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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเ พื่ อพั ฒนา ทดสอบและประเมินสมรรถนะต นแบบเครื่ อ งปอกเปลือ กและคว านเมล็ด เงาะแบบ
กึ่งอัตโนมัติ เครื่องตนแบบมีอุปกรณประกอบดวย แทนวางผลเงาะในแนวนอน หัวควานเมล็ดในแนวดิ่ง ชุดมีดกรีดเปลือกในแนวนอน
และตัวดันผลเงาะออก ใชลมอัดเปนตนกําลัง ใหกับกระบอกสูบนิวแมติกสในการขับอุปกรณตาง ๆ และใช PLC เปนอุปกรณควบคุม
ระบบการทํางานของเครื่อง ผลการประเมินพบวาความเร็วที่เหมาะสมของกระบอกสูบนิวแมติกสในกลไกปอนผลเงาะ ปอกเปลือก
ควานเมล็ดและนําผลเงาะออกมีคาเปน 4 ms-1 1.67 ms-1 5 ms-1 และ 5 ms-1 ตามลําดับ ผลการทดสอบการปอกเปลือกและควาน
เมล็ดเงาะแบบตอเนื่องสําหรับเงาะขนาด 1 (49.89±9.02 กรัม/ผล) และ 2 (36.51±1.14 กรัม/ผล) น้ําหนักขนาดละ 100 kg และแบบ
คละขนาดเพื่อวิเคราะหหาอัตราการทํางาน ประสิทธิภาพ และการใชพลังงาน พบวาเนื้อเงาะที่ไดมีคุณภาพการปอกเปลื อกและควาน
เมล็ดในระดับสมบูรณและและระดับดี เมื่อคํานวณเปนประสิทธิภาพการทํางานไดเทากับ 65.39% และมีอัตราการทํางานและการใช
พลังงานจําเพาะสูงสุดคือ 17.51 kgh-1 และ 26.46 kgkWh-1 ตามลําดับ
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Abstract
. This research objective was to fabricate, test and evaluate the performance of semi-automatic Rambutan
peeling and seed removing prototype machine. The prototype consists of fruit feeder, seed puncher, set of peeling
mechanisms and the furit removing machanism. The compressed air was used to power the pneumatic actuators
in mechanism driving and PLC (Programmable Logic Control) used via the controller in machine system controlling.
Evaluated result found the proper speed of feed mechanism, peeling mechanism, seed puncher and fruit removing
mechanism are 4 ms-1, 1.67 ms-1, 5 ms-1 and 5 ms-1 respectively. Continuous test of Rambutan seed removing and
peeling for the fruit grade size 1 and 2 by a 100 kg per size and the mixed grade of size 1 and 2 found the quality
of seed removing and peeling in complete level and good level is 65.39% in machine performance percentage.
The capacity and energy consumption are 17.51 kgh-1 and 26.46 kgkWh-1 respectively.
Keywords: Rambutan, Fruit Peeling Machine, Fruit Seed Removing Machine
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ติกสเปนอุปกรณทํางาน พบวาตนแบบสามารถปอกเปลือกและ
ควานเมล็ดเงาะไดดี สรางความเสียหายตอผลเงาะสูงสุด 7.43%
มีอัตราการทํางานสูงถึง 1,764 ผลตอชั่วโมง (Teerawat et al,
2559) เนื่ อ งจากต น แบบดั ง กล า วใช ส วิ ต ซ จํ า กั ด ระยะ (Limit
Switch) ในการตรวจสอบตําแหนงของกระบอกสูบซึ่งมีการสัมผัส
กันโดยตรงระหวางสวิตซจํากัดระยะและกระบอกสูบนิวแมติกส
อาจเกิดความเสียหายไดงาย อีกทั้งในขณะที่ทําการปอนผลเงาะ
นั้น มือของผูปฏิบัติไดเคลื่อนที่ผานเสนทางการเคลือ่ นที่ของใบมีด
สํ า หรั บ ปอกเปลื อ กและคว า น อาจเกิ ด บาดแผลในระหว า ง
ปฏิบัติงานได
เพราะฉะนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเครื่อง
ปอกเปลือกและควานเมล็ดเงาะแบบกึ่งอัตโนมัติ และทดสอบเพื่อ
ประเมินสมรรถนะการทํางานของเครื่องตนแบบที่พัฒนาขึ้น
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1 บทนํา
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด จ ากการแปรรู ป ของเงาะนั้ น มี ห ลากหลาย
ประเภท เชน เงาะในน้ําเชื่อมบรรจุกระปอง เงาะอบแหง เงาะ
สอดไสสับปะรด เปนตน ซึ่งนอกจากการแปรรูปเงาะจะเปนการ
ชวยจัดการกับผลไมที่ลนตลาด และยืดอายุของผลไมแลว ยังชวย
เพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตดวย ขั้นตอนในการเตรียมผลเงาะเปน
วัตถุดิบสําหรับการแปรรูปที่สําคัญอีกขั้น ตอนหนึ่งคือการปอก
เปลือกและการควานเมล็ดเงาะเพื่อใหเหลือเฉพาะเนื้อเงาะ ซึ่งวิธี
ในการปฏิบัติในปจจุบันยังใชแรงงานคนที่มีความชํานาญใชมีดใน
การปอกเปลือกและควานเมล็ดอยู ทําใหใชเวลาในการปฏิบัติมาก
เกิดความสูญเสียสูง และเสี่ยงตอการเกิดบาดแผลจากอุปกรณที่
ใช ที่ อ าจทํ า ให เ กิ ด การปนเป อ นในอาหารได จะเห็ น ได ว า
เครื่องจักรที่สามารถปอกเปลือกและควานเมล็ดเงาะจึงเปน อีก
หนึ่งทางเลือกเพื่อแกไขปญหาดังกลาว การพัฒนาเครื่องจักรกล
เพื่อชวยในการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรขั้นตน ไดมีนักวิจัย
หลายคนรายงานผลไวดังนี้ Ali et al. (2017) ไดนําเอาระบบนิวแมติกสไปใชในเครื่องควานแบบอเนกประสงคสําหรับผลพลัม
โดยทําการออกแบบใบมีดแบบ 0, 2 และ 4 ใบ ทดสอบกับลูก
พลั ม ทั้ ง แบบสดและแช แ ข็ ง Siwalak, Chatchai and Chaiya
(2013) ไดนําเสนอวิธีการปอกเปลือกมะพราวออนเปนรูปทรง 5
เหลี่ยม ใชกลไกใบมีดชักไป – กลับ เพื่อใหเกิดแรงเฉือนในการตัด
เสนใยที่เปลือกผลมะพราวออน โดยทําการปอกเปลือกดานขาง
กอนและปอกเปลือกสวนหัวเปนขั้นตอนสุดทาย พบวาเวลาที่ใช
ในการปอกเปลือกเฉลี่ ย 20.45 ผลตอชั่วโมง Songtham and
Kittirat (2011) ไดศึกษารูปแบบของใบมีดที่เหมาะสมสําหรับใช
คว า นเมล็ ด เงาะ พบว า ใบมี ด ทรงกระบอกปากเฉี ย งสองด า น
(ปากฉลาม) ใชแรงในการควานเมล็ดเงาะนอยที่สุดและเนื้อเงาะ
หลังการควานมีความสมบูรณมากกวาใบมีดทรงกระบอกปากตรง
และปากเฉียงหนึ่งดาน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ได ทําการศึกษา
สมบัติทางกายภาพบางประการของผลเงาะที่ประกอบไปดวย
ขนาดเสนผานศูนยกลางของเมล็ดเงาะ ผลเงาะกอนและหลังปอก
เปลือก น้ําหนัก ความชื้น และแรงเสียดทานระหวางผลเงาะกับ
วั ส ดุ 3 ประเภทคื อ แผ น อะคริ ลิค สแตนเลส และซุ ป เปอรลีน
( Supasit et al., 2015) ต อ ม า Anusara et al. ( 2 5 6 1 ) ไ ด
ทําการศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลบางประการ
ของผลเงาะ พบวาแรงสูงสุดที่ใชในการแยกเนื้อเงาะออกจาก
เมล็ ด เงาะคื อ 244.20N นอกจากนี้ ยั ง มี ง านวิ จั ย ที่ ไ ด ทํ า การ
ออกแบบและสร า งเครื่ อ งปอกเปลื อ กและคว า นเมล็ ด แบบ
กึ่งอัตโนมัติ โดยใชลมอัดเปนตนกําลังและใชกระบอกสูบนิวแม-

2 อุปกรณและวิธีการ
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2.1 การพัฒนาเครื่องตนแบบ
จากการศึ ก ษาสมบั ติ ท างกายภาพและสมบั ติ ท างกลบาง
ประการ (อนุสรา และคณะ, 2561) สามารถนําขอมูลไปใชในการ
ออกแบบเครื่องตนแบบไดดัง Fig. 1
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(a) Isometric view

(b) Front view
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(f)

en

(g)
Figure 2. The operation of prototype
2.2 การทดสอบเครื่องตนแบบ
2.2.1 การทดสอบเบื้องตน
1. ทดสอบเพื่อหาความเร็วการเคลื่ อนที่ที่เหมาะสมของ
กระบอกสูบนิวแมติกสสําหรับปอนผลเงาะโดยแปรคาความเร็ว
การเคลื่อนที่จํานวน 4 คาคือ 4.00 2.00 1.33 และ 1.00 ms-1
2. ทดสอบเพื่ อ หาความเร็วการเคลื่อ นที่ ที่ เหมาะสมของ
กระบอกสูบนิวแมติกสสําหรับชุดมีดกรีดเปลือกเงาะโดยแปรคา
ความเร็ ว การเคลื่ อ นที่ จํ า นวน 4 ค า คื อ 5.00 2.50 1.67 และ
1.25 ms-1
3. ทดสอบเพื่อหาความเร็วการเคลื่ อนที่ที่ เหมาะสมของ
กระบอกสู บ นิ ว แมติ ก ส สํ า หรั บ มี ด คว า นเมล็ด เงาะโดยแปรคา
ความเร็วการเคลื่อนที่จํานวน 4 คาคือ 5.00 2.50 1.67 และ
1.25 ms-1
4. ทดสอบเพื่อหาความเร็วการเคลื่ อนที่ที่ เหมาะสมของ
กระบอกสูบนิวแมติกสสําหรับนําผลเงาะออกโดยแปรคาความเร็ว
การเคลื่อนที่จํานวน 4 คาคือ 5.00 2.50 1.67 และ 1.25 ms-1
การทดสอบหาความเร็วที่เหมาะสมนี้ ทดสอบกับเงาะพันธุ
โรงเรียน ขนาด 1 และ 2 ขนาดละ 30 ผลและทดสอบแบบ 3 ซ้ํา
จากนั้นประเมินผลหลังการทดสอบตามเกณฑดัง Table 1 ดวย
การเปรียบเทียบเปอรเซ็นตของประสิทธิภาพดังสมการ 1
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(c) The prototype of machine
Figure 1. The components of machine prototype (1).
Seed puncher (2). Knife (3). Fruit holder and (4). Fruit
remover.
ส ว นประกอบของเครื่อ งประกอบดว ยชุ ด ป อนผลเงาะ (1)
ใบมีดกรีดเปลือก (2) หัวควานเมล็ดเงาะ (3) และชุดนําผลเงาะ
ออก (4) ดัง Fig. 2 และเครื่องตนแบบที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะดัง
Fig. 3cกลไกตาง ๆ ขับเคลื่อนโดยกระบอกสูบนิวแมติกสและใช
ลมอัดเปนระบบตนกําลัง โดยมีลําดับการทํางานเริ่มจากปอนผล
เงาะในแนวดิ่งใหกับ แทนวาง (Fig. 2a) เมื่อสวิตซตรวจจับการ
ปอนผลเงาะไดรับสัญญาณจะทําการหนวงเวลา 3 วินาที จากนั้น
แทนวางผลเงาะจะเคลื่อนที่ไปที่ตําแหนงปอกเปลือกและควาน
เมล็ด (Fig. 2b) เพื่อทําการกรีดเปลือกในลําดับแรก (Fig. 2c) ถัด
มาคือควานเมล็ดเงาะ (Fig. 2d) และหัวควานจะเคลื่อนที่กลับ
ทันที (Fig. 2e) ตอมาคือมีดกรีดเปลือกเคลื่อนที่กลับตําแหนงเดิม
และกลไกการนําเงาะออกจะทําการดันเงาะออกจากแทนวางแลว
เคลื่อนที่กลับทันที (Fig. 2f) จากนั้นแทนวางผลเงาะจะเคลื่อน
กลับตําแหนงเดิม (Fig. 2g) เพื่อรอรับผลเงาะผลตอไป

ce

(e)

∑(Score x Number of fruits)

(a)

(b)

(c)

(d)

x100
(1)
%Efficiency =
(4) x (30 fruits)
2.2.2 การทดสอบตอเนื่อง
ทําการทดสอบกับเงาะพันธุโรงเรียนขนาด 1 และ 2
ขนาดละ 100 kg และทดสอบแบบคละขนาด 200 kg โดยใช
ความเร็วของกลไกที่เหมาะสมจากผลของการทดสอบเบื้องตนใน
การทดสอบ (หัวขอ 2.2.1) โดยจับเวลาการทํางาน และวัดการใช
พลังงานไฟฟาดวยกิโลวัตตมิเตอร และประเมินสมรรถนะของการ
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Total weight of whole fruit

(2)

∑(Weight of Rambutan pulpgrade i)x100
Total weight of Rambutan pulp

Efficiency (%)

%Efficiency of pulp =

∑(Weight of Rambutan pulp)x100

(3)

โดยที่ i แทน ระดับคุณภาพปอกเปลือกและการควาน
และ i = 1 2 3 และ 4 (Score ดัง Table 1)

Weight of fruit (kg)
Time (h)
Weight of fruit (kg)

Energy consumption=

Electric energy (kWh)

(4)

(5)

(6)

AE

Efficiency (%)
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3 ผลและวิจารณ
1. ความเร็วของกลไกปอนผลเงาะ ไดความเร็วที่เหมาะสม
ของกลไกที่ใชปอนผลเงาะขนาด 1 และ 2 คือ 1 ms-1 ดัง (Fig.3)
โดยประเมินจากสมการที่ 1 และพบวาเงาะขนาด 1 และ 2 มี
แนวโน ม ไปในทางเดี ย วกั น คื อ เมื่ อ ความเร็ ว เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
ความสามารถในการทรงตัวของผลเงาะลดลง ซึ่งความเร็วของผล
เงาะทั้ง 4 ระดับสามารถปอนผลเงาะไดทั้งหมด และยังพบอีกวา
ความเร็วทั้ง 4 ระดับนี้ไมทําใหผลเงาะหลุดออกจากถวยจับยึด
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Figure 4 : Efficiency percentage of peeling mechanisms
3. ความเร็ ว ของกลไกคว า นเมล็ ด เงาะ ได ค วามเร็ ว ที่
เหมาะสมของกลไกที่ใชควานเมล็ดเงาะ โดยประเมินจากสมการที่
1 สําหรับเงาะขนาด 1 และ 2 คือ 5 ms-1 จาก Fig. 5 พบวาเงาะ
ขนาด 1 และ 2 มีแนวโนมไปในทางเดียวกันคือ เมื่อความเร็ว
เพิ่มขึ้น ความสามารถในการควานเมล็ดก็จะสูง ขึ้นดวย เนื่องจาก
ที่ ค วามเร็ ว ต่ําหั ว คว า นจะใช เวลามากกว าในการกดเพื่ อ ควาน
เมล็ด อาจทําใหตําแหนงของเมล็ดเงาะขยับ ออกจากแนวการ
คว า นของมี ด คว า นไดเ พราะทั้ ง เนื้ อและเมล็ ดเงาะเกาะยึดกับ
เปลือกแคเพียงตําแหนงขั้วผลตําแหนงเดียว เมื่อมีดควานตัดที่
เนื้อตําแหนงขั้วผลออกแลว เมล็ดและเนื้อจึงมีโอกาสขยับตัวออก
จากแนวการควานดังกลาวได ซึ่งตรงขามกับการใชความเร็วสูงที่
ชวยลดเวลาดังกลาวใหนอยลงได
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Capacity =

Total weight of pulp

Efficiency (%)

%Efficiency of prototype =

∑(Weight of pulpgrade 3&4)x100
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%Efficiency of whole fruit =

มากกวา 1.67 ms-1 พบวาคมมีดกรีดเปลือกมีแนวโนมที่จะสราง
รอยกรีดเปนแผลบนเนื้อเงาะที่ลึกและสังเกตเห็นไดชัดกวาไปดวย
และที่ความเร็วที่นอยกวา 1.67 ms-1 ยังพบอีกวาเปอรเซ็นตของ
ประสิทธิภาพที่ปอกเปลือกไดลดลง เนื่องจากที่ความเร็วต่ํา จะใช
เวลาในการเคลื่อนที่ของมีดกรีดเปลือกที่นานกวา ทําใหผลเงาะ
ขยับในระหวางการปอกเปลือก สงผลใหเกิดแผลบนเนื้อเงาะได

en

ปอกเปลือกและควานเมล็ดเงาะดวยการพิจารณาเนื้อเงาะที่ได
จาก (Table 1) ดวยการวิเคราะหเปอรเซ็นตเนื้อเงาะที่ไดเทียบ
กับน้ําหนักผลเงาะทั้งหมด, เปอรเซ็นตเนื้อเงาะตามคุณภาพ i
เทียบกับเนื้อเงาะที่ไดทั้งหมดและประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องดังสมการ (2) (3) (4) (5) และ (6)
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Figure 3 : Efficiency percentage of feeding mechanisms

2. ความเร็วของกลไกปอกเปลือกเงาะ ไดความเร็วที่เหมาะสม
ของกลไกปอกเปลือกเงาะทั้ง 2 ขนาดคือ 1.67 ms-1 โดยประเมิน
จากสมการที่ 1 ดั ง Fig. 4 จะเห็ น ได ว า ความเร็ ว ทั้ ง 4 ระดั บ
สามารถปอกเปลือกได เปอรเซ็นตของประสิทธิภาพที่ปอกเปลือก
ได ก็ มี ค า ใกล เ คี ย งกั น ด ว ย และเมื่ อ ความเร็ ว ที่ สู ง ขึ้ น และมี ค า

80

1.25

1.67

2.50

5.00

Figure 5 : Efficiency percentage of seed removing
Mechanism
4. ความเร็ ว ของกลไกนํ า ผลเงาะออก ได ค วามเร็ ว ที่
เหมาะสมของกลไกนําผลเงาะออก โดยประเมินจากสมการที่ 1
สําหรับเงาะขนาด 1 และ 2 คือ 5 ms-1 ซึ่งเปนความเร็วสูงสุดที่ใช
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Table 1 Quality and Characteristic of Rambutan fruit
process
Score = 1
Score = 2
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ในการทดสอบ (Fig. 6) แตจากผลการทดสอบพบวา โดยสวน
ใหญแลวยังไมสามารถนําผลเงาะที่ปอกเปลือกและควานเมล็ด
เงาะเรียบรอยแลวออกจากเครื่องจักรไปยังตําแหนงที่ตองการได
จําเปนตองมีการปรับปรุงกลไกนี้ในโอกาสตอไป ซึ่งจะเห็นวาเมื่อ
ใช ค วามเร็ ว ต่ํ า จะไม ส ามารถนํ า ผลเงาะออกจากแท น วางได
เนื่องจากกลไกนําเงาะออกเคลื่ อนที่ชา ผลเงาะที่อยูบนแทนจะมี
การขยับแตจะเคลื่อนที่กลับมาตําแหนงเดิม และเมื่อใชความเร็ว
ที่สูงจะทําใหผลเงาะหลุดออกจากแท นวาง แตจะไปติดกับหั ว
ควานแทน สงผลใหเกิดความเสียหายกับผลเงาะเพิ่มเติมอีก
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Figure 7 : Efficeincy of whole fruit
เมื่อพิจารณาน้ําหนักเนื้อเงาะแตละระดับคุณภาพที่ไดเปรียบ
เที ย บกั บ น้ํ า หนั ก เนื้ อ เงาะทั้ ง 4 ระดั บ ดั ง สมการที่ 3 จะได
เปอรเซ็นตเนื้อเงาะตามคุณภาพ i เทียบกับเนื้อเงาะที่ไดทั้งหมด
ดัง Fig. 8 พบวาเปอรเซ็นตที่ไดสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเฉพาะ
น้ําหนักเนื้อเงาะ โดยเงาะขนาด 1 2 และคละขนาดจะไดเนื้อเงาะ
ที่ ส มบู ร ณ (Score = 4) คิ ด เป น 6.26% 4.74% และ 11.45%
ตามลําดับ จะเห็นวาเมื่อพิจารณาเปอรเซ็นตเนื้อเงาะที่ไดแบบ
สมบูรณ เทียบกับเนื้อเงาะที่ไดทั้งหมด พบวา เงาะขนาด 1 ได
เปอรเซ็นตที่สูงกวาเงาะขนาด 2 เนื่องจากน้ําหนักผลเงาะขนาด 1
ที่มีน้ําหนักมากกวาเงาะขนาด 2 จึงสงผลใหน้ําหนักของเนื้อเงาะ
ทีถ่ ูกปอกเปลือกและควานเมล็ดดวยเครื่องตนแบบของเงาะขนาด
1 ไดน้ําหนักที่มากกวาเงาะขนาด 2 อีกทั้งขนาดของเมล็ดของ
เงาะขนาด 2 ที่มีขนาดเล็กกวาเมล็ดเงาะขนาด 1 จึงอาจเปนไป
ไดวาหัวควานเมล็ดไดคว านสวนที่เปนเนื้อของเงาะขนาด 2 ไป
มากกวาเงาะขนาด 1 จึงทําใหน้ําหนักของเนื้อเงาะขนาด 2 ลด
นอยลงไปดวย สวนเนื้อเงาะที่สามารถนําไปตัดแตงได (Score =
3) คิดเปน 46.18% 31.62% และ 48.49% ตามลําดับ จะเห็นได
วามีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกันคือ เปอรเซ็นตเนื้อเงาะที่ตอง
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นําไปตัดแตงสําหรับเงาะขนาด 1 สูงกวาเงาะขนาด 2 ซึ่งเกิดจาก
ขนาดของเมล็ด เงาะของเงาะขนาด 1 ที่มีขนาดใหญกวาเมล็ด
เงาะขนาด 2 เปนไปไดวาเนื้อเงาะที่ถูกควานมีโอกาสมากกวาที่
บางสวนของเมล็ดหรือเยื่อหุมเมล็ดติดอยู และเมื่อพิจารณาผล
การทดสอบแบบคละขนาดจะไดเปอรเซ็นตดังกลาวสูงกวาเงาะที่
คัดเฉพาะขนาด 1 และ 2 เนื่องจากอาจเปนไปไดวาเงาะที่คละ
ขนาดมีเงาะขนาด 1 มากกวาเงาะขนาด 2 จึงทําใหเปอรเซ็นต
ดังกลาวสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับเงาะที่ถูกแยกขนาดมาทดสอบ

C
on
fe
r

Weight of pulp / fruit (%)

3.2.2 ผลการทดสอบตอเนื่อง
เนื้อเงาะของผลเงาะขนาด 1 และ 2 ที่ไดจากการปอกเปลือก
และควานเมล็ดเงาะดวยเครื่องตนแบบ เมื่อพิจารณาจากน้ําหนัก
ของเนื้อเงาะที่ถูกแบ งคุณภาพเปน 4 ระดับ (Score) ตอน้ําหนัก
ของผลเงาะที่ทดสอบทั้งหมดดังสมการที่ 2 (Fig. 7) พบวาไดเนื้อ
เงาะที่ ส มบู ร ณ (Score = 4) สํ า หรั บ เงาะขนาด 1 และ 2 คื อ
1.93% และ 1.48% ตามลําดับ และยังพบอีกวาเนื้อเงาะ (Score
= 3) สามารถตั ดแตง เพี ยงเล็ก นอยเพื่ อ ใหเ นื้ อเงาะสมบูรณได
เนื่ อ งจากไม มี ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น กั บ เนื้ อ เงาะ โดยคิ ด เป น
เปอรเซ็นตได 14.28% และ 9.88% สําหรับเงาะขนาด 1 และ 2
ตามลําดับ จะเห็นไดวาน้ําหนักของเนื้อเงาะสูญเสียในขณะทําการ
ทดสอบ เปนผลใหเปอรเซ็นตที่ไดมีคานอยลงดวย
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Figure 8 : Efficiency of prototype
เมื่อพิจารณาอัตราการทํางานของเครื่องตนแบบดังสมการที่
5 พบวาอัตราการทํางานเมื่อทดสอบกับ เงาะขนาด 1 คือ 17.51
kgh-1 ซึ่งสูงกวาอัตราการทํางานกับเงาะขนาด 2 และคละขนาด
เนื่องจากผลเงาะขนาด 2 มีน้ําหนักนอยกวาเงาะขนาด 1 ทําให
จํานวนผลเงาะมากกวา จึงสงผลใหความสิ้นเปลืองพลังงานของ
เงาะขนาด 1 มากกวาเงาะขนาด 2 เนื่องจากมีอัตราการทํางานที่
สูงกวา จึงทําใหปมลมทํางานอยางตอเนื่องเปนเวลานานกวาไป
ดวย ดังนั้นเมื่อคํานวณเปนประสิทธิภาพการทํางานของเครื่ อดัง
สมการที่ 4 พบวาไดประสิทธิภาพสูงสุดอยูที่ 65.39% (Table 2)
จากการวิเคราะหเศรษฐศาสตรวิศวกรรม การสรางเครื่อง
ปอกเปลือกและควานเมล็ดเงาะราคา 86,200 บาท และรับจาง
ปอกเปลือกและควานเมล็ดเงาะที่ราคา 17.72 baht.kg-1 พบวา
จุดคุมทุนอยูที่ 3,474.19 kg.year-1 ระยะเวลาการคืนทุน อยู ที่
6.25 ป
Table 2 Efficiency of prototype
Power
Capacity
Size %Efficiency
consumption
(kgh-1)
(kgkWh-1)
1
52.44
17.51
26.46
2
36.36
15.17
24.04
1,2
65.39
15.29
22.68
2
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4 สรุป
เครื่องตนแบบสําหรับปอกเปลือกและควานเมล็ดเงาะแบบ
กึ่ ง อั ต โนมั ติ ที่ ส ร า งขึ้ น ใช ก ระบอกสู บ นิ ว แมติ ก ส เ ป น อุ ป กรณ
ทํางานและใชลมอัดเปนแหลงใหกําลัง ควบคุมการทํางานดวย
PLC โดยใช ค วามดั น ลมที่ 0.6 MPa ในการทดสอบ จากการ
ทดสอบเพื่ อ หาความเร็ ว ที่ เ หมาะสมพบว า กลไกป อนผลเงาะ,
กลไกปอกเปลือก, กลไกควานเมล็ดเงาะและกลไกนําผลเงาะออก
คือ 4mms-1, 1.67ms-1, 5ms-1 และ 5ms-1 ตามลําดับ สวนการ
ทดสอบแบบตอเนื่องโดยใชความเร็วของกลไกตาง ๆ ที่เหมาะสม
พบว า เนื้ อ เงาะที่ ส มบู รณ แ ละเนื้ อ เงาะที่ ส ามารถนํ าไปตัดแตง
เพื่อใหเนื้อเงาะสมบูรณคือเนื้อเงาะระดับคุณภาพ 4 และ 3 เมื่อ
พิ จ ารณาน้ํ า หนั ก ของเนื้ อ เงาะเที ย บกั บ น้ํ า หนั ก ของผลเงาะ
เปอรเซ็นตสูงสุดที่ไดคือ 14.28% สวนเมื่อพิจารณาน้ําหนักเนื้อ
เงาะแตละระดับคุณภาพเทียบกับน้ําหนักเนื้อเงาะที่ไดทั้งหมด
พบวาเปอรเซ็นตที่ไดสูงสุดของเนื้อเงาะระดับคุณภาพ 4 และ 3
คือ 11.45% และ 48.49% ตามลําดับ อัตราการทํางานและการ
ใชพลังงานสูงสุดคิดเปน 17.51 kgh-1 และ 26.46 kg kWh-1
5 กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่สนับสนุนทุน
วิจัยและสถานที่ในการทําวิจัยครั้งนี้
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