ่งความเสียหายเหลานี้สงผลตอ การนําไปเปนเมล็ดพันธุ หรือเมื่อนําไป
เก็บรักษาใหปลอดภัยจากจุลินทรียที่อาจจะทําลายถั่วเหลืองไดงายกวาเมล็ดถั่วเหลืองที่ไมมีความเสียหาย  สําหรับ
ในประเทศไทยนั้นการทดลองเพื่อหาแรงกระทําที่มีผลตอความเสียหายของเมล็ดถั่วเหลืองโดยตรงมีนอยมาก โดย
การวิจัยในครั้งนี้ทําเพื่อหาคาของแรงกระแทกจากน้ําหนักตกกระทบ ที่มีตอความเสียหายของเมล็ดถั่วเหลืองที่
สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานไปปรับใชกับเครื่องนวดถั่วเหลืองหรือเครื่องจักรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของเชน เครื่องทําความสําอาด เครื่องบด บีบ แปรรูป รวมถึงการขนถายลําเลียง  
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อุปกรณและวิธีการ 
 
1. การเตรียมถั่วเหลือง 

นําถั่วเหลือง 3 พันธุที่ไดรับความอนุเคราะหจากศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม อ. สันทราย มาชั่งน้ําหนักตอ 100 
เมล็ดไดคาตามตารางที ่1 แลวนํามาเก็บในชุดควบคุมการสมดุลความชื้นที่มีพัดลมหมุนเวียนอากาศภายในภาชนะ
ปด ดังรูปที ่1.1 โดยไดความชื้นสัมพัทธตางๆกันตามความเขมขนโดยน้ําหนักของสารละลายกรดซัลฟูริก (H2SO4) ที่
ระดับตางๆกัน ตามรูปที่ 1.2 ในระยะเวลา ประมาณ 10 วัน จนไดความชื้นของถั่วเหลือง ประมาณ 10%wb, 
14%wb และ 18%wb  
 
ตารางที่ 1   น้ําหนักถั่วเหลือง 100 เมล็ด ของทั้ง 3 พันธุ ที่ความชื้นประมาณ 10%wb 

พันธุ สจ.5  เชียงใหม 1 เชียงใหม 60 
น้ําหนักตอ 100 เมล็ด(กรัม) 16.87 27.85 17.59 

 

 
รูปที่ 1.1   ชุดควบคุมการสมดุลความชื้น  

 

 
รูปที่ 1.2   ความชื้นสัมพัทธเหนือสารละลายกรดซัลฟูริกที่ความเขมขนตางๆ กัน (Hall C. W., 1980) 
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2. การปรับเทียบแรงดันไฟฟาจากเครื่องทดสอบแรงกระแทกกับแรงจากเครื่อง Universal testing machine 
โดยนําเครื่องทดสอบแรงกระแทกวางที่จุดรองรับหัวอัดของเครื่อง Universal testing machine ตั้งใหหัวอัด

สัมผัสกับโหลดเซลของเครื่องทดสอบแรงกระแทกที่ตอกับชุดเก็บขอมูลไว แลวตั้งคาเครื่อง Universal testing 
machine ใหอัดหัวอัดลงดวยความเร็ว 0.1 mm/min นํากราฟเวลาเปนวินาทีและแรงอัดของเครื่อง Universal 
testing machine มาหาความสัมพันธกับ กราฟเวลาเปนวินาทีและคาแรงดันไฟฟาของชุดทดสอบแรงกระแทก   
 
3. วิธีการทดลอง  

ตอเครื่องทดสอบแรงกระแทก เครื่องขยายสัญญาณ ดิจิตอลออสซิลโลสโคปและคอมพิวเตอรดังรูปที ่2 

 
 

 
รูปที่ 2   การตอเครื่องมือทดสอบการกระแทก 

 
นําเมล็ดถั่วเหลืองที่ไดปรับระดับความชื้นจากชุดควบคุมการสมดุลความชื้นใหไดประมาณ 10%wb หรือ 

14%wb หรือ 18%wb มาวางที่เครื่องทดสอบครั้งละเมล็ด  โดยมีรูปแบบการวาง 3 รูปแบบ ดังรูปที ่3 
 

     
 วางนอนธรรมชาต ิ                วางขั้วเมล็ดขึ้น                                   วางตั้ง 

รูปที่ 3   การวางเมล็ดถั่วเหลืองเพื่อทดสอบการรับแรงกระแทก 3 รปูแบบ 
(รูปแบบวางขั้วเมล็ดขึ้น และ วางตั้ง ใชกาวแหงเร็วชวยยึดติด) 

ดิจิตอล 
ออสซิลโลสโคป 

เครื่องขยายสัญญาณ คอมพิวเตอร เครื่องทดสอบ 
แรงกระแทก 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 461 

ปรับระดับหัวกระแทกที่ความสูง 6 ระดับตั้งแต 50 มิลลิเมตร ถึง 300 มิลลิเมตร โดยเพิ่มความสูงครั้งละ 50 
มิลลิเมตร (50, 100, 150, 200, 250, 300 มิลลิเมตร) แลวปลอยหัวกระแทกใหตกลงมาที่ถั่วเหลอืง  

จํานวนการทดลอง 
1) ถั่วเหลือง 3 พันธุ 3 ระดับความชื้น 3 รูปแบบการรับแรงกระแทก =          27  รูปแบบ 
2) ความสูงการกระแทก 6 ระดับ     =        162  รูปแบบ 
3) ทดลองรูปแบบละ 20 ซ้ํา (Mohsenin, 1981)   =      3240  ครั้ง 
นําถั่วเหลืองแตละเมล็ดหลังรับแรงกระแทก มาสังเกตการเสียหายของเมล็ดและบันทึกผล โดยแจกแจง

ระดับความเสียหาย เปน 5 รูปแบบ คือ 1) บุบหรือมีรอยราวเล็กนอย  2) ราวทั้งเมล็ด  3) เมล็ดแตกแยกเปน 2 สวน 
หรือเสียรูปทรงปานกลาง 4) เมล็ดแตกแยกมากกวา 2 สวน หรือเสียรูปทรงมาก  5) เมล็ดแตกประลัย หรือเสีย
รูปทรงโดยสิ้นเชิง     

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 
1. การเตรียมถั่วเหลือง 

หลังจากนําถั่วเหลืองทั้ง 3 พันธุมาเก็บในชุดควบคุมการสมดุลความชื้นในระยะเวลาประมาณ 10 วัน จนได
ความชื้นของถั่วเหลืองตามที่ตองการทดสอบ คือ ประมาณ 10%wb, 14%wb และ 18%wb ไดผลดังกราฟรูปที ่4 
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รูปที่ 4   การสมดุลความชื้นของถั่วเหลือง 3 พันธุ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธตางๆกัน 

 
2. การปรับเทียบแรงดันไฟฟาจากเครื่องทดสอบแรงกระแทกกับแรงจากเครื่อง Universal testing machine 

 ไดสมการคาแรงกระแทก  F(N) = 0.0466E(mV) ที่มีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) = 1 ดังรูปที ่5  

y = 0.0466x 
R2 = 1
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รูปที่ 5   แรงจากเครื่อง Universal testing machine (N) กับ แรงดันไฟฟา (mV) จากเครื่องทดสอบแรงกระแทก 
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ผลการทดสอบคาแรงดันไฟฟา (mV) จากเครื่องทดสอบแรงกระแทก ที่ระดับความสูงหัวกระแทก 50, 100, 
150, 200, 250  และ 300 มม ไดคาเฉลี่ยแรงดันไฟฟา 84.85, 113.03, 133.40, 151.33, 166.03 และ 176.78 mV 
ตามลําดับ และคํานวณไดคาแรงกระแทก 3.95, 5.27, 6.22, 7.05, 7.74 และ 8.24 นิวตัน ตามลําดับ 
 
3. ผลความเสียหายของถั่วเหลืองจากแรงกระแทก 

3.1)  กรณีการวางถั่วเหลืองใหรับแรงกระแทกตางรูปแบบกัน เมื่อทดสอบที่แรงกระแทกเทากัน การวางตั้ง
ใหรับแรงกระแทกเกิดความเสียหายของเมล็ดถั่วเหลืองมากที่สุดเพราะพื้นที่หนาตัดรับแรงกระแทกนอยที่สุดและมี
เฉพาะเปลือกเมล็ดที่ทําหนาที่ยึดรูปทรงเมล็ดไว  รองลงมาคือเมื่อวางขั้วเมล็ดขึ้นซึ่งมีพื้นที่หนาตัดรับแรงกระแทก
รองลงมา และเมื่อวางนอนตามธรรมชาติเสียหายนอยที่สุดเพราะพื้นที่หนาตัดรับแรงกระแทกมากที่สุด ดังกราฟรูปที ่
6.1 

จํานวนซ้ํา 180 ซ้ํา
(9 ชุดทดลองๆละ 20 ซ้ํา)

(Vertical) y = 0.4703x - 0.3455
R2 = 0.9697

(Crow n  up) y = 0.4962x - 0.9379
R2 = 0.9937

(Horizontal) y = 0.4902x - 1.6718
R2 = 0.9977
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รูปที่ 6.1   กราฟแรงกระแทกกับระดับความเสียหายเมื่อวางเมล็ดถั่วเหลืองตางกัน 

 
3.2)  กรณีความชื้นตางกัน ที่ระดับความชื้น 10%wb เกิดความเสียหายมากที่สุดเพราะมีน้ําซึ่งเปนสวน

สําคัญในการยืดหยุนและการยึดเกาะของเมล็ดไวนอยที่สุดรองมาคือ ที่ระดับความชื้น 14%wb และที่ระดับ
ความชื้น 18%wb เกิดความเสียหายนอยที่สุด ที่ระดับความชื้นประมาณ 10%wb มีการแตกมากที่สุด รองมาคือ
ระดับความชื้นประมาณ 14%wb และ 18%wb ตามลําดับ โดยที่ระดับความชื้นประมาณ 18%wb เกิดการยุบตัว
เสียรูปทรงมากที่สุด รองลงมาคือระดับความชื้นประมาณ 14%wb และ 10%wb ตามลําดับ  ดังกราฟรูปที ่6.2 

จํานวนซํ้า 180 ซํ้า
(9 ชุดทดลองๆละ 20 ซํ้า)

(10%wb) y = 0.5016x - 0.7096
R2 = 0.9897

(14%wb) y = 0.5053x - 1.068
R2 = 0.9955

(18%wb) y = 0.5299x - 1.5887
R2 = 0.9904
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รูปที่ 6.2   กราฟแรงกระแทกกับระดับความเสียหายเมื่อความชื้นเมล็ดถั่วเหลืองตางกัน 
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3.3) กรณีเมล็ดพันธุตางชนิดกัน เกิดความเสียหายใกลเคียงกัน แมถั่วเหลืองพันธุ เชียงใหม 1 จะมีขนาด
และน้ําหนักมากกวา ถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 และ เชียงใหม 60 ก็ตาม นาจะเปนเพราะความแนนเนื้อของถั่วเหลืองพันธุ 
สจ.5 และ เชียงใหม 60 มีมากกวาพันธุ เชียงใหม 1 โดยไดคาระดับความเสียหายดังกราฟรูปที ่6.3   

จํานวนซํ้า  180 ซํ้า
(9 ชุดทดลองๆละ 20 ซํ้า )

y = 0.4774x - 0.9324
R2 = 0.9851
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รูปที่ 6.3   กราฟแรงกระแทกกับระดับความเสียหายเมื่อเมล็ดพันธุถั่วเหลืองตางกัน 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

เมื่อทดสอบที่แรงกระแทกเทากัน การวางตั้งใหรับแรงกระแทกเกิดความเสียหายของเมล็ดถั่วเหลืองมาก
ที่สุดเพราะพื้นที่หนาตัดรับแรงกระแทกนอยที่สุดและมีเฉพาะเปลือกเมล็ดที่ทําหนาที่ยึดรูปทรงเมล็ดไว  รองลงมาคือ
เมื่อวางขั้วเมล็ดขึ้นซึ่งมีพื้นที่หนาตัดรับแรงกระแทกรองลงมา และเมื่อวางนอนตามธรรมชาติเสียหายนอยที่สุด
เพราะพื้นที่หนาตัดรับแรงกระแทกมากที่สุด สําหรับกรณีความชื้นตางๆกันนั้น ที่ระดับความชื้น 10%wb เกิดความ
เสียหายมากที่สุดเพราะมีน้ําซึ่งเปนสวนสําคัญในการยืดหยุนและการยึดเกาะของเมล็ดไวนอยที่สุดรองมาคือ ที่
ระดับความชื้น 14%wb และที่ระดับความชื้น 18%wb เกิดความเสียหายนอยที่สุด ดานความตางของพันธุถั่วเหลือง
นั้นระดับความเสียหายไมตางกันอยางมีนัยสําคัญแมเมล็ดถัว่เหลืองพันธุ เชียงใหม 1 จะมีเมล็ดใหญกวา พันธุ สจ.5 
และ เชียงใหม 60 ก็ตาม แนวโนวการเสียหาย จนแตกประลัยหรือเสียรูปทรงโดยสิ้นเชิงอยูที่ชวงแรงกระแทก 12 – 
14 นิวตัน   
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