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Abstract
Study on a prototype of air forced drying for mangosteen in the packing house for export replace using
the fan in the process of dehumidification on the table. This process is after cleaning and soaked in chemical
solution process for control disease and pests and before packing for export abroad. The prototype consists of
two sets of manual operated minor prototypes. The first minor set was a wind blowing beneath mangos teen’s
calyx. It consists of a conveyor that had a dimension of 0.3 x1.3 m and three roller sets that each roller had length
of 1 m and 2,900 rpm centrifugal fan that was driven by 1 hp electrical motor connected at roller sets. The second
minor set was a wind tunnel type blowing set. Its structure had dimension of 1.2 x 7.5 m. The fan was cross flow
type that had 0.4 m in diameter and 1.2 m in length and was driven by 3 hp electrical motor with speed of 733
rpm. The conveyor of the second minor set was driven by 0.25 hp electrical motor with conveyor speed 1 m/min.
The results showed that the prototype had capacity 4,320 kg/day of that the electricity costs 0.025 Baht/kg/day.
While using fan had capacity 600 kg/day of that the electricity costs 0.016 Baht/kg/day. It benefits to decrease the
working area in the packing house. The quality of dehumidified mangos teens were same in both method. The
results of engineering economic analysis were shown the break-even point 572,994 kg/year and 1 year payback
period respectively.
Keywords: mangosteen, packing house, export
บทคัดยอ
ศึกษาวิจยั เครื่องตนแบบสําหรับเปาแหงมังคุดในโรงคัดบรรจุเพื่อสงออก ทดแทนการใชพัดลมเปาผลมังคุดสดบนโตะ
ในขั้นตอนการลดความชื้นมังคุดสด หลังจากลางทําความสะอาดและแชสารละลายเคมีเพื่อควบคุมโรคและแมลงศัตรู กอน
บรรจุเพื่อสงออกไปตางประเทศ เครื่องตนแบบประกอบดวยเครื่องตนแบบยอย 2 ชุดที่ทํางานตอเนื่องแบบไมอัตโนมัติ ชุดที่1
คือ ชุดเปาน้ําใตกลีบเลี้ยงผลมังคุด ประกอบดวยสายพานลําเลียงขนาดหนากวาง 0.3 เมตร ยาว 1.3 เมตร รางกลิ้งมังคุด
จํานวน 3 แถว แตละแถวยาว 1 เมตร และพัดลมชนิดแรงเหวี่ยงความเร็วรอบ 2,900 รอบตอนาที ขับดวยมอเตอรไฟฟา 1
แรงมา ติดตั้งที่รางกลิ้งมังคุดเพื่อเปาน้ําใตกลีบมังคุดใหออกมาที่ผิว ชุดที่ 2 คือ ชุดเปาแหงมังคุดแบบอุโมงคลม ประกอบดวย
โครงสรางขนาดกวาง 1.2 เมตร ยาว 7.5 เมตร พัดลมเปนชนิดไหลตัดแกนขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40 เมตร ยาว 1.2 เมตร
ขับดวยมอเตอรไฟฟา 3 แรงมา ความเร็วรอบ 733 รอบตอนาที และสวนของชุดลําเลียงมังคุดเขาหองเปาแหงที่ขับดวยมอเตอร
ไฟฟา 0.25 แรงมา ความเร็วในการลําเลียง 1 เมตรตอนาที ผลการทดสอบพบวาเครื่องตนแบบสามารถเปาแหงมังคุดสดได
4,320 กิโลกรัม/วัน คาใชจายไฟฟา 0.025 บาท/กิโลกรัม/วัน ในขณะที่การใชพัดลมได 600 กิโลกรัม/วัน คาใชจายไฟฟา 0.016
บาท/กิโลกรัม/วัน และใชพื้นที่ของการทํางานในโรงคัดบรรจุนอยกวา โดยคุณภาพของมังคุดมีสภาพความสดไมแตกตางกัน ผล
การวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรมพบวา เครื่องตนแบบมีจุดคุมทุนเมื่อทําการเปาแหงมังคุดสด 572,994 กิโลกรัมตอป
และระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1 ป
คําสําคัญ: มังคุด, โรงคัดบรรจุ, การสงออก
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คํานํา
มังคุดเปนผลไมที่ไดรับความนิยมของผูบริโภคทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เนื่องจากเปนผลไมที่มีรสชาติดี ลักษณะ
รูปทรงและสีสันของผลสวยงาม และเปนผลไมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศ ปญหาการสงออกมังคุดที่
สําคัญคือ การเสื่อมคุณภาพและมีอายุวางขายในตลาดสั้นโดยเฉลี่ยเพียง 5-6 วัน หลังจากนั้นคุณภาพของมังคุดจะต่ําลงและ
สงผลถึงราคาขาย (อนุวัตร และฐิติยา, 2544) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะในโรงคัดบรรจุจึงมีความสําคัญมากตอ
คุณภาพของมังคุดสงออก โดยการจัดการมีหลายขั้นตอน ตั้งแตการคัดขนาดและคุณภาพของผลผลิต การลางทําความสะอาด
การแชสารละลายเคมีเพื่อควบคุมโรคและแมลงศัตรู การขจัดความชื้นมังคุด และการจัดการบรรจุภัณฑสําหรับสงออกไป
ตางประเทศ ปญหาที่พบคือขั้นตอนการขจัดความชื้นมังคุดกอนจัดการบรรจุภัณฑ ปจจุบันใชวิธีวางมังคุดบนโตะผึ่งลมหรือใช
พัดลมเปาใหแหงในสภาพบรรยากาศปกติ (Figure 1) ซึ่งจะใชเวลานานและเกิดปญหาไมสามารถขจัดความชื้นมังคุดไดหมด
โดยเฉพาะฤดูฝนซึ่งสภาพอากาศแวดลอมมีความชื้นสัมพัทธสูง
นอกจากนั้นจําเปนตองมีพื้นที่สําหรับตั้งโตะวางมังคุดและ
ปริมาณพัดลมที่ใชจําเปนตองมีเพิ่มมากขึ้นในโรงคัดบรรจุ ตามปริมาณการผลิตและการสงออก ดังนั้นจึงมีความจําเปนตอง
ศึกษาวิจัยในขั้นตอนนี้ เพื่อพัฒนาวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวใหมีประสิทธิภาพ ไดมังคุดที่มีคุณภาพดี ลดการสูญเสียอัน
เกิดจากความชื้นที่เกินมาตรฐานในโรงคัดบรรจุสําหรับการสงออกสูผูบริโภค
โดยทําการศึกษาวิจัยตนแบบสําหรับเปาแหง
มังคุดในโรงคัดบรรจุทดแทนการเปาไลความชื้นมังคุดดวยวิธีการเดิม

Figure 1 Process in the packing house
อุปกรณและวิธีการ
ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการขจัดความชื้น ออกแบบและสรางตนแบบสําหรับการเปาไลความชื้นมังคุด ทดสอบ
เบื้องตน ปรับปรุงแกไขเครื่องตนแบบใหสมบูรณ จากนั้นทําการทดสอบเก็บขอมูลการเปาไลความชื้นมังคุดดวยเครื่องตนแบบ
และเปรียบเทียบกับการทดสอบดวยวิธีการเดิมคือการใชพัดลม ทําการวิเคราะหผลการทดสอบและวิเคราะหความคุมทุนของ
เครื่องตนแบบทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม จัดทําผลการดําเนินงานและเผยแพรผลงานวิจัยสูกลุมเปาหมายตอไป
อุปกรณที่ใชในศึกษาวิจัยประกอบดวย เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดกระแสไฟฟา
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศ เครื่องวัดความเร็วลมและนาฬิกาจับเวลา
ผล
ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการขจัดความชื้นพบวา ความเร็วลมที่เหมาะสม ความชื้นสัมพัทธอากาศและอุณหภูมิ
สิ่งแวดลอมเปนปจจัยที่มีผลตอการขจัดความชื้นในมังคุดสด โดยการเปาไลความชื้นมังคุดที่วางบนโตะดวยวิธีการเดิมจะใชพัด
ลมโรงงานขนาดเสนผานศูนยกลาง 24 นิ้ว มีความเร็วลมอยูในชวง 2.47-5.34 เมตรตอวินาที ดังแสดงใน Figure 2 และ
Table 1
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Fan
Position
Position
Figure 2 Wind speed from the fan
Table 1 The wind speed measured at various positions from the fan.
The measured distance from the fan (m)
Position 1 (1 m)
Position 2 (3 m)

Wind speed (m/s)
5.34
2.47

ซึ่งการใชวิธีเดิมพบปญหาใชเวลานาน ผลมังคุดถูกไลความชื้นไดไมเทากัน มังคุดที่อยูบริเวณใกลพัดลมจะแหงเร็ว
กวามังคุดที่อยูไกลออกไป จําเปนตองใชการพิจารณาสภาพมังคุดดวยสายตา โดยเฉพาะความชื้นที่อยูใตกลีบเลี้ยงและบริเวณ
กนจีบใตผลมังคุด ทําใหเกิดปญหามังคุดที่มีความชื้นอยูปะปนไปกับมังคุดคุณภาพดี ซึ่งเปนตนเหตุทําใหเกิดเชื้อรากับผล
มังคุดสดในระหวางการขนสงและเกิดความเสียหาย นอกจากนั้นในชวงที่มีผลผลิตเขาสูโรงคัดบรรจุมาก จําเปนตองใชพื้นที่ใน
การวางโตะและจํานวนพัดลมมากขึ้นตามไปดวย ผลการทดสอบเปาไลความชื้นมังคุดดวยวิธีการใชพัดลมพบวา จะใชเวลา
เฉลี่ย 40.33 นาที ที่สภาวะแวดลอมอุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 80% ดังแสดงใน Table 2
เครื่องตนแบบประกอบดวยเครื่องตนแบบยอย 2 ชุด ชุดที่ 1 คือ ชุดเปาน้ําใตกลีบเลี้ยงผลมังคุด ประกอบดวย
สายพานลําเลียงขนาดหนากวาง 0.3 เมตร ยาว 1.3 เมตร รางกลิ้งมังคุดจํานวน 3 แถว แตละแถวยาว 1 เมตร และพัดลมชนิด
แรงเหวี่ยงหนีศูนยความเร็วรอบ 2,900 รอบตอนาที ขับดวยมอเตอรไฟฟา 1 แรงมา ติดตั้งที่รางกลิ้งมังคุดเพื่อเปาน้ําใตกลีบ
มังคุดใหออกมาที่ผิว (Figure 3) ชุดที่ 2 คือ ชุดเปาแหงมังคุดแบบอุโมงคลม ประกอบดวยโครงสรางขนาดกวาง 1.2 เมตร ยาว
7.5 เมตร พัดลมเปนชนิดไหลตัดแกนขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40 เมตร ยาว 1.2 เมตร ขับดวยมอเตอรไฟฟา 3 แรงมา
ความเร็วรอบ 733 รอบตอนาที และสวนของชุดลําเลียงมังคุดเขาหองเปาแหงที่ขับดวยมอเตอรไฟฟา 0.25 แรงมา ความเร็วใน
การลําเลียง 1 เมตรตอนาที (Figure 4) ผลการทดสอบเปาไลความชื้นมังคุดดวยเครื่องตนแบบพบวา จะใชเวลาเฉลี่ย 10.33
นาที ที่สภาวะแวดลอมเดียวกัน ดังแสดงใน Table 2

Figure 3 The wind blowing beneath mangosteen’s calyx set

Figure 4 The wind tunnel type blowing set
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Table 2 The result of testing on dehumidification process of mangosteens in the packing house

Method

FAN
Prototype

The average The average The average The differently
average
weight after weight after
weight
Process time
weight of
process
water
before
before and
immersion
process
after process
(min)
(g)
(g)
(g)
(g)
102
103.50
102.33
0.33
40.33
110.90
112.56
110.94
0.04
10.33

Capacity

(kg/day)
600
4,320

วิจารณผล
การทดสอบเปาแหงมังคุดดวยวิธีการใชเครื่องตนแบบสามารถขจัดความชื้นไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาวิธีการใช
พัดลมในสภาพแวดลอมเดียวกัน และจะใชระยะเวลาที่แตกตางกันมากขึ้นเมื่อสภาพอากาศแวดลอมมีอุณหภูมิต่ําลงหรือมี
ความชื้นสัมพัทธที่สูงขึ้น เนื่องจากวิธีการใชพัดลมไมสามารถขจัดความชื้นใตกลีบเลี้ยงมังคุดไดอยางมีประสิทธิภาพและใช
เวลานาน บางครั้งมีความชื้นติดไปกับมังคุดสงออก ทําใหเกิดการสูญเสียคุณภาพในขณะที่เครื่องตนแบบสามารถขจัดความชื้น
ของผลมังคุดออกไดหมดทั้งในสวนของผิวผลและใตกลีบเลี้ยงในเวลาที่เร็วกวา นอกจากนั้นใชพื้นที่ในการทํางานที่นอยกวา ผล
การวิเคราะหความคุมทุนทางเศรษฐศาสตรพบวาเครื่องตนแบบมีจุดคุมทุนเมื่อทําการเปาแหงมังคุดสด 572,994 กิโลกรัมตอป
และระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1 ป
สรุป
เครื่องตนแบบสําหรับเปาแหงมังคุดในโรงคัดบรรจุสําหรับการสงออก สามารถนํามาทดแทนการใชพัดลมในการเปา
แหงมังคุดสด ชวยลดระยะเวลาการทํางานและเพิ่มความสามารถในการขจัดความชื้นมังคุดตอวันได นอกจากนั้นยังสามารถ
ลดพื้นที่ตั้งโตะสําหรับวางผลผลิตในการเปาแหงดวยวิธีปจจุบันได โดยคุณภาพของมังคุดมีสภาพความสดไมแตกตางกัน
คําขอบคุณ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณเจาหนาที่ศูนยวิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม สําหรับการสรางและ
ทดสอบเก็บขอมูลเครื่องตนแบบจนทําใหงานวิจัยสําเร็จลงดวยดี
อนุวัตร
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