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 วิจัยและพัฒนาระบบลดความชื้นกลวยไมตนแบบ สําหรับนํามาใชรวมกับเครื่องลดความชื้นกลวยไมแบบ

อุโมงคลม เพื่อชวยลดระยะเวลาการลดความชื้นกลวยไม ทําใหสามารถเพิ่มปริมาณการลดความชื้นกลวยไมได 

ระบบลดความชื้นกลวยไมตนแบบเปนระบบแบบปมความรอนประกอบดวยอุปกรณหลัก คือ คอมเพรสเซอร 

อีแวปพอเรเตอร คอนเดนเซอร และเอ็กแพลนชั่นวาลว โดยมีตูควบคุมการทํางานของคอมเพรสเซอร เพื่อควบคุม

การอัดสารความเย็นของคอมเพรสเซอรจากอีแวปพอเรเตอรไปที่คอนเดนเซอร ความชื้นของอากาศภายนอกจะ

ควบแนนกลายเปนหยดน้ําเมื่ออากาศไหลผานแผงคอยลของอีแวปพอเรเตอร และอากาศความชื้นต่ําจะมีอุณหภูมิ

เพิ่มขึ้นประมาณ 38-40 องศาเซลเซียส เมื่อไหลผานแผงคอยลของคอนเดนเซอร สําหรับนําไปลดความชื้นชอดอก

กลวยไมตอไป ผลการทดสอบพบวาระบบลดความชื้นตนแบบใชเวลาในการลดความชื้นกลวยไมนอกฤดูฝน

ประมาณ 5 นาที ที่อุณหภูมิอากาศสิ่งแวดลอม 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 56% มีความสามารถในการ

ลดความชื้นชอดอกกลวยไม 2,400 ชอตอชั่วโมง และใชเวลาในการลดความชื้นกลวยไมในฤดูฝนประมาณ 10 

นาที ที่อุณหภูมิอากาศสิ่งแวดลอม 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 80% มีความสามารถในการลดความชื้น

ชอดอกกลวยไม 1,200 ชอตอชั่วโมง ชอดอกกลวยไมที่ผานการลดความชื้นแลวนําไปบรรจุในกลองบรรจุภัณฑ

และทําการเก็บรักษาที่สภาพเดียวกับการสงออกสูผูบริโภค ผลการศึกษาพบวากลวยไมมีอายุการปกแจกันไดนาน 

12-14 วัน ผลการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรมพบวาเครื่องลดความชื้นกลวยไมแบบอุโมงคลมที่มีระบบ

ลดความชื้นแบบปมความรอนตนแบบมีตนทุนคาใชจาย 21.09 บาทตอชอ ที่ราคารับซื้อกลวยไม 10 บาทตอชอ 

เครื่องตนแบบมีจุดคุมทุนเมื่อทําการลดความชื้นกลวยไม 993,914 ชอตอป และระยะเวลาคืนทุนประมาณ 0.13 

ป ที่ราคาขายกลวยไมสูตลาดตางประเทศ 22 บาทตอชอ 
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คํานํา 

 

 ประเทศไทยเปนแหลงผลิตกลวยไมเมืองรอนที่สําคัญ โดยเฉพาะกลวยไมสกุลหวายและแวนดา โดยมีการ

สงออกกลวยไมตัดดอกสกุลหวายเปนอันดับหนึ่งของโลก มีประเทศมาเลเซียและสิงคโปรเปนประเทศผูผลิตอันดับ

รองลงมา นอกจากกลวยไมสกุลหวายและแวนดาแลวไทยยังเปนฐานการผลิตกลวยไมตนชนิดอื่นๆ อีกหลายชนิด

เปนการคาสงออก ประเทศคูคาที่สําคัญไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน และประเทศ

ในสหภาพยุโรป เชน อิตาลี เปนตน กลวยไมจึงจัดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ (สุภา, 2547) ปจจุบัน

สามารถนํารายไดเขาประเทศมูลคาไมนอยกวาปละ 2,000 ลานบาท มีพื้นที่ปลูกประมาณ 20,266 ไร มีเกษตรกร

กวา 2,500 ราย และผูสงออกกวา 300 ราย โดยเปนการผลิตกลวยไมสกุลหวายเพื่อตัดดอกประมาณรอยละ 90 

ของกลวยไมทั้งหมด แตผลผลิตดอกกลวยไมที่มีคุณภาพสามารถสงออกไดมีเพียงรอยละ 42 ของผลผลิตทั้งหมด 

และกลวยไมตนมีปริมาณสงออกรอยละ 63 ของผลผลิตทั้งหมด สวนที่มีคุณภาพต่ํากวามาตรฐานสงออกจะ

จําหนายในประเทศ หากสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัยสอดคลองกับความ

ตองการของผูบริโภค จะเปนวิธีชวยเพิ่มขีดความสามารถในการสงออกไดมากขึ้น สําหรับการจัดการกลวยไมตัด

ดอกในโรงคัดบรรจุของผูประกอบการสงออกในปจจุบันพบวา ในขั้นตอนของการลดความชื้นกลวยไมกอนทําการ

บรรจุลงกลองเพื่อสงออกจะใชพัดลมเปาลมเพื่อลดความชื้นกลวยไม ซึ่งใชเวลานานและเกิดปญหาไมสามารถลด

ความชื้นกลวยไมไดหมดโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน ทําใหเกิดการเสื่อมสภาพ เนาเสียจากเชื้อราและโรคพืชอื่นๆ อัน

เกิดระหวางการขนสงรวมถึงพื้นที่ตั้งโตะสําหรับวางกลวยไมและปริมาณพัดลมที่ใชจําเปนตองมีเพิ่มมากขึ้นตาม

ปริมาณกลวยไมที่ผลิตไดและสงออก สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ไดมีงานวิจัยและพัฒนา

เครื่องลดความชื้นกลวยไมแบบอุโมงคลมเพื่อนํามาทดแทนการใชพัดลมเพื่อลดความชื้นที่ติดมากับกลวยไม ชวย

ลดระยะเวลาการลดความชื้นทําใหสามารถเพิ่มความสามารถในการลดความชื้นชอดอกกลวยไมไดมากโดย

กลวยไมไมสูญเสียคุณภาพ และมีอายุการใชงานไมแตกตางจากการลดความชื้นดวยพัดลม โดยงานวิจัยไดทําการ

ปรับปรุงเครื่องตนแบบใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและประหยัดพลังงาน รวมถึงไดทําการทดสอบประยุกตใช

เครื่องตนแบบกับการลดความชื้นดอกดาวเรือง ซึ่งเกษตรกรมีปญหาในการลดความชื้นกอนทําการขนสงสูผูบริโภค

เชนกัน นอกจากนั้นงานวิจัยนี้ไดทําการวิจัยและพัฒนาระบบปมความรอนตนแบบเพื่อดึงความชื้นออกจากอากาศ

กอนนํามาลดความชื้นชอดอกกลวยไมทดแทนการใชระบบลมรอนความชื้นปกติจากสิ่งแวดลอม ทําใหไดลมรอน

ความชื้นต่ํามาใชในการลดความชื้นชอดอกกลวยไม ซึ่งสามารถชวยในการลดระยะเวลาทําใหเพิ่มความสามารถใน

การลดความชื้นชอดอกกลวยไมในโรงคัดบรรจุไดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งสภาพอากาศสิ่งแวดลอมมี

ความชื้นสูง 

 



 

วัตถุประสงค 

 เพื่อพัฒนาระบบวิธีการลดความชื้นกลวยไมรวมกับเครื่องลดความชื้นกลวยไมแบบอุโมงคลมตนแบบที่ได

พัฒนาแลวใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถลดระยะเวลาและเพิ่มความสามารถในการลดความชื้นกลวยไมได

มากขึน้ 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

 1.  เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอลพิกัด 100 กิโลกรัม ทศนิยม 2 ตําแหนง 

 2.  เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอลพิกัด 2 กิโลกรัม ทศนิยม 2 ตําแหนง 

 3.  เครื่องวัดความเร็วรอบ 

 4.  เครื่องวัดกระแสไฟฟา 

 5.  ตูอบไฟฟา  

 6.  เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศ 

 7.  เครื่องวัดความเร็วลม 

 8.  นาฬิกาจับเวลา 

วิธกีาร 

1. ทดสอบปรับปรุงเครื่องลดความชื้นกลวยไมแบบอุโมงคลมตนแบบ 

2. ออกแบบและสรางตนแบบระบบลดความชื้นกลวยไมแบบปมความรอน 

3. ปรับปรุงแกไขตนแบบใหสมบูรณและทดสอบเก็บขอมูล 

4. สรุปรายงานผลการทดลองและจัดทํารายงานผลการวิจัย 

 

เวลาและสถานที่ 

 เวลา เริ่มตนตุลาคม 2553 สิน้สุดกันยายน 2554 

 สถานที่ดําเนินการ 

 ศูนยวิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 

 กลุมวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 



 

1. การทดสอบปรับปรุงเครื่องลดความชื้นกลวยไมแบบอุโมงคลม 

 ไดทําการทดสอบและปรับปรุงเครื่องลดความชื้นกลวยไมแบบอุโมงคลมตนแบบใหมีประสิทธิภาพดีข้ึน โดย

ทําการเปลี่ยนรูปแบบการปอนชอดอกกลวยไมเขาเครื่องตนแบบ จากเดิมที่ทําการเรียงดอกกลวยไมบนถาดเหล็ก

และนําไปวางเรียงบนชุดลําเลียงของเครื่องตนแบบเพื่อทําการลดความชื้น (รูปที่ 1.) ทําการเปลี่ยนรูปแบบโดยใช

แรงงานวางเรียงชอดอกกลวยไมบนชุดลําเลียงไดเลย ซึ่งจะเปนการลดขั้นตอนการทํางาน ลดแรงงานเรียงดอก

กลวยไมวางบนถาดเหล็ก ทําใหประสิทธิภาพในการใชเครื่องตนแบบในการลดความชื้นชอดอกกลวยไมดีขึ้น 

สามารถทํางานไดอยางตอเนื่องโดยนําวัสดุตาขายพลาสติกขนาดรูเสนผานศูนยกลาง 15 มิลลิเมตร มาติดตั้งบนชุด

ลําเลียงของเครื่องตนแบบใหสามารถวางกลวยไมบนวัสดุตาขายได (รูปที่ 2) ตรวจสอบความตึงของตาขายพลาสติก

และศึกษาความคงทนของการใชงาน 

        

      รูปที่ 1. ถาดเหล็กวางกลวยไมบนชุดลําเลียงของเครื่อง               รูปที่ 2. ติดตั้งตาขายพลาสติกบนชุดลําเลียง 

 

 ไดทําการปรับปรุงเครื่องลดความชื้นกลวยไมแบบอุโมงคลมเพิ่มเติมในสวนของชุดกําเนิดความรอนท่ีถายเท

ใหกับอากาศจากสิ่งแวดลอมที่นําเขามาเพื่อใชลดความชื้นชอดอกกลวยไมในฤดูฝน ซึ่งสภาพอากาศมีความชื้นสูง 

การเพิ่มอุณหภูมิอากาศที่ใชลดความชื้นจะชวยลดระยะเวลาการลดความชื้นลงทําใหเพิ่มความสามารถในการลด

ความชื้นชอดอกกลวยไมไดมากข้ึน ซึ่งจากการศึกษาในงานวิจัยที่ผานมาอุณหภูมิที่เหมาะสมของอากาศรอนที่ไมทํา

ใหชอดอกกลวยไมเสื่อมสภาพคืออยูในชวง 38- 40 องศาเซลเซียสโดยเริ่มตนจากการเปลี่ยนชุดหัวพนแกสซึ่งเปน

อุปกรณกําเนิดความรอนที่ใชอยูเดิม (รูปที่ 3) เปนฮีทเตอรไฟฟาขนาด 3,000 วัตต (รูปที่ 4) โดยสมมุติฐานที่

สามารถลดกลิ่นเหม็นจากกาซหุงตมซึ่งเปนแหลงเชื้อเพลิงของอุปกรณหัวพนแกส 

 

         



 

          รูปที่ 3. ชุดใหความรอนแบบหัวพนแกสหุงตม                   รูปที่ 4. ชุดฮีทเตอรไฟฟา 

 

 ผลการทดสอบเบื้องตนพบวาฮีทเตอรไฟฟาที่นํามาทดสอบติดตั้งไมสามารถนํามาใชเปนอุปกรณใหความ

รอนไดเนื่องจากพลังงานความรอนที่ใหกับอากาศไมเพียงพอ ทําใหอากาศที่ผานฮีทเตอรรับการถายเทความรอน

จากฮีทเตอรไดต่ําและอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นไมถึงเกณฑที่ตั้งไวคือชวงอุณหภูมิ 38- 40 องศาเซลเซียส จากนั้นไดทําการ

เปลี่ยนอุปกรณใหความรอนใหมเปนแบบชุดหัวใหความรอนแบบอินฟราเรด (รูปที่ 5.)ซึ่งมีหลักการใชพลังงานความ

รอนจากแกสหุงตมไปเผาหัวเซรามิค ซึ่งหัวเซรามิคจะใหพลังงานในรูปของรังสีอินฟราเรดความรอนสูง ซึ่งสามารถ

ถายเทความรอนใหกับอากาศไดถึงเกณฑที่ตั้งไวไดอยางรวดเร็ว ทําใหสามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงแกสหุงตม 

โดยจากการทดสอบพบวา สามารถประหยัดพลังงานแกสหุงตมไดประมาณ 20 เปอรเซ็นตเมื่อเปรียบเทียบกับการ

ใชอุปกรณหัวพนแกส โดยการใชหัวพนแกสเปนอุปกรณใหความรอนในการทํางานจะมีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน

แกสหุงตม 0.5 กิโลกรัมตอชั่วโมง ในขณะที่การใชอุปกรณชุดหัวใหความรอนแบบอินฟราเรดจะมีอัตราการ

สิ้นเปลืองพลังงานแกสหุงตม 0.4 กิโลกรัมตอชั่วโมง จากนั้นไดทําการทดสอบลดความชื้นชอดอกกลวยไม และดอก

ดาวเรือง(รูปที่ 6.และรูปที่ 7.) ซึ่งเกษตรกรมีปญหาในการลดความชื้นกอนขนสงสูผูบริโภคเชนกัน ผลการทดสอบ

พบวาเครื่องลดความชื้นกลวยไมแบบอุโมงคลมตนแบบที่ไดปรับปรุงแกไขสามารถลดความชื้นชอดอกกลวยไมและ

ดอกดาวเรืองไดดีและประหยัดพลังงาน แตการลดความชื้นดอกดาวเรืองจะใชระยะเวลามากกวาการลดความชื้นชอ

ดอกกลวยไมเพราะลักษณะของกลีบใบมีความซับซอนการดึงความชื้นออกทําไดยากกวา ทําใหความสามารถในการ

ลดความชื้นตอชั่วโมงนอยลง แตดีกวาการลดความชื้นดวยพัดลมซึ่งเกษตรกรประสบปญหาใชเวลาการลดความชื้น

นาน 2-3 วัน ในชวงฤดูฝน ผลการทดสอบแสดงไวในตารางที่ 1  

 

 

 

รูปที่ 5. อุปกรณชุดใหความรอนแบบอินฟราเรด 

 



 

                               

      รูปที่ 6. ทดสอบลดความชื้นชอดอกกลวยไม                   รูปที่ 7. ทดสอบลดความชื้นดอกดาวเรือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1.ผลการทดสอบลดความชื้นชอดอกกลวยไมและดอกดาวเรืองดวยเครื่องลดความชื้นกลวยไม 

               แบบอุโมงคลมตนแบบ 
 

 

             หัวขอ 

ผลการทดสอบ 

นอกฤดูฝน 

ผลการทดสอบ 

ในฤดูฝน 

ชอดอกกลวยไม ดอกดาวเรือง ชอดอกกลวยไม ดอกดาวเรือง 

อุ ณ ห ภู มิ แ ว ด ล อ ม 

(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ

(เปอรเซ็นต) 

35 56 35 56 28 80 28 80 

อุณหภูมิทีใ่ชในการลดความชื้น (องศาเซลเซียส) 35 35 40 40 

ความเร็วลมที่ใชในการลดความชื้น (เมตรตอ

นาที) 

3 3 3 3 

ระยะเวลาในการลดความชื้น (นาที) 7.5 37.5 15 75 

ความสามารถในการลดความชื้น (ชอตอช่ัวโมง) 1,600 928 800 464 

ปริมาณการใชพลังงานไฟฟารวม (กิโลวัตต) 3.34 3.34 3.34 3.34 

อัตราการใชเชื้อเพลิงใหความรอนอากาศ - - 0.4 0.4 



 

(กิโลกรัมตอช่ัวโมง) 

ระยะเวลาในการทํางาน (ช่ัวโมงตอวัน) 8 8 8 8 

การใชแรงงาน (คน) 2 2 2 2 

 

2. ออกแบบและสรางตนแบบระบบลดความชื้นกลวยไมแบบปมความรอน 

 ไดทําการออกแบบและสรางตนแบบระบบลดความชื้นกลวยไมแบบปมความรอน เพื่อใหไดลมรอน

ความชื้นต่ํา สําหรับนําไปลดความชื้นชอดอกกลวยไม โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนซึ่งอากาศมีความชื้นสูงแทนการใชลม

รอนความชื้นอากาศปกติ ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการลดความชื้นไดมากขึ้น โดยสมมุติฐานวาระบบใหมจะชวย

ลดระยะเวลาในการลดความชื้นไดมากขึ้นทําใหสามารถเพิ่มปริมาณการลดความชื้นชอดอกกลวยไมตอวันไดมาก

ขึ้น ระบบปมความรอนที่พัฒนาขึ้นจะใชวัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอมาประยุกตเพื่อใหไดลมรอนความชื้นต่ํา

นําไปใชประโยชนตอไป วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอประกอบดวยอุปกรณหลักคือ คอมเพรสเซอร อีแวป

พอเรเตอร คอนเดนเซอร และเอ็กแพลนชั่นวาลว ดังแสดงในรูปที่ 8.   

 
รูปที่ 8. วัฎจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ 

 

 ระบบปมความรอนสําหรับนํามาลดความชื้นชอดอกกลวยไมมีหลักการทํางานคือ อากาศจากภายนอกจะ

ถูกดูดเขาไปผานอีแวปพอเรเตอรเพื่อแลกเปลี่ยนความรอนกับสารความเย็นที่เคลื่อนที่อยูในทอที่ขดในอีแวปพอเร

เตอร ซึ่งจะทําใหอุณหภูมิของอากาศเย็นลงสงผลใหเกิดการควบแนนของความชื้นในอากาศกลายเปนหยดน้ําแยก

ออกมาจากอากาศ ทําใหอากาศที่ถูกดูดเขาระบบกลายเปนลมเย็นแหง จากนั้นอากาศจะเคลื่อนตัวผาน

คอนเดนเซอรเพื่อรับความรอนจากผิวทอที่ขดในคอนเดนเซอรซึ่งภายในมีสารความเย็นอุณหภูมิสูงขึ้นจากผลของ

การรับความรอนจากอากาศภายนอกที่เคลื่อนผานบริเวณอีแวปพอเรเตอร อากาศที่เย็นแหงเมื่อผานผิวทอที่

คอนเดนเซอรจะกลายเปนลมรอนแหงและถูกดูดโดยพัดลมเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป โดยระบบใหมนี้ในการใช

ทํางานจะนํามาตอเขาที่ทางดานหนาของเครื่องเพื่อใหพัดลมชนิดกรงกระรอกของเครื่องลดความชื้นกลวยไมแบบ

อุโมงคลมดูดลมรอนแหงจากระบบเพื่อใชในการลดความชื้นชอดอกกลวยไมตอไป ในการวิจัยไดเริ่มจากการ



 

ออกแบบระบบลดความชื้นลมรอนความชื้นต่ําสําหรับนํามาลดความชื้นชอดอกกลวยไม โดยประยุกตใชระบบปรับ

อากาศทําความเย็นขนาด 12,000 Btu ซึ่งเปนระบบปรับอากาศขนาดใชทั่วไป ระบบลดความชื้นตนแบบ

ประกอบดวยอุปกรณหลักๆดังนี้ 

 1.อีแวปพอเรเตอร ประกอบดวยแผงคอยลเย็นมีขนาดกวาง 26 เซนติเมตร ยาว 64 เซนติเมตร สารความ

เย็นจากเอ็กแพลนชั่นวาลว จะเคลื่อนเขาแผงคอยลในอีแวปพอเรเตอรกอนที่สารความเย็นจะแลกเปลี่ยนอุณหภูมิ

กับอากาศจากสิ่งแวดลอมที่ถูกพัดลมดูดผานภายนอกแผงคอยลทําใหอากาศจากสิ่งแวดลอมมีอุณหภูมิต่ําลงและ

ความชื้นบางสวนเกิดการควบแนนกลายเปนหยดน้ําไหลออกจากระบบตนแบบที่ชองทางออกสายยางที่ตอไว 

สวนประกอบของอีแวปพอเรเตอรแสดงไวในรูปที ่9. และรูปที่ 10. 

 

            
                รูปที่ 9. แผงคอยลเย็น                    รูปที่ 10. ความชื้นในอากาศควบแนนเปนน้ํา 

 

 2. คอมเพรสเซอร ทําหนาที่อัดสารความเย็นที่มาจากอีแวปพอเรเตอรกอนเขาสูคอนเดนเซอรตอไป โดย

ไอสารความเย็นที่ถูกอัดโดยคอมเพรสเซอรจะมีอุณหภูมิและความดันสูงกวาอุณหภูมิรอบๆคอนเดนเซอร เพื่อที่

สารความเย็นจะไดถายเทความรอนสูอากาศรอบๆแผงคอยลของคอนเดนเซอรตอไป รูปที่  11. แสดง

คอมเพรสเซอรของระบบตนแบบ 

 

 
รูปที่ 11. คอมเพรสเซอร 

 

 3. คอนเดนเซอร ประกอบดวยแผงคอยลรอนมีขนาดกวาง 47 เซนติเมตร ยาว 57 เซนติเมตร ไอสาร

ความเย็นความดันสูง อุณหภูมิสูงที่ถูกอัดโดยคอมเพรสเซอรเมื่อเคลื่อนเขาสูแผงคอยลของคอนเดนเซอรจะถายเท



 

ความรอนใหกับอากาศรอบแผงคอยล กอนเปลี่ยนสถานะเปนของเหลว รูปที่ 11. แสดงแผงคอยลคอนเดนเซอร

ของระบบ 

 
รูปที่ 12. แผงคอยลคอนเดนเซอร 

 

 4. เอ็กแพลนชั่นวาลว (Expansion valve) ทําหนาที่ลดความดันของสารความเย็นที่เคลื่อนมาจาก

คอนเดนเซอร ซึ่งจะสงผลใหสารความเย็นมีอุณหภูมิและความดันที่ลดลง กอนเคลื่อนกลับเขาสูอีแวปพอเรเตอร

เพื่อรับความรอนจากอากาศภายนอกที่ผานแผงคอยลตอไป รูปที่ 13 แสดงเอ็กแพลนชั่นวาลวของระบบตนแบบ 

 

 
รูปที่ 13. เอ็กแพลนชั่นวาลว 

 

 5. ชุดพัดลม ทําหนาที่ดูดลมจากภายนอกผานแผงคอยลของอีแวปพอเรเตอรและแผงคอยลของ

คอนเดนเซอร เพื่อนําไปลดความชื้นชอดอกกลวยไมตอไป ชุดพัดลมเปนชนิดกรงกระรอกมีขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 40 เซนติเมตร ยาว 1.2 เมตร รูปที่ 14. แสดงพัดลมของระบบตนแบบ 

 

 



 

รูปที่ 14. ชุดพัดลม 

 

 

3. ปรับปรุงแกไขตนแบบใหสมบูรณและทดสอบเก็บขอมูล 

 ไดทําการทดสอบระบบตนแบบเบื้องตนพบวายังมีจุดที่ตองปรับปรุงแกไขระบบใหสมบูรณขึ้นดังนี ้

 - เพิ่มการติดตั้งชุดบังคับทิศทางลมระหวางแผงคอยลของคอนเดนเซอรกับชุดพัดลม เพื่อใหชุดพัดลม

สามารถดูดอากาศรอนความชื้นต่ําไดเต็มหนาแผงคอยลโดยไมมีอากาศภายนอกสวนอื่นปะปน เพื่อใหอุณหภูมิลม

รอนที่ไดจากชุดพัดลมถึงเกณฑที่จะนํามาลดความชื้นชอดอกกลวยไมได รูปที่ 15. แสดงชุดบังคับทิศทางลมของ

ระบบ 

 
รูปที่ 15. ชุดบังคับทิศทางลม 

 

 - เพิ่มการติดตั้ งตูควบคุมการทํางานของคอมเพรสเซอร เพื่อควบคุมการอัดสารความเย็นของ

คอมเพรสเซอรจากอีแวปพอเรเตอรไปที่คอนเดนเซอร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหอากาศจากภายนอกที่แลกเปลี่ยน

อุณหภูมิกับแผงคอยลเย็นของอีแวปพอเรเตอรมีอุณหภูมิคงที่และสามารถควบแนนความชื้นกลายเปนหยดน้ําออก

จากอากาศได กอนที่อากาศเย็นแหงจะไหลไปรับความรอนที่แผงคอยลของคอนเดนเซอรตอไป หลักการทํางาน

ของตูควบคุมจะมีหัววัดอุณหภูมิติดตั้งที่แผงคอยลเย็นของอีแวปพอเรเตอร และสงสัญญาณมาที่ตูควบคุมเพื่อที่จะ

ทําการตัดตอการทํางานของคอมเพรส ซึ่งตูควบคุมสามารถปรับตั้งอุณหภูมิที่จะตัดตอการทํางานของ

คอมเพรสเซอรได จากการทดสอบพบวา อุณหภูมิแผงคอยลเย็นของอีแวปพอเรเตอรที่เหมาะสมในการตัดตอการ

ทํางานของคอมเพรสเซอรอยูในชวง 20 - 22 องศาเซลเซียส ทั้งอากาศในฤดูฝนและนอกฤดูฝน  

รูปที่ 16. แสดงตูควบคุมการทํางานของคอมเพรสเซอร และรูปที่ 17. แสดงตําแหนงติดตั้งหัววัดอุณหภูมิ 

                             



 

                            รูปที่ 16. ตูควบคุม                                    รูปที่ 17. ตําแหนงติดตั้งหัววัดอุณหภูมิ 

 

 เมื่อไดทําการทดสอบระบบและปรับปรุงแกไขใหสมบูรณแลว ไดทําการทดสอบระบบลดความชื้นกลวยไม

แบบปมความรอนตนแบบ (รูปที่ 18.) ทดสอบวัดอุณหภูมิและความเร็วอากาศที่ผานระบบ (รูปที่ 19.) ในการ

ทดสอบเลือกใชชอดอกกลวยไมสกุลหวายซึ่งมีการสงออกมากที่สุดเปนวัสดุทดสอบ ผลการทดสอบพบวา ระบบ

ตนแบบสามารถลดระยะเวลาการลดความชื้นกลวยไมไดประมาณ 33 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับการลดความชื้น

กลวยไมดวยเครื่องลดความชื้นกลวยไมแบบอุโมงคลมที่ไมมีระบบลดความชื้นกลวยไมแบบปมความรอนที่

พัฒนาขึ้น โดยใชเวลาในการลดความชื้นกลวยไมนอกฤดูฝนประมาณ 5 นาที ที่อุณหภูมิอากาศสิ่งแวดลอม 35 

องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 56% และใชเวลาในการลดความชื้นกลวยไมในฤดูฝนประมาณ 10 นาที อุณหภูมิ

อากาศสิ่งแวดลอม 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 80% จากนั้นไดนํากลวยไมที่ผานการลดความชื้นดวย

ระบบลดความชื้นแบบปมความรอนตนแบบไปทําการศึกษาอายุการใชงานหรืออายุการปกแจกัน โดยบรรจุใน

กลองบรรจุภัณฑและทําการเก็บรักษาที่สภาพเดียวกันสําหรับการสงออกสูผูบริโภค อุณหภูมิอากาศที่เก็บรักษา

กลวยไม 15 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนํากลวยไมมาปกในขวดที่บรรจุน้ําสะอาด เก็บรักษาที่

อุณหภูมิหองอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 72 เปอรเซ็นต ผลการศึกษาพบวากลวยไมมีอายุการ

ปกแจกันไดนาน 12-14 วัน การทดสอบแสดงไวในรูปที่ 20.-รูปที่ 22. และผลการทดสอบแสดงไวตารางที่ 2. และ

รูปที่ 23-รูปที่ 26.   

 
รูปที่ 18. ระบบลดความชื้นกลวยไมแบบปมความรอนตนแบบ 

 



 

               
 

รูปที่ 19. วัดอุณหภูมิและความเร็วลมของอากาศ   รูปที่ 20. ทดสอบระบบลดความชื้นชอดอกกลวยไมตนแบบ 

 

                            
   รูปที่ 21. บรรจุกลวยไมหลังลดความชื้นลงบรรจุภัณฑ        รูปที่ 22. ศึกษาอายุการใชงานกลวยไม 

 

ตารางที่ 2. ผลการทดสอบการลดความชื้นชอดอกกลวยไม 

หัวขอ 

ผลการทดสอบ 

นอกฤดูฝน 

ผลการทดสอบ 

ในฤดูฝน 

ไมมีระบบปม

ความรอน 

มีระบบปม

ความรอน 

ไมมีระบบปม

ความรอน 

มีระบบปม

ความรอน 

อุณหภูมิแวดลอม 

(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ

(เปอรเซ็นต) 

35 56 35 56 28 80 28 80 

อุณหภูมิที่ใชในการลดความชื้นกลวยไม 

(องศาเซลเซียส) 

35 40 40 38 

ความเร็วลมที่ ใช ในการลดความชื้ น

กลวยไม (เมตรตอนาที) 

3 3 3 3 

ระยะเวลาในการลดความชื้นกลวยไม 

(นาที) 

7.5 5 15 10 

ความสามารถในการลดความชื้นกลวยไม 

(ชอตอชั่วโมง) 

1,600 2,400 800 1,200 



 

ป ริม าณ การ ใช พ ลั งงาน ไฟ ฟ ารวม 

(กิโลวัตต) 

3.34 4.11 3.34 4.09 

อัตราการใชเชื้อเพลิงใหความรอนอากาศ 

(กิโลกรัมตอชั่วโมง) 

- - 0.4 - 

ระยะเวลาในการทํางาน (ชั่วโมงตอวัน) 4 4 4 4 

การใชแรงงาน (คน) 2 2 2 2 
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                  รูปที่ 23. แผนภูมิแทงแสดงระยะเวลาการลดความชื้นกลวยไมนอกฤดูฝน 
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                          รูปที่ 24. แผนภมูิแทงแสดงระยะเวลาการลดความชื้นกลวยไมในฤดูฝน 
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                         รูปที่ 25. แผนภูมิแทงแสดงความสามารถในการลดความชื้นกลวยไมนอกฤดูฝน 
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                          รูปที่ 26. แผนภูมิแทงแสดงความสามารถในการลดความชื้นกลวยไมในฤดูฝน 

 

 ไดทําการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรมของการลดความชื้นกลวยไมดวยเครื่องลดความชื้น

กลวยไมแบบอุโมงคลมที่มีระบบลดความชื้นแบบปมความรอนตนแบบ (รูปที่ 27.) พบวามีตนทุนคาใชจาย 21.09 

บาทตอชอ ที่ราคารับซื้อกลวยไม 10 บาทตอชอ กําหนดราคาเครื่องตนแบบ 120,000 บาท อายุการใชงาน 10 ป 

อัตราดอกเบี้ยเงินลงทุน 8 เปอรเซ็นตตอป คาซอมบํารุงคงที่ 2,000 บาทตอป คาจางแรงงาน 200 บาทตอวัน คา

ไฟฟา 3 บาทตอหนวย โดยเครื่องตนแบบสามารถลดความชื้นกลวยไมไดเฉลี่ย 7,200 ชอตอวัน เมื่อทําการ

วิเคราะหจุดคุมทุนและระยะเวลาคืนทุนเครื่องลดความชื้นกลวยไมแบบอุโมงคลมที่มีระบบลดความชื้นแบบปม

ความรอนตนแบบพบวาเครื่องตนแบบมีจุดคุมทุนเมื่อทําการลดความชื้นชอดอกกลวยไม 993,914 ชอตอป และ

ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 0.13 ป โดยกําหนดราคาขายกลวยไมสูตลาดตางประเทศ 22 บาทตอชอ รายละเอียด

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรมแสดงไวในภาคผนวก ก. รูปที่ 28. แสดงความสัมพันธระหวางจุดคุมทุน



 

กับราคาขายชอกลวยไมที่ลดความชื้นดวยเครื่องตนแบบ และรูปที่ 29. แสดงความสัมพันธระหวางระยะเวลาคืน

ทุนกับราคาขายชอกลวยไมที่ลดความชื้นดวยเครื่องตนแบบ  

 

 
รูปที่ 27. เครื่องลดความชื้นกลวยไมแบบอุโมงคลมมีระบบลดความชื้นแบบปมความรอนตนแบบ 

 
รูปที่ 28. ความสัมพันธระหวางจุดคุมทุนกับราคาขายชอกลวยไมที่ลดความชื้นดวยเครื่องตนแบบ 

 

 



 

รูปที่ 29. ความสัมพันธระหวางระยะเวลาคืนทุนกับราคาขายชอกลวยไมทีล่ดความชื้นดวยเครื่องตนแบบ 

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

 ไดทําการวิจัยและพัฒนาระบบลดความชื้นกลวยไมตนแบบ สําหรับนํามาใชรวมกับเครื่องลดความชื้น

กลวยไมแบบอุโมงคลม เพื่อชวยลดระยะเวลาการลดความชื้นกลวยไม ทําใหสามารถเพิ่มปริมาณการลดความชื้น

กลวยไมได โดยกลวยไมที่ผานเครื่องไมเสียคุณภาพ ระบบลดความชื้นกลวยไมตนแบบเปนระบบแบบปมความรอน

ประกอบดวยอุปกรณหลัก คือ คอมเพรสเซอร อีแวปพอเรเตอร คอนเดนเซอร และเอ็กแพลนชั่นวาลว โดยมี

ตูควบคุมการทํางานของคอมเพรสเซอร เพื่อควบคุมการอัดสารความเย็นของคอมเพรสเซอรจากอีแวปพอเรเตอรไป

ที่คอนเดนเซอร ใหอากาศจากภายนอกที่แลกเปลี่ยนอุณหภูมิกับแผงคอยลเย็นของอีแวปพอเรเตอรมีอุณหภูมิคงที่

และสามารถควบแนนความชื้นกลายเปนหยดน้ําออกจากอากาศได โดยอากาศแหงอุณหภูมิต่ําจะไหลไปรับความ

รอนที่แผงคอยลของคอนเดนเซอร ไดอากาศแหงอุณหภูมิประมาณ 38-40 องศาเซลเซียส สําหรับนําไปลดความชื้น

ชอดอกกลวยไมตอไป ผลการทดสอบพบวาระบบลดความชื้นตนแบบใชเวลาในการลดความชื้นกลวยไมนอกฤดูฝน

ประมาณ 5 นาที ที่อุณหภูมิอากาศสิ่งแวดลอม 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 56% มีความสามารถในการลด

ความชื้นชอดอกกลวยไม 2,400 ชอตอชั่วโมง และใชเวลาในการลดความชื้นกลวยไมในฤดูฝนประมาณ 10 นาที 

อุณหภูมิอากาศสิ่งแวดลอม 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 80% มีความสามารถในการลดความชื้นชอดอก

กลวยไม 1,200 ชอตอชั่วโมง ชอดอกกลวยไมที่ผานการลดความชื้นกลวยไมแลวนําไปบรรจุในกลองบรรจุภัณฑและ

ทําการเก็บรักษาที่สภาพเดียวกัน สําหรับการสงออกสูผูบริโภค อุณหภูมิอากาศที่เก็บรักษากลวยไม 15 องศา

เซลเซียส ระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนํากลวยไมมาปกในขวดที่บรรจุน้ําสะอาด เก็บรักษาที่อุณหภูมิหองอุณหภูมิ 

30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 72 เปอรเซ็นต ผลการศึกษาพบวากลวยไมมีอายุการปกแจกันไดนาน 12-14 

วัน  
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ภาคผนวก ก. 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

เครื่องลดความชื้นกลวยไมแบบอุโมงคลมที่มีระบบลดความชื้นแบบปมความรอน 

1.การคํานวณตนทุนคาใชจาย 

กําหนดให 

- ราคาเครื่องลดความชื้นกลวยไมแบบอุโมงคลม               120,000  บาท 

- อายุการใชงาน                            10   ป 

- มูลคาซาก  1% ของราคาเครื่อง                     1,200  บาท 

- คาซอมบํารุงเครื่อง                    2,000 บาท/ป 

- อัตราดอกเบี้ยเงินกู                         8 เปอรเซ็นต/ป 

- คาจางแรงงาน                            200 บาท/วัน 

- คาไฟฟา                    3 บาท/หนวย 

- คาน้ํา                      50 บาท/วัน 

ตนทุนคงที่  

- คาเสื่อมราคาเครื่อง 

  สมการคาเสื่อมราคาเครื่องแบบเสนตรง (P-L)/N 

                                โดย   P = ราคาซื้อเครื่องจักร, บาท 

      L = ราคาซากเครื่องจักร, บาท 

      N= อายุการใชงาน, ป 

คาเสื่อมราคาของเครื่องลดความชื้นกลวยไมแบบอุโมงคลม      = (120,000-1,200)/10  บาท/ป 

          = 11,880 บาท/ป 
      

- คาดอกเบี้ยในการลงทุน 

สมการคาดอกเบี้ย     [(P+L)/2] x (i/100) 

    โดย     i = อัตราดอกเบี้ย/ป, เปอรเซ็นต 

คาดอกเบี้ยลงทุนเครื่องลดความชื้นกลวยไมแบบอุโมงคลม  = [(120,000+1,200)/2] x (8/100)  บาท/ป  



 

                                                                        = 4,848 บาท/ป 

ดังนั้นตนทุนคงที่รวม  = คาเสื่อมราคาเครื่อง + คาดอกเบี้ยในการลงทุน 

   = 11,880 + 4,848 บาท/ป 

   = 16,728 บาท/ป 

ตนทุนผันแปร  

- คาชอกลวยไมสด   10 บาท/ชอ  

เครื่องลดความชื้นกลวยไมแบบอุโมงคลมสามารถลดความชื้นกลวยไมนอกฤดูฝนได 9,600 ชอ/วัน 

เครื่องลดความชื้นกลวยไมแบบอุโมงคลมสามารถลดความชื้นกลวยไมในฤดูฝนได 4,800 ชอ/วัน 

เครื่องลดความชื้นกลวยไมแบบอุโมงคลมสามารถลดความชื้นกลวยไมไดเฉลี่ย  

       (9,600+4,800)/2 = 7,200 ชอ/วัน 

เนื่องจากกลวยไมที่ตัดดอกจากสวนจะเขาสูโรงคัดบรรจุ 3 วันตอสัปดาหตลอดทั้งป คิดเปนวันทํางานสําหรับการ

ลดความชื้นกลวยไมในโรงคัดบรรจุกอนเขาสูกระบวนการตอไป 144 วันตอป  

ดังนั้นเครื่องตนแบบสามารถลดความชื้นได    

     = 7,200 ชอ/วัน * 144 วัน/ป 

     = 1,036,800 ชอ/ป 

ดังนั้นตนทุนคาวัตถุดิบตอป   = 1,036,800  ชอ/ป x 10 บาท/ชอ 

    = 10,368,000 บาท/ป 

       

- คาแรงงานปฏิบัติงานเครื่องตนแบบ     2 คน/วัน คนละ 200 บาท/คน 

ดังนั้นตนทุนคาแรงงาน   = 2 คน/วัน x 144 วัน/ป x200 บาท/คน 

     = 57,600 บาท/ป 
 

- คาไฟฟา 

จากความสัมพันธP = IxV 

  โดย   P = กําลังไฟฟา ,วัตต 

     I = กระแสไฟฟา, แอมแปร 

     V = ความตางศักดิ์ไฟฟา, โวลต 

เครื่องตนแบบใชพลังงานไฟฟานอกฤดูฝนและในฤดูฝนเฉลี่ย 4.10 กิโลวัตต และทํางานวันละ 4 ชั่วโมง 

ดังนั้นใชพลังงานไฟฟา 

ทํางานวันละ 4 ชั่วโมง     .         = 4.10 x 4   กิโลวัตต x ชั่วโมง/วัน 

           = 16.40  กิโลวัตต x ชั่วโมง/วัน 

            = 16.40  หนวย/วัน 

คิดคาไฟฟา หนวยละ 3 บาท  



 

ดังนั้น ตนทุนคาไฟฟา           = 16.40 หนวย/วัน x 3 บาท/หนวย x 144 วัน/ป 

                     = 7,084.80 บาท/ป 
 

- คาน้ําประปา   

ใชน้ําประปา              = 50 บาท/วัน x 144 วนั/ป  

      = 7,200 บาท/ป 

- คาซอมบํารุง 

 คิดคงที่                              = 2,000 บาท/ป                  ตลอดอายุการใชงาน 

  

- คาวัสดุกลองบรรจุกลวยไมสําหรับสงออกและอุปกรณอื่นๆ คิดที่ 1 บาท/ชอ 

 ดังนั้นคิดเปนคาใชจาย   1 บาท/ชอ x 1,036,800  ชอ/ป  = 1,036,800 บาท/ป 

 

- คาขนสง คิดที่ 10 บาท/ชอ  

 ดังนั้นคิดเปนคาใชจาย   10 บาท/ชอ x 1,368,000 ชอ/ป = 10,368,000 บาท/ป 
 

ดังนั้นตนทุนผันแปรรวม    

                     = (10,368,000+57,600+7,084.80+7,200+2,000+1,036,800 +10,368,000) บาท/ป 

          = 21,846,684.80  บาท/ป 

ดังนั้นตนทุนรวมทั้งหมด     = 16,728 + 21,846,684.80  บาท/ป 

              = 21,863,412.80 บาท/ป  

ระยะเวลา 1 ป เครื่องลดความชื้นกลวยไมสามารถทํางานได = 1,036,800 ชอ/ป 

ดังนั้นตนทุนคาใชจายของเครื่องตนแบบ  =  (21,863,412.80 บาท/ป)/( 1,036,800 ชอ/ป) 

                         = 21.09 บาท/ชอ 
 

จากตนทุนคาใชจายทั้งหมด สามารถกระจายตนทุนการลดความชื้นกลวยไมดวยเครื่องตนแบบไดดังนี้ 

ตนทุนคงที่ (คาเสื่อมราคาเครื่อง, คาดอกเบี้ย)       0.08 เปอรเซ็นตของราคาตนทุนการผลิต 

คาวัตถุดิบ         47.43 เปอรเซ็นตของราคาตนทุนการผลิต 

คาแรงงาน           0.26 เปอรเซ็นตของราคาตนทุนการผลิต 

คาไฟฟา            0.03 เปอรเซ็นตของราคาตนทุนการผลิต 

คาน้ําประปา           0.03 เปอรเซ็นตของราคาตนทุนการผลิต 

คาซอมบํารุง         0.009 เปอรเซ็นตของราคาตนทุนการผลิต 

คาวัสดุกลองบรรจุกลวยไมและอุปกรณอื่นๆ       4.74 เปอรเซ็นตของราคาตนทุนการผลิต 

คาขนสง                     47.43 เปอรเซ็นตของราคาตนทุนการผลิต 
 

2 การคํานวณจุดคุมทุน 



 

- ราคาขายชอกลวยไมสงออกสูตลาดญี่ปุนซึ่งเปนตลาดใหญในการสงออก  22 บาท/ชอ   

- เครื่องตนแบบสามารถลดความชื้นกลวยไมได   1,036,800   ชอ/ป   

ดังนั้นผูประกอบการสงออกกลวยไมมีรายได  = 22 บาท/ชอ x 1,036,800   ชอ/ป 

       = 22,809,600 บาท/ป 

ผูประกอบการมีกําไรจากการลดความชื้นดวยเครื่องตนแบบและจําหนายสูลูกคา 

      = 22,809,600 - 21,863,412.80       บาท/ป 

     = 946,187.20 บาท/ป 

หาจุดคุมทุนจากการลดความชื้นดวยเครื่องตนแบบ,  รายรับ = ตนทุนคาใชจาย 

ดังนั้นไดวา                                22 บาท/ชอ x N ชอ/ป =  21.09 บาท/ชอ x 1,036,800  ชอ/ป 

                                               N = ปริมาณการผลิตที่จุดคุมทุน ,  ชอ/ป  

                                       = (21.09 x 1,036,800)/22        ชอ/ป 

                            = 993,914         ชอ/ป 

ดังนั้นจุดคุมทุนการใชเครื่องลดความชื้นกลวยไมแบบอุโมงคลม    = 993,914              ชอ/ป 

 

3. การคํานวณระยะเวลาคืนทุน 

ระยะเวลาคืนทุนหาไดจากความสัมพันธ, ระยะเวลาคืนทุน = ราคาเครื่อง/มูลคาเพิ่ม 

           = (120,000 บาท) / (946,187.20  บาท/ป) 

       = 0.13 ป 

ดังนั้นระยะเวลาคืนทุนเครื่องลดความชื้นกลวยไม   = 0.13 ป    

 


