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Abstract
This research aimed to fabrication and pre-operation test of the prototype of semi-automatic rambutan
peeling and seed removing machine. The prototype is 800 mm x 400 mm x 800 mm (W x L x H) with the
pneumatics cylinders as an operating device and powered the system by a compressed air. Double peeling
blades were equipped on the horizontal of the machine. It uses to hold and peel the rambutan fruit at the same
time. A 16 mm diameter of stainless steel tube, the seed puncher, was installed in the vertical of the machine. The
Pneumatics solenoid valves were used to control the step of mechanism motion. Testing of the peeling and seed
removing at air pressure 6 bar and 50 rambutan fruits. The capacity (fruits/h) and weight damage per fruit (%)
were used to evaluate the prototype. Results showed the prototype could operate in satisfactory level. The peeling
and seed removing mechanisms caused a highest damage at 7.43% per fruit. The highest capacity of the
machine was 1,764 fruit/h while the capacity of manual peeling and seed removing is 180 fruit/h. The capacity of
the prototype is 9.8 times higher than human.
Keywords: rambutan peeling, rambutan seed removing, pneumatics machine
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและทดสอบการทํางานขั้นตน
ตนแบบเครื่องปอกเปลือกและควานเมล็ดเงาะ
กึ่งอัตโนมัติขนาดเล็ก ตนแบบมีมิติ 800 mm x 400 mm x 800 mm (ก x ย x ส) ใชกระบอกสูบนิวแมติกสเปนอุปกรณทํางาน
และใชลมอัดเปนแหลงใหกําลัง ติดตั้งชุดมีดปอกเปลือกในแนวนอน 2 ชุด เคลื่อนที่เขาหากันเพื่อทําหนาที่จับผลเงาะและกรีด
เปลือกทีละผล หัวควานเหล็กกลาไรสนิมทรงกระบอกกลวงขนาดเสนผานศูนยกลาง 16 mm ถูกติดตั้งในแนวดิ่งเพื่อทําหนาที่
กดควานเมล็ดตอเนื่อง ควบคุมการทํางานดวยวาลวไฟฟา ทดสอบปอกควานเมล็ดเงาะขั้นตนที่ความดันลม 6 บาร กับผลเงาะ
คละขนาดจํานวน 50 ผล วิเคราะหหาอัตราการทํางาน (ผล/ชม.) เปอรเซ็นตความเสียหายเชิงน้ําหนักตอผล (%) พบวา ตนแบบ
เครื่องปอกและควานเมล็ดเงาะสามารถทํางานไดดี กลไกการปอกควานสรางความเสียหายตอผลเงาะสูงสุดคือ 7.43 % มีอัตรา
การทํางานสูงถึง 1,764 ผล/ชม.ในขณะที่การปอกและควานเมล็ดดวยแรงงานชํานาญจะมีอัตราการทํางานเพียง 180 ผล/ชม.
ซึ่งเครื่องตนแบบมีความสามารถในการทํางานสูงกวาถึง 9.8 เทา
คําสําคัญ: ปอกเปลือกเงาะ, ควานเมล็ดเงาะ, เครื่องจักรนิวแมติกส
คํานํา
เงาะเปนผลไมที่ไดรับความนิยมสูงทั้งภายในประเทศและตางประเทศ สามารถบริโภคไดทั้งผลสดและแปรรูปเปนเนื้อ
เงาะในไซรัป เนื้อเงาะเชื่อม น้ําและเนื้อเงาะบรรจุกระปอง แยมเนื้อเงาะเปนตน ผลผลิตเงาะของไทยในป 2557 พบวามีสูงถึง
321,710 ตัน มูลคารวม 543.42 ลานบาท โดยในจํานวนนี้พบวาเปนเนื้อเงาะแปรรูปสอดไสสับปะรดในน้ําเชื่อมบรรจุกระปอง
เพื่อการสงออกถึง 6,826 ตัน มูลคา 277.84 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) จะเห็นไดวาการแปรรูปเงาะชวย
เพิ่มมูลคาของผลผลิตใหมีราคาสูงกวาการจําหนายเปนผลไมบริโภคสดไดมาก ขั้นตอนที่สําคัญในการผลิตเงาะกระปองคือ
การปอกเปลือกและควานเมล็ด เพื่อนําเฉพาะเนื้อเงาะไปผานกระบวนการแปรรูปตอไป ปจจุบันขั้นตอนดังกลาวนี้อาศัยแรงงาน
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ที่มีความชํานาญใชมีดปอกผลไมในการปอกและควานเมล็ด จึงตองใชผูปฏิบัติจํานวนมาก มีอัตราการทํางานต่ํา มีการสูญเสีย
เนื้อเงาะ ใชเวลาในการปฏิบัติมาก ในฤดูกาลเพาะปลูกซึ่งผลผลิตระบายสูตลาดปริมาณสูงมากอยางตอเนื่องจะทําใหแปรรูป
ผลิตภัณฑเงาะไดไมทันเวลา นอกจากนี้แลวยังอาจเกิดอันตรายกับผูปฏิบัติไดงายจากมีดบาดมือ ซึ่งอาจนําไปสูการปนเปอน
และไมเปนไปตามขอกําหนดทางชีวอนามัย หลักการของเครื่องควานเมล็ดแบบใชทอทรงกระบอกกดลงบนผลไมใหตรงแนวกับ
เมล็ดเพื่อสรางความเคนเฉือน (shear stress) ใหสูงกวาแรงยึดเกาะระหวางเนื้อและเมล็ดเพื่อใหเกิดการแยกออกในที่สุด พบ
ในเครื่องควานเมล็ดมะกอก (Olive) ของตางประเทศ ในประเทศ พบงานวิจัยและสิ่งประดิษฐเครื่องควานเมล็ดลําไย เกรียงไกร
(2552) ไดสรางเครื่องควานเมล็ดลําไย ดวยหลักการกดเมล็ดนี้ โดยใชตนกําลังเปนมอเตอรขับเคลื่อนระบบกลไก ที่มีอัตราการ
ทํางาน 30 กก./ชม. ซึ่งสามารถลดจํานวนแรงงานในการควานเมล็ดไดถึง 30 คน โดยเครื่องมีตนทุนในเชิงการคา 80,000 บาท
นอกจากนี้ยังมีงานประดิษฐเครื่องควานเมล็ดแบบใชลมอัดเปนตนกําลัง (ณัฐพงษ และ ปฏิภาณ, 2555) ซึ่งทํางานไดทีละผล
ตัวเครื่องมีน้ําหนัก 17 กก. ใชกระแสไฟฟา 220 โวลต โดยเปนงานของนักศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ซึ่งไมได
รายงานสมรรถนะของเครื่องไว กระวีและคณะ (2557) ไดรายงานถึงผลการประเมินสมรรถนะของเครื่องควานเมล็ดลําไยที่ใช
ลมอัดเปนตนกําลังพบวา การใชมีดควานที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางเหมาะสมกับผลลําไย จะทําใหเกิดความเสียหายกับผล
ลําไยนอยมาก (2.8%) และการใชความดันลม 10 บาร จะไดอัตราการทํางานสูงที่สุดคือ 9.7 กก./ชม. โดยมีความสิ้นเปลือง
พลังงาน 0.04 กิโลวัตต/ชม. การทํางาน สําหรับการศึกษารูปแบบของใบมีดที่เหมาะสมในการควานเมล็ดเงาะ ทรงธรรม และ
กิตติรัตน (2554) พบวาใบมีดทรงกระบอกปากเฉียง 2 ดาน (ปากฉลาม) ใชแรงในการควานเมล็ดนอยที่สุดและเนื้อเงาะหลัง
ควานมีความสมบูรณมากกวา การใชมีดทรงกระบอกปากตรงและมีดปากเฉียง 1 ดาน โดยที่หากเวลาที่ใชในการควานตอผล
ไมเกิน 10 วินาที/ผล จะไดอัตราการทํางานเปนน้ําหนักเนื้อเงาะ 3.2 กก./ชม. โดยมีความสูญเสียมากกวาการใชคนควาน
15.7%
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติสําหรับปอกเปลือกและควานเมล็ดเงาะและประเมิน
สมรรถนะการทํางานขั้นตนของเครื่องตนแบบดังกลาว
อุปกรณและวิธีการ
ตนแบบเครื่องปอกเปลือกและควานเมล็ดเงาะ แสดงดัง Figure 1a
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Figure 1 a) Model of Semi-Automatic Rambutan Peeling and Seed Removing Machine and b) Prototype
การทํางานของเครื่อง ผลเงาะจะถูกวางในแนวดิ่งใหขั้วผลตั้งขึ้น บน 7) holder ทรงครึ่งวงกลมซึ่งทําจาก
Superlene การทํางานจะเริ่มจาก ผูปฏิบัติกด Switch 8) ซึ่งตออนุกรมกับ 9) พรอมกันเทานั้น วงจรนิวแมติกสไฟฟาจึงจะสั่งให
Cylinder 3) และ 4) เลื่อนออก Peeling knife รูปครึ่งวงกลม 4) และ 6) ซึ่งติดอยูที่ปลายกานสูบจะกดลงบนเปลือกเงาะสราง
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รอยกรีดรอบผลและชวยจับผลเงาะไวในแนวดิ่ง จากนั้น Cylinder 1) จะเลื่อนพาหัวควาน Seed punching rod 2) ใหกดลงบน
ผลเงาะในแนวดิ่งเพื่อควานเอาเมล็ดเงาะออกมาในที่สุด ตนแบบของเครื่องแสดงใน figure 1b
การทดสอบ
ทดสอบปอกควานเมล็ดเงาะขั้นตนที่ความดันลม 6 บาร กับผลเงาะคละขนาดจํานวน 50 ผล วิเคราะหหาอัตราการ
ทํางาน (Fruits/hr) เปอรเซ็นตความเสียหายเชิงน้ําหนักตอผล (%) ตามสมการ (1) และ (2) ดังนี้
Capacity 
Loss percentage 

Quantity (Fruits)
Time (hr)

(1)

Weight of loss flesh (kg)
x100
Weight of rambutan flesh (kg)

(2)

ผลและวิจารณ
การทํางานของเครื่องปอกและควาน
พบวา ตนแบบเครื่องปอกและควานเมล็ดเงาะที่สรางขึ้นสามารถทํางานไดดีตามขั้นตอนที่กําหนด โดยที่ผลเงาะ
จะถูกปอกเปลือก ควานเมล็ดออก จนไดเฉพาะเนื้อเงาะ ดัง figure 2a 2b และ 2c ตามลําดับ

(a)
(b)
Figure 2 a) Rambutan peel b) seed and c) flesh from the machine prototype

(c)

ผลการทดลอง
พบวาเครื่องตนแบบมีความสามารถในการทํางานทั้งปอกและควานเมล็ดสูงถึง 1,764 ผล/ชม. โดยที่มีความ
เสียหายของเนื้อเงาะเชิงน้ําหนักเพียง 7.43% (Table 1)
Table 1 Capacity of peeling and seed removing by prototype and human
Descriptions
Capacity of peeling and seed removing by prototype
Capacity of peeling and seed removing by man
Damage percentage

Value
1,764 Fruit/h
180 Fruit/h
7.43%

ในขณะที่การปอกและควานเมล็ดดวยแรงงานชํานาญจะมีอัตราการทํางานเพียง 180 ผล/ชม. (Table 1) ซึ่ง
เครื่องตนแบบที่พัฒนาขึ้นนี้มีความสามารถในการทํางานสูงกวาถึง 9.8 เทา
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สรุป
ตนแบบเครื่องปอกเปลือกและควานเมล็ดเงาะกึ่งอัตโนมัติขนาดเล็กใชกระบอกสูบนิวแมติกสเปนอุปกรณทํางานและ
ใชลมอัดเปนแหลงใหกําลังนี้ สามารถปอกเปลือกและควานเมล็ดเงาะดวยความดันลม 6 Bar เมื่อทดสอบกับผลเงาะคละขนาด
จํานวน 50 ผล พบวา ตนแบบเครื่องปอกและควานเมล็ดเงาะสามารถทํางานไดดี กลไกการปอกควานสรางความเสียหายตอ
ผลเงาะสูงสุดคือ 7.43 % มีอัตราการทํางานสูงถึง 1,764 ผล/ชม. ในขณะที่การปอกและควานเมล็ดดวยแรงงานชํานาญจะมี
อัตราการทํางานเพียง 180 ผล/ชม. ซึ่งเครื่องตนแบบมีความสามารถในการทํางานสูงกวาถึง 9.8 เทา
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