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ภาคเหนือตอนบน 614 

TPT-04 เครื่องต๎นแบบเพื่อตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห๎ง (DRC) โดยวิธีวัดคําความหนืด 621 

TPT-05 ผลของการจุํมด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ตํอคุณภาพของลองกองพร๎อมบรโิภค 623 

TPT-06 ผลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได๎ตํอโครงสร๎างเซลล๑เนื้อเยื่อลําไยแชํแข็ง 630 

TPT-07 การปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสของข๎าวงอกด๎วยวิธีการขัดขาว 637 

TPT-08 การถํายเทมวลสารในระหวํางการย๎อมสีผ๎าที่ใช๎ฟางข๎าวเป็นตัวดูดซับชีวภาพ และผลกระทบของการ 
ดูดซับตํอคุณภาพสีของผ๎า 642 

TPT-09 การปรับปรุงสมบัติทางกลของฟิล๑มบริโภคได๎จากไคโตซานโดยวิธีการทางกายภาพ 648 



 

TPT-12 การวิเคราะห๑การเกิดด๎วงงวงข๎าว (มอด) ในขา๎วด๎วย NIRS. 653 

TPT-13 การใช๎คลื่นแสงอินฟราเรดยํานใกล๎แบบฟูเรียร๑ทรานส๑ฟอร๑มและหัววัดไฟเบอร๑ออพติกทํานายคํา 
ความชื้นยาสมุนไพรชนิดผง (จันทน๑ลีลา) 660 

TPT-14 การจําแนกความสุก - แกํของทุเรียนพันธุ๑ “หมอนทอง”แบบไมํทําลาย ด๎วยสเปกโทรสโกปีชํวงแสง 
ที่มองเห็นได๎ที่เปลือก 666 

TPT-17 การตรวจจับสิ่งแปลกปลอมในเมล็ดพืชด๎วยเทคนิคแอคทีฟเทอร๑โมกราฟฟี 672 

TPT-18 การปกปูองผลแอปเปิ้ลด๎วยวัสดุกันกระแทกจากฟางข๎าว 680 

TPT-19 การจําแนกมังคุดที่เกดิอาการเนื้อแก๎วโดยการวิเคราะห๑ข๎อมูลตัวแปรพหุคูณ จากสมบัติเชิงกล และทาง
กายภาพ 685 

TPT-21 การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพในการตรวจสอบ ความแตกตํางทางสรีรวิทยาของขิง 691 

TPT-22 ผลของความชื้นตํอสมบัติทางกายภาพของเมล็ดถัว่ลิสงพันธุ๑ขอนแกํน 84-8 698 

TSWE-01 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินและสภาพอากาศตํอปริมาณน้ําทําผิวดิน 
(กรณีศึกษาลุํมน้ําฝาง  จังหวัดเชียงใหมํ) 715 

TSWE-02 การเพิ่มประสิทธิภาพของการปลูกไม๎ผลบนที่ลาดชันโดยใช๎ระบบการให๎น้ําแบบหยด รํวมกับสารดูด 
ความชื้นโพลีเมอร๑ 720 

TSWE-04 การเปรียบเทียบการออกแบบระบบชลประทานฉีดฝอยสําหรับภูมิทัศน๑ด๎วยโปรแกรม  
EAGLE POINT 2009, LAND F/X 2009 และ RAINCAD V.5 720 

TSWE-05 การประยุกต๑ใช๎แบบจําลอง HEC-RESSIM ชํวยในการบริหารงานอํางเก็บน้ํา โครงการสํงน้ําและบํารุงรักษา 
ลําพระเพลิง 735 

TSWE-08 การทดสอบและประเมินผลการให๎น้ําหยดสําหรับไรํอ๎อยนอกเขตชลประทานในภาคกลาง 742 
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ABSTRACT 

Sporolactobacillus laevolacticus SK5-2 previously 

screened from the natural samples in our research group was 

used for the fermentation study to improve D-lactic acid 

production in a 5 L stirred fermentor. A high D-lactic acid 

yield of 0.90 g per g glucose and the productivity of 3.83 

g/Lh with the corresponding final titer of 114.93 g/L D-

lactic acid were achieved from batch fermentation with 120 

g/L glucose in the stirred fermentor operated at 37 C, pH 

6.8 (CaCO3), 300 rpm, and 1.0 vvm air (only preculture 

period). Initially, the fermentor was inoculated with the 

inoculum (2% v/v) previously cultivated in the shaken flask 

for 6 h. Preculture in the fermentor took 6 h before glucose 

solution was added into the fermentor for D-lactic acid 

production during the fermentation period. 

INTRODUCTION 

Plastics that are widely used nowadays are from 

petroleum based resources. The petroleum based plastics are 

generally classified as non compostable or partial 

compostable with the help of some additives added while 

processing into the plastic products. Due to a large plastic 

consumption and a long term degradation profile, this 

eventually leads to the environmental pollution. As a result, 

research on the compostable plastic has become of interest. 

Polylactic acid (PLA) is a good example of compostable 

plastic made from the renewable resources such as plant 

biomass and agricultural commodities (Oshiro et al., 2009; 

Singhvi et al., 2010; Tashiro et al., 2011). 

During the initial phase of development, PLA was made 

from polymerization of the optically pure L-lactic acid since 

the L-form can be easily found in nature and has long been 

extensively used in food and pharmaceutical industries. 

Nonetheless, poly L-lactic acid (PLLA) still cannot be 

competitive with the petroleum based plastics due to the 

poor mechanical and thermal properties causing several 

problems in compounding and fabrication. The deficiency 

in such properties can be reduced by the stereocomplex 

structure of PLA(Tanaka et al., 2006; Xu et al., 2008; 

Fukushima et al., 2007). This structure can be tailor – 

madeby polymerizing the optically pure L-lactic acid with 

the optically pure D-lactic acid which is rarely found in 

nature due to its non – biocompatible property (aDaaD et 

al. ,5995) . Nevertheless, some bacteria can produce this 

stereoisomer of lactic acid as the protecting agent under 

stress conditions. Due to the discovery of the stereocomplex 

structure of PLA, the commercial production of the 

optically pure D-lactic acid now becomes increasingly more 

important. 

In this work, the fermentation conditions that promote 

D-lactic acid production from the previously screened 

microbes in our research lab were determined in the 5 L 

stirred fermentor. The fermentation results obtained in this 

study are expected to be used in fermentation process scale 

up and large scale operation. 

MATERIALS AND METHODS 

Bacterial isolate, medium compositions, and inoculum 

preparation 

The bacterial isolate used in this study was obtained 

from bacterial screening from natural samples in Thailand. 

It has been identified by 16srRNA as Sporolactobacillus 

laevolacticus. It was maintained on the agar slant containing 

(per liter) 10 g glucose, 15 g yeast extract, 4 g NH4Cl, 0.5 g 

KH2PO4, 0.5 g K2HPO4, 20 mL salt solution, 5 g CaCO3, 

and 20 g agar. The salt solution contained (per 10 mL) 400 

mg MgSO4, 20 mg MnSO4, 20mg FeSO4, and 20mg NaCl. 

To maintain the activity of the isolate, it was subcultured 

onto the freshly new slant every 10 day 

Two media were used in the fermentation study. Those 

included preculture and fermentation media. Preculture 

medium consisted of (per liter) 10 g glucose, 15 g yeast 

extract, 4 g NH4Cl, 0.5 g KH2PO4, 0.5 g K2HPO4, 5 g 

CaCO3, and 20 mL salt solution. The fermentation medium 

contained (per liter) only 120 g glucose. 

The fresh isolate from the agar slant was transferred into 

the shaken flask containing 50 mL sterile preculture 

for 6 h (unless otherwise noted) before use to inoculate the 

ferment 

Batch fermentation study 

Batch fermentations to produce D-lactic acid by S. 

laevolacticus were performed in the 5 L stirred fermentor 

(B.E. Marubishi, Thailand). The effects of inoculum size 

and age, pH control as well as the agitation and aeration 

rates on the productivity of D-lactic acid were observed. 

Before use, the stirred fermentor containing 2 L preculture 

rpm, and 1.0 vvm air (unless otherwise noted). Later the 

inoculum prepared earlier in the shaken flask was 

transferred into the fermentor. Preculture in the fermentor 

took 6 h (unless otherwise noted) before 2 L of sterile 



 

[2] 

fermentation medium was transferred into the fermentor. 

During fermentation period, air was turned off while other 

operating parameters were remained unchanged. The 

fermentation period took approximately 30 – 36 h (until 

glucose depletion). Samples were taken during the 

preculture and fermentation periods at every 3 h for 

analyses of the remaining glucose, the product D-lactic acid, 

and the byproducts L-lactic acid and acetic acid. 

Analytical method 

Fermentation samples were centrifuged at 10,000g to 

separate cell and solid particles from the supernatant. The 

supernatant was diluted with DDI water to desired 

concentration and filtered through the cellulose acetate 

membrane for analyzing the remaining glucose, D-lactic 

acid, L-lactic acid, and acetic acid as well as the optical 

purity of the D-lactic acid product using the high 

performance liquid chromatography (HPLC) system 

(Shimadzu). For analyzing the remaining glucose, total 

lactic acid (both D and L-

diluted particle-free samples were automatically injected 

into an organic acid analysis column (Biorad, Aminex HPX-

column oven (Shimadzu-

CTO-10A). An eluant, 0.005 M H2SO4, was pumped 

through the system at the flowrate of 0.6 mL/min 

(Shimadzu-LC-10Avp). A refractive index detector 

(Shimadzu-RID-10A) was used to detect the organic 

compounds. The standards containing 0 – 2 g/L of each 

component (glucose, lactic acid, and acetic acid) were 

injected as the references to determine the sample 

concentration. To determine the optical purity of D-lactic 

-free samples were automatically 

injected into a chiral column (Sumipack, Sumichiral 

as the eluant at the flowrate of 1.0 mL/min. The UV 

detector (Shimadzu-SPD-10A) was used to detect the lactate 

isomers at 254 nm. The standards containing 0 – 2 g/L of D- 

and L-lactic acids were injected as the references to 

determine the sample concentration. 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

In this study, S. laevolacticus, a catalase positive 

bacterium, was used to produce D-lactic acid from glucose 

medium. Compared with the catalase negative lactic acid 

producing bacteria, this bacterium grew faster under an 

anaerobic condition. Also, S. laevolacticus grew well under 

an aerobic condition. To enhance D-lactic acid production, 

initially, S. laevolacticus was grown with the presence of 

air. Later, when sufficient cell biomass was obtained, the 

aeration was stopped and the glucose solution was added 

into the fermentor for D-lactic acid production. The effects 

of inoculum age and size on cell biomass production during 

the preculture period and consequent D-lactic acid 

production during the fermentation were observed. It was 

found that when inoculating the fermentation with the 6-h 

inoculum prepared in the shaken flask, the higher lactic acid 

yield and productivity were obtained (Table 1). The 

inoculum percentage also played role on improving lactate 

productivity and yield (Table 2). Compared with the 3 

inoculum percentages studied, 2% gave the best results 

Table 1 D-lactic acid fermentation kinetics obtained from the 5 L 

stirred fermentor culture operated at 37 oC, pH 6.8 (CaCO3), 300 

rpm, and 1.0 vvm air. The fermentor was inoculated with the 
different inoculum age at 10% 

 
 
Inoculum age 

(h) 

Productivity 

(g/Lh) 

Yield 

(g/g glucose) 

Optical purity 

(%ee) 

6 3.80 0.91 89.81 
12 3.00 0.89 100.00 

Nonetheless, the incubation time has the reverse effect 

on the optical purity as observed from Table 1. However, 

when decreasing the inoculum size, the optical purity of D-

lactic acid was increased. From the results obtained in 

Tables 1 and 2, later in this study, 2% the inoculum 

cultivated in the shaken flask for 6 h was used to inoculate 

the fermentor. 

Table 2 D-lactic acid fermentation kinetics obtained from the 5 L stirred 

fermentor culture operated at 37 C, pH 6.8 (CaCO3), 300 rpm, and 1.0 

vvm air. The fermentor was inoculated with the different inoculum 

percentage (6-h culture) 

Inoculum size 

(%) 

Productivity 

(g/Lh) 

Yield 

(g/g glucose) 

Optical purity 

(%ee) 

2 4.45 0.84 100.00 

5 3.59 0.90 99.67 
10 3.80 0.91 89.01 

The preculture time also affected D-lactic acid 

production during the fermentation phase (Table 3). No 

significant difference on lactate productivity and yield was 

observed. Nonetheless, 6 h was selected for further study 

because glucose was completely consumed within 24 – 26 h 

as observed from the slightly higher lactate productivity. 

Table 3 Effect of preculture time on D-lactic acid fermentation 

pH 6.8 (CaCO3), 300 rpm, and 1.0 vvm air. The fermentor was 

inoculated with 2 % inoculum (6-h age). 

Preculture 

time 

(h) 

Productivity 

(g/Lh) 

Yield 

(g/g glucose) 

Optical purity 

(%ee) 

3 3.74 0.91 100.00 
6 3.89 0.92 100.00 

The effects of agitation and aeration were also 

investigated (Table 4). It was found that increasing the 

agitation rate led to an increase in lactate production. This 

effect was stronger at the higher aeration rate (1.0 vvm). 

Later in this study, 300 rpm and 1.0 vvm air were applied 

during preculture phase as at these conditions, the slightly 

high productivity and high lactate yield were achieved. 

Table 4Effect of agitation and aeration rates during the preculture 

phase on D-lactic acid fermentation cultivated in the 5 L stirred 

fermentor culture operated at 37 C, pH 6.8 (CaCO3), 300 rpm, 

and 1.0 vvm air. The fermentor was inoculated with 2 % 

inoculum (6-h age). 

Agitation 

(rpm) 

Aeration 

(vvm) 

Productivity 

(g/Lh) 

Yield 

(g/g glucose) 

Optical 

purity 

(%ee) 

150 0.5 3.53 0.86 100.00 
 1.0 3.00 0.91 100.00 

300 0.5 4.25 0.82 100.00 

 1.0 3.83 0.92 100.00 

450 0.5 3.52 0.92 100.00 
 1.0 4.31 0.85 100.00 

The neutralizing agent also played role on D-lactic acid 

production. Using NH4OH or NaOH solution to control the 
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pH is easy for operation; however, some of lactic acid 

bacteria are low tolerant to such the neutralizing agent. 

Whereas Ca bases including Ca(OH)2 and CaCO3 are 

commonly used in lactic acid production because both of 

them possess less toxicity to lactic acid bacteria. In this 

study, we investigated the efficiency in pH control of 4 

bases mentioned above and their toxicity to S. laevolacticus. 

Similarly to other lactic acid bacteria, S. laevolacticus grew 

better and produced higher titer of lactic acid compared with 

the other 3 bases studied due to the mildest ionic strength of 

CaCO3 base (Table 5). 

Table 5Effect of neutralizing agent for pH control on D-lactic 
acid fermentation cultivated in the 5 L stirred fermentor culture 

operated at 37 C, pH 6.8 (CaCO3), 300 rpm, and 1.0 vvm air. 
The fermentor was inoculated with 2 % inoculum (6-h age). 

Neutralizing 

agent 

Productivity 

(g/Lh) 

Yield 

(g/g glucose) 

Optical purity 

(%ee) 

CaCO3 3.83 0.92 100.00 
Ca(OH)2 3.92 0.77 100.00 

NH4OH 1.69 0.50 100.00 

NaOH 2.54 0.67 100.00 

CONCLUSION 

In this study, the fermentation of D-lactic acid from the 

catalase positive bacteria, S. laevolacticus was elucidated. It 

is clear that with better growth under the aerobic condition 

during preculture period, the high cell biomass obtained 

could produce D-lactic acid at a higher production rate 

compared with the catalase negative strains which have 

been commonly used in D-lactic acid fermentation. To 

promote growth during preculture period, the suitable 

inoculum size and age as well as the optimal agitation and 

aeration are highly required. While during fermentation 

period, pH control is the crucial key controlling lactic acid 

production. The results obtained from this study will be 

further used for fermentation process improvement and 

scale up.   
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ABSTRACT 

This research aims to study logistics costs, define 

logistics standard indexes and evaluate logistics 

performances of Para rubber. Target groups were members 

of Rubber Holder Cooperative Federation of Chanthaburi 

Limited (RHCF), including farmers, Chanthaburi Rubber 

Funds Cooperatives (CRFC), and the rubber companies that 

auction with RHCF. SCOR model was used as criteria for 

defining logistics standard indexes, resulted into 5 processes 

which were planning, sourcing, production, delivering, and 

returning. Three dimensions were measured comprising of 

the managing of costs, time, and reliability. 

It was found that, for farmers, the highest cost excluding 

land investment was wages for slash, storing and making 

the rubber sheets. The most logistics time is spent for 

planning or rubber planting, and the highest reliability was 

69.09% for manufacturing of the rubber sheets. 

For CRFC, the highest cost of each cooperative varied 

uncertainly on the indexes of planning, procurement of raw 

materials, service, transportation, and product returning. 

However the most logistics time used is the average 

response time of the order of 35 days, and the reliability was 

found from the number of 2 crashed auction managements 

or 1.3% and the number of merchant shipping bill on time 

for 359 times or 68.90%. 

For RHCF the cost dimension was highest at 0.009 for 

Plan per sell. The time dimension was highest at 35 days for 

Plan. And the reliability dimension was the highest at 1.000 

for the ability of supply source rate. 

For companies, the highest cost was the cost of 

processing and service at 4.00 Baht/kg while the most used 

time was the average response time of purchase up to 50 

days and the reliability for returned products was found 

none because of the bargaining by the price drop strategy. 

INTRODUCTION 

The Office of Agricultural Economics has followed up 

and analyzed the situation of Thailand Para rubber and of 

the world and found that Thailand Para rubber production 

tend to decrease during the year 2006 – 2010 for 0.03 

percent per year from 3.06 million metric tons to 3.02 

million metric tons because of adverse weather conditions. 

However, the expansion of rubber plantations is expected to 

increase. In the next 10 years, the productions will likely 

increase to 3.738 million tons in 2020 or an increase of 1.44 

percent per year. For the production and export of world 

rubber, the expected prices in the next 10 years will remain 

high. Nevertheless, this based on the assumption that the 

global economic downturn or recession will not occur. 

Since the year 2006 - 2010 the world is likely to increase 

rubber production from 8.907 million tons to 10.277 tons or 

an increase in the average rate of 3.21 percent per year, it is 

estimated that the world production in 2020 will increase to 

15.833 million tons and the demand for rubber will increase 

to 16.058 million tons (Ministry of Agriculture and 

Cooperatives, 2012). 

The Office of the Rubber Replanting Aid Fund 

(ORRAF) is the state enterprises to be established under the 

Rubber Replanting Aid Fund Act 1960 on December 5, 

1960. This Act was later amended three times in 1962, 1975 

and 1987. The ORRAF is under the supervision of the 

Committee on Promoting Social Security, Ministry of 

Agriculture and Cooperatives. The objective is to help the 

rubber farmers have more income by substituting the low 

yielding varieties of rubber trees with more productive ones 

or other species that are of economic importance and to 

provide opportunities for farmers who do not have 

experience in rubber farming before to have a choice in this 

occupation (Office of the Rubber Replanting Aid Fund, 

2011) 

ORRAF in Chanthaburi has set up 18 factories to 

produce ribbed smoked rubber sheets with a capacity of 2 

ton/day and granted to the gathered owners of rubber 

plantation to form 18 cooperatives called "Chanthaburi 

Rubber Fund Cooperatives (CRFC)". ORRAF provides 

support for ongoing operations in the form of production of 

natural dry rubber sheets, smoked rubber sheets, or latex 

trading by purchasing latex from members. 

ORRAF and the Office of Chanthaburi Cooperative get 

joint venture to push forward all CRFC to keep together and 

registered as Rubber Holder Cooperative Federation of 

Chanthaburi Limited on November 11, 2001 in order to 

enhance the potential of CRCF and to make business as the 

union, together with procuring the fertilizer and agriculture 

inventory for sell to members and general agriculturists. It 

has the power to negotiate more than ever from their 

respective supply cooperatives. 

The 18 CRCF have difficulty operating in a similar 

manner as the lack of working capital for collecting rubber 

products, screening rubber quality, weight of rubber missing 

in delivery to merchants, merchants owing the money on the 

auction of raw rubber sheet without the payment by the third 

day, and the management of the cooperatives (Mimgratok, 

201). 

The efficiency development activity of the logistics 

system is a key one that led to the improvement of business 

performance throughout the supply chain (supply chain 

optimization) that can be a reality and will lead to the ability 

to compete in all branches of industry in the end. Thus, the 

researcher has the idea to study costs and performances of 

Para rubber logistics system at Rubber Holder Cooperative 
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Federation of Chanthaburi Limited (RHCF) by using the 

participating research of stakeholders in RHCF beginning 

from farmers who produce Para rubber in the forms of latex, 

cup lumps and un-smoked sheets, CRFC, to merchants to 

reduce the cost of production and to stabilize the income of 

farmers. 

OBJECTIVES 

To indicate Para rubber logistics standard indexes. 

To study the costs of Para rubber logistics for 

Chanthaburi entrepreneurs. 

To assess the performances of Para rubber logistics for 

Chanthaburi entrepreneurs. 

MATERIAL AND METHODS 

The population in this research were 2,207 farmer 

members of Chanthaburi Rubber Fund Cooperative 

(CRFC), 18 units of CRFC, 1 Rubber Holder Cooperative 

Federation of Chanthaburi Limited (RHCF) and 10 

companies who auction with the RHCF. The samples in this 

research were 340 farmer members of CRFC, 16 units of 

CRFC, 1 RHCF and 4 companies who auction with the 

RHCF. Data were recorded under observations in the field 

surveys by means of questionnaires, meetings, in dept 

interviews, focus group discussions, and work shop (Flynn 

et. al., 1990 and Meredith, 1998). 

Supply Chain Operations Reference (SCOR) model was 

used as criteria for defining logistics standard indexes, 

spanning from suppliers to the customers. Based on SCOR 

model, the 5 processes are defined as follows: Plan – the 

processes that balance aggregate demand and supply to 

develop a course of action which best meets sourcing, 

production, and delivery requirements; Source – the 

processes that procure goods and services to meet planned 

or actual demand; Make – the processes that transform 

product to a finished state to meet planned or actual 

demand; Deliver – the processes that provide finished goods 

and services to meet planned or actual demand, typically 

including order management, transportation management, 

and distribution management; and Return – the processes 

associated with returning or receiving returned products for 

any reason. These processes extend into post-delivery 

customer support. (SCOR, 2004) 

Within the 5 processes, 3 dimensions were measured 

comprising of the managing of costs, time, and reliability. 

RESULT 

Section 1: Para rubber logistics standard indexes. 

According to SCOR model, the criteria was made as 

followed: 

1. For Plan, the dimension of cost was the ratio of 

forecast cost per sell, the dimension of time was the 

average order cycle time, and the dimension of reliability 

was the forecast accuracy rate. 

For Source, the dimension of cost was the ratio of 

supply source cost per sell, the dimension of time was the 

average order cycle time, and the dimension of reliability 

was the ability of supply source rate. 

For Make, the dimension of cost was the ratio of 

production cost per sell, the dimension of time was the 

average production cycle time, and the dimension of 

reliability was the ability of production rate. 

For Deliver, the dimension of cost was the ratio of 

transportation cost per sell, the dimension of time was the 

average delivery cycle time, and the dimension of 

reliability was the transportation DIFOT (delivered in full-

on time) rate. 

For Return, the dimension of cost was the ratio of 

return goods cost per sell, the dimension of time was the 

average return goods time, and the dimension of reliability 

was the rate of return goods. 

Section 2:Costs of Para rubber logistics for 

Chanthaburi entrepreneurs. 

Entrepreneurs of Para rubber logistics and supply chain 

consist of farmers who produce Para rubber from ―Green 

book‖ standard and sell to CRFC units who collect Para 

rubber for grading, weighing and sending data to a RHCF 

for local auction to companies who processPara rubber into 

Ribbed Smoked Sheet (RSS) or Standard Thai Rubber 

(STR) and deliver domestically or export internationally 

(see Figure 1). 

 

Figure 1.Para rubber logistics at the Rubber Holder Cooperative Federation of Chanthaburi Limited (RHCF). 
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The logistics costs of farmers consisted of 1.123 Bath 

per kilogram for Plan such as field preparation, holding and 

planting, 8.957 Bath per kilogram for Source such as 

fertilizer filling, branch cutting and weeding, 39.145 Bath 

per kilogram for Make such as rubber slitting and making 

un-smoked rubber sheets, 0.200 Bath per kilogram for 

Delivery (transportation) and no costs for Return because of 

no return rubber. 

The logistics costs of CRFC resulted that, the highest 

income was 3,087,138.87 Bath for BanAngkeri Rubber 

Fund Cooperative Ltd., followed by 2,631,959.48 Bath for 

BanKang Rubber Fund Cooperative Ltd., and 1,053,289.60 

Bath for WangSam Rubber Fund Cooperative Ltd. The 

highest logistics costs of CRFC consisted of 1,442,325.80 

Bath for Plan at BanAngkeri Rubber Fund Cooperative Ltd., 

64,991.00 Bath for Source at BanAngkeri Rubber Fund 

Cooperative Ltd., 2,163,187.11 Bath for Make (service) at 

BanAngkeri Rubber Fund Cooperative Ltd., 995,133.51 

Bath for Deliver (transportation) at BanKang Rubber Fund 

Cooperative Ltd., and 35,491,826.40 Bath for Return at 

BanKang Rubber Fund Cooperative Ltd. 

RHCF collected un-smoked sheets, smoked sheets and 

cup lumps of Para rubber at a total of 18,344.51 metric tons 

or 2,067.28 million Bath. The logistics costs of RHCF 

consisted of 0.043 Bath per kilogram for Plan for RHCF 

committee coordination, 0.009 Bath per kilogram for Source 

for providing goods, fertilizer and agriculture chemical, 

0.179 Bath per kilogram for Make (service) for auctioning 

Para rubber and 0.010 Bath per kilogram for Delivery for 

solving problems after sell. 

The logistics costs of companies resulted that, 3.000 

Bath per kilogram for Plan for demand forecast, 1.500 Bath 

per kilogram for Source, 4.000 Bath per kilogram for Make, 

0.750 Bath per kilogram for Delivery and no costs for 

Return because of the insurance for damage goods or the 

bargaining by the price drop strategy when goods. 

Section 3: Performances of Para rubber logistics for 

Chanthaburi entrepreneurs. 

1. The performances of Para rubber logistics of 

farmer were assessed that the cost dimension was highest 

at 0.483 for production activity, followed by 0.111 for 

procurement of agricultural inputs and 0.002 for delivery. 

The time dimension was highest at 6.5 years for planning 

to plant rubber before starting to slit, followed by 5 hours 

for making un-smoked sheets of rubber and 4 hours for 

input procurement. The reliability dimension was highest 

at 100 % for both source and delivery, followed by 95.03 

% for plan and 69.09 % for make. 

The performances of Para rubber logistics of CRFC 

were assessed that the highest cost was plan per sell at 

1.386 for SoyDoay Rubber Fund Cooperative Limited, 

followed by 1.263 for PaWa Rubber Fund Cooperative 

Limited and 0.990 for WangPhrom Rubber Fund 

Cooperative Limited. The highest cost was source per sell 

at 0.118 for WangSam Rubber Fund Cooperative Limited, 

followed by 0.022 for BanKang Rubber Fund Cooperative 

Limited and 0.019 for SoyDoay Rubber Fund Cooperative 

Limited. The highest cost was make or service per sell at 

0.011 for SoyDoay and WangSam Rubber Fund 

Cooperative Limited, followed by 0.010 for 

WangSupparot Rubber Fund Cooperative Limited and 

0.007 for BanAngkeree Rubber Fund Cooperative 

Limited. The highest cost was delivery per sell at 0.015 for 

WangSupparot Rubber Fund Cooperative Limited, 

followed by 0.014 for NongWan Rubber Fund 

Cooperative Limited and 0.013 for BooFirmia Rubber 

Fund Cooperative Limited. Finally, the highest cost was 

return goods per sell at 0.057 for WangPong Rubber Fund 

Cooperative Limited, followed by 0.038 for BanKang 

Rubber Fund Cooperative Limited and 0.020 for Soydoay 

Rubber Fund Cooperative Limited. 

For the time dimension, the performances were assessed 

that the highest time was Plan at 10 days, followed by 

Source at 2 days, Make or service at 16 hours, Return at 5 

hours and transportation or Delivery at 3 hours. 

For the reliability dimension, the performances were 

assessed that the highest reliability was the forecast 

accuracy rate at 1.000 for Soydoay, Wangpong, WangSam, 

Wangsupparot, WangEeAnd and NongWan Rubber Fund 

Cooperative Limited. However, the highest reliability of the 

ability to supply source rate was the same for all Rubber 

Fund Cooperative Limited. The highest reliability of the 

ability to make or service rate was 1.000 for BooFirmia, 

PaWa, NongWan and PutTaWee Rubber Fund Cooperative 

Limited. And the highest reliability of transportation DIFOT 

rate at 1.000 was the same for all Rubber Fund Cooperative 

Limited. Finally, the highest reliability of return goods rate 

was 2.500 for BanKang Rubber Fund Cooperative Limited. 

The performances of Para rubber logistics of RHCF 

were assessed that the cost dimension was highest at 0.009 

for Plan per sell, followed by 0.004 for Make or service 

per sell, 0.002 for Delivery per sell and 0.001 for Return 

per sell. The time dimension was highest at 35 days for 

Plan, followed by 7 days for Source, 3 days for Delivery 

and 1 day for Return. And the reliability dimension was 

highest at 1.000 for the ability of supply source rate, 

followed by 0.987 for Make or service rate, 0.972 for Plan 

or accuracy rate, 0.954 for return goods rate and 0.677 for 

transportation DIFOT rate. 

The performances of Para rubber logistics of 

companies were assessed that the cost dimension was 

highest at 0.021 for Make per sell, followed by 0.015 for 

Plan per sell, 0.010 for Source per sell and 0.001 for 

Delivery per sell. The time dimension was highest at 29.5 

days for Plan, followed by 11.25 days for Source, 5 days 

for Make and 1 day for Delivery. And the reliability 

dimension was highest at 1.000 for Plan of accuracy rate, 

the ability to supply source rate, make rate and 

transportation DIFOT rate. The reliability was 0.850 for 

return goods rate. 

DISCUSSION 

The results showed that the activities for Plan, Source, 

and Return for all entrepreneurs were almost the same 

because Para rubber is the high demand goods, not 

deteriorated, and still not enough produced for the 

requirement. Thailand is the topmost exporter in the world. 

In case of delivery wrong quality of rubber that is not follow 

the contract, the negotiation will be made to reduce the price 

without returning the goods. Thus the criterion for 

improvement of the standard indexes should concern about 

the high risk management logistics activities such as the 

standard production that conform to Standard Thai Rubber 

or Green Book Standard and transportation or delivery that 

could reduce cost. 

The highest cost of Para rubber logistics excluding land 

investment for farmer was labor wages for slash, storing and 

making cup lumps or un-smoked rubber sheets. The data 
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showed that some farmers slit up on too small trees with 

less than 50 centimeters in diameter as required by 

specification. The number of years for rubber slitting then 

reduced. Also, the reliability to produce raw rubber sheets 

was found at 69.09%. The improvement guideline should be 

the development of planting system to decrease the starting 

time of slitting as soon as possible such as preparing the 

irrigation system for Para rubber trees, changing the 

production from cup lumps to high quality rubber sheets. 

The highest logistics cost of CRFC was transportation 

and delivery. Some Co-operations could not collect, grade, 

weight and record the data within the 12.00 o‘clock of 

auction day. This affected to delivery when the rubber price 

was fluctuated, such as a case that a merchant negotiated to 

reduce the price for the excessive rubber that delivered more 

than the auction order when the rubber market price was 

going down, or requested the goods at full order if CRFC 

could not fulfill the delivery when the market price was 

going up. The improvement that CRFC should do is to 

improve the process of collecting, grading, weighing and 

data recording by using new technology, instruments, 

software and hardware such as moisture meters to measure 

dry rubber contents and data loggers to record rubber 

weighs to calibrate the price. 

The highest logistics cost of RHCF was the cost of 

services to the local auction market at 54.79%.  The highest 

logistics time was the response to order time at 35 days. The 

highest logistics reliability was the number of times that 

merchants paid the money on time at 359 times or 68.90%, 

during which was the continuous tracking on problem 

solving at 24 times or 4.61%. The improvement approach 

should be the reduction of services cost at the local auction 

Para rubber market such as the accuracy in the management 

of auction market by using information technologies to 

increase the efficiency of communication and presentation. 

And also RHCF should searches for intensive measures for 

companies to pay the price on time. 

The highest logistics cost of companies was the cost of 

process/service at 4.00 Baht/kg. There were no returning 

goods because there was insurance for export goods and 

negotiation to reduce the price for the products that were not 

in desired conditions. The improvement approach should be 

the reduction in processing by using new technology to 

reduce power source, reducing processing steps, managing 

cost and time in the factory, and procuring the revolving 

fund for paying the goods cost to RHCF on time. 

The farmers‘ performance of Para rubber logistics had 

resulted in high cost of production which was mainly due to 

high cost of labor to collect the rubber latex. Thus, the 

improvement for farmer to reduce cost and to make standard 

rubber sheet should be the utilization of production 

technology such as instrumentation and building house 

drying to reduce moisture in rubber sheets to prevent mold.  

The performance of CRFC had resulted in high cost of 

return goods due to wrong grading and weighing of standard 

Para rubber products that were mistaken between the CRFC 

and merchants. Thus, the improvement for CRFC should be 

to upgrade the process grading, weighing, recording, and 

presenting by using new technology, instrument, software 

and hardware, and control operation to all activities.  

The performance of RHCF had resulted in high cost of 

planning activity due to its 18 units of RHCF in different 

sizes, members, capitals, capacities and businesses. Thus, 

the improvement should be to supervise, inspect and 

recommend closely.  

The performance of merchants or companies had 

resulted in high cost of making the products due to 

increasing fee from the processing of cup lumps into 

Standard Thai Rubber (STR) or rubber sheets into Ribbed 

Smoke Sheet (RSS) with the same method as Bowersox et 

al. (2002). The highest time dimension had resulted in Plan 

time which was the same as Coyle et al. (2003). Time had 

traditionally been accorded attention as an important 

barometer of logistics performance. The high reliability 

dimension had resulted in Plan, Source, Make and Delivery 

due to Thailand being the most exporter in the world that 

mentioned by Mentzer and Firman (2001). Logistics quality 

is a component of overall customer service. 

CONCLUSIONS 

SCOR model was used as criteria for defining logistics 

standard indexes, resulted into 5 processes which were 

planning, sourcing, production, delivering, and returning. 

Three dimensions were measured comprising of the 

managing of costs, time, and reliability.  

It was found that, for farmers, the highest cost excluding 

land investment was wages for slash, storing and making 

the rubber sheets. The most logistics time is spent for 

planning or rubber planting, and the highest reliability was 

69.09% for manufacturing of the rubber sheets.  

For CRFC, the highest cost of each cooperative varied 

uncertainly on the indexes of planning, procurement of raw 

materials, service, transportation, and product returning. 

However the most logistics time used is the average 

response time of the order of 35 days, and the reliability was 

found from the number of 2 crashed auction managements 

or 1.3% and the number of merchant shipping bill on time 

for 359 times or 68.90%. 

For RHCF the cost dimension was highest at 0.009 for 

Plan per sell. The time dimension was the highest at 35 days 

for Plan. And the reliability dimension was the highest at 

1.000 for the ability of supply source rate. 

For companies, the highest cost was the cost of 

processing and service at 4.00 Baht/kg while the most used 

time was the average response time of purchase up to 50 

days and the reliability for returned products was found 

none because of the bargaining by the price drop strategy. 
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ABSTRACT 

This research aimed to design and develop Jatropha 

curcas L. fruit and seed shelling machine. It was consisted 

of 4 main parts including the fruit decorticating part, fruit 

hull separation part, seed shelling part, and seed shell and 

kernel separation part by air blown. The fruit shelling part 

was consisted of twin rollers with 90 mm diameter and 320 

mm length and the roller surface was covered with rubber 

NR 70 Hardness and one of the rollers was locked from 

turning. The fruit shell separation part was a 15 mm 

diameter circular holes perforated screen. The seed shelling 

part was consisted of 2 sets of rollers (90 mm in diameter 

and 320 mm length) The seed shell separation part used the 

air blown system by 3 straight blade blower. 

The performance test was done and the results were as 

followed: 1) The fruit decorticating part worked best at 404 

rpm and at 11 mm clearance between the two rollers with 

the capacity of 30.86 kg/h and decorticating efficiency of 

99% 2) The fruit hull separation part worked best at 131 

rpm crank speed with the stroke of 55 mm with efficiency 

of 90%. 3) The seed shelling part worked well at 404 rpm 

and 5.8 mm clearance between upper rollers and 4.8 mm 

clearance between lower rollers which provided a capacity 

of 5.9 kg/h and efficiency of 98%. 4) The seed shell and 

kernel separation part worked well at 794 rpm blower speed  

with the efficiency of 86%. 

INTRODUCTION 

Energy is one of the factors that important for the 

development of economic and other sectors of the world. 

Fossil fuels has been used luxury and heavily and its 

shortage will be the long term problem. There have been 

seriously researched on the renewable energy including on 

the Jatropha curcas oil to be the alternative of diesel oil. 

The oil has the potential for the production of biodiesel [1] 

and it could be used directly on the diesel engine [2]. The 

process to obtain the oil includes fruit shell decorticating, 

seed shelling, kernel drying, and oil extraction. The fruit 

shell decorticating and seed shelling are importance because 

the shells obstruct the water evaporation from the kernels. If 

the oil extraction is done on the seed, a part of the extracted 

oil will be absorbed in the crushed seed shells. It is also a 

hard work if the fruit decorticating and seed shelling have to 

be done manually. At present there are several models of 

fruit decorticating machine in several countries such as in 

Thailand and India [3]. In King Mongkut‘s Institute of 

Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand, a group of 

researchers has worked on the development of Jatropha 

decorticator and seed sheller. Therefore this research paper 

aims to report the design and performance of the machine 

developed. 

MATERIAL AND METHOD 

Design of Jatropha decorticator and seed sheller 

Fig. 1 and Fig. 2 show the drawing and the photo of 

Jatropha decorticator and seed sheller, respectively. It was 

consisted of 4 main parts including the fruit shelling part, 

fruit shell separation part, seed shelling part, and seed shell 

and kernel separation part by air blown. The fruit shelling 

part was consisted of twin rollers with 90 mm diameter and 

320 mm length and the roller surface was covered with 

rubber NR 70 Hardness and one of the rollers was locked 

from turning. The fruit shell separation part was a 15 mm 

diameter circular holes perforated screen. The seed shelling 

part was consisted of 2 sets of rollers (90 mm in diameter 

and 320 mm length) The seed shell separation part used the 

air blown system by 3 straight blade blower. 

 

Fig. 1 Drawing of Jatropha decorticator and seed sheller 

Measurement of dimensions and moisture content of 

Jatropha fruit and seed 

The fruits of J. curcas L. variety ―Patumthani‖ at black 

fruit stage (the full ripe stage) were obtained from 

commercial distributer in Patumthani province, Thailand. 

Then after taking-off the hulls manually, nut (black) and 

kernel, i.e. shelled nut (white) were measured. Nut shelling 

was done manually using pliers to obtain the kernel. 

Each fruit, nut and kernel of the fruit samples (100 units 

sampling from 10 kg fruits) were measured for length (a), 

equatorial width perpendicular to a (b) and breadth 

perpendicular to a and b (c), using digital Vernier caliper 

(Mitutoyo, model Absolute Digimatic, Japan) reading to 

0.01 mm. From Mohsenin (1980) [4], the geometric mean 

diameter dg in mm is given by the equation (1). 

dg=(abc)1/3(1) 
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where: a is length, b is equatorial width perpendicular to a 

and c is breadth perpendicular to a and b, in mm. 

 

Fig. 2Jatropha decorticator and seed sheller 

The method of moisture measurement of peanut (ASAE 

S410.1 DEC97)[5] was modified for determining the 

moisture content of J. curcas fruit, hull, shell and kernel. 

The fruits (100 g, 3 samples) were manually separated for 

hulls, nut shells and kernels. The hulls, nut shells and 

kernels were weighed separately using an electronic balance 

(Yamato, model HB 3000, Japan) reading to 0.01 g. Then 

they were dried in a hot-air oven (Memmert, model ULM 

500, Germany) at 130±3 °C. They were weighed, after 

leaving in a desiccator for 1 h to cool down, every 6 h till 

the weight remained constant. The moisture content of 

whole fruit MF in % was calculated from the equation (2): 
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where: m is mass in g, and the subscripts F, H, S, K, i, and f 

stand for fruit, hull, shell, kernel, initial and final, 

respectively. 

Performance test of Jatropha decorticator and seed 

sheller 

The performance test was separated into 4 parts 

including fruit decorticating part, fruit hull separating part, 

seed shelling part and seed shell separating part, to obtain 

the optimum setting of each part. The variables were taken 

for experiments are shown in Table 1. The equipment and 

instrument used in the experiment were an inverter (AF-

500, Sumitomo), electronic balance (ARC 120, Adventurer, 

OHAUS), tachometer (DT – 235T, Digicon), and timer 

(Timer QT-9017, Citizen). 

Performance test of Jatropha decorticator 

The 300 g (X1) of Jatropha fruit was fed manually into 

the hopper of the Jatropha decorticator in 25 s (43.2 kg/h). 

The fruit parts were carefully collected after going through 

the decorticator and grouped into 2 categories, namely fruits 

partially decorticated, X2 and un-decorticated fruit, X3. The 

fruit decorticating efficiency was calculated using equation 

(3). At the fruit hull separating part, the seed parts were 

carefully collected after going through the separating screen 

and grouped into 3 categories, namely seeds at the seed exit, 

x1, seeds of partially decorticated fruit at the seed exit, x2 

and seeds at the hull exit, x3. The fruit hull separating 

efficiency was calculated using equation (4). 

Table 1 variable setting for experiments 

Variable Level 

Decorticator rollers   

Clearance 11 mm 

Revolution speed 352, 404, 479, 558 rpm 

Fruit hull separating tray  

Crank shaft revolution speed 101, 131, 157, 180 rpm 

Seed shelling rollers  

Clearance of the 1st and 2nd set rollers 5.8, 4.8 mm 

Revolution speed 358, 409, 487, 565 rpm 

Seed shell separating part  

Blower revolution speed 612, 651, 717, 794 rpm 
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 (3) 

X1 = weight of fruit fed into the decorticator (g) 

X2 = weight of partially decorticated fruit (g)  

X3 = weight of un-decorticated fruit(g) 
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(4) 

x1 = weight of seeds at the seed exit (g) 

x2 = weight of seeds of partially decorticated fruit at the 

seed exit (g)  

x3 = weight of seeds at the hull exit(g) 

Performance test of Jatropha seed sheller 

The 140 g (W1) of Jatropha seeds was fed manually 

into the hopper of the Jatropha decorticator and sheller in 90 

s (5.8 kg/h). The seed parts were carefully collected after 

going through the sheller and grouped into 2 categories, 

namely seeds partially shelled, W2 and unshelled seeds, 

W3. The seed shelling efficiency was calculated using 

equation (5). At the seed shell separating part, the seed parts 

were carefully collected after going through the wind 

channel of separating part and grouped into 3 categories, 

namely full kernels at the kernel exit, w1, broken kernels at 

the kernel exit, w2 and seed shells at the kernel exit, w3. 

The kernel separating efficiency was calculated using 

equation (6). 
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 (5) 

W1 = weight of seeds fed into the sheller (g) 

W2 = weight of partially shelled seeds (g)  

W3 = weight of unshelled seeds(g) 
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 (6) 

w1 = weight of full kernels at the kernel exit (g) 

w2 = weight of broken kernels at the kernel exit (g)  

w3 = weight of seed shells at the kernel exit (g) 

Capacity of Jatropha decorticator and seed sheller 

The weight of material fed at the entrance of each part 

and the duration that material passed through the part were 
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measured. The capacity (kg/h) of each part was calculated 

from the equation (7) 

1000
3600






t

M
apacityC

                                        (7) 

M = weight of material fed at the entrance of the part (g) 

t = duration that material passed through the part (s) 
Statistical analysis 

The tests were conducted for two replicates. Results 

were expressed as mean ± S.D. The significant difference 

between the groups was statistically assessed by Duncan's 

Multiple Range Test (DMRT). P < 0.05 was considered 

statistically significant. 

Results and discussion 

Dimensions and moisture content of Jatropha fruit and seed 

Table 2 shows the dimensions and moisture content of 

Jatropha fruit, seed and kernel. Table 3 shows the moisture 

content of the fruit parts including fruit hull, kernel, and 

seed shell and whole fruit. 

Table 2 Dimensions and geometric mean diameter of Jatropha 

fruit, seed and kernel   

 a (mm) b (mm) c (mm) dg(mm) 

Fruit 23.48±2.16 20.05±1.21 18.94±3.42 20.67±1.54 

Seed (small) 16.17±1.01 10.63±0.44 7.68±0.40 10.96±0.47 

Seed (big) 16.09±0.74 11.41±0.57 7.80±2.09 11.45±1.52 

Kernel 15.30±0.80 8.35±0.66 5.94±0.86 9.09±0.61 

Table 3 Moisture content of Jatropha fruit parts 

Fruit parts Moisture content (%wb) 

Fruit hull  5.58±0.46 

Kernel  6.25±2.42 
Seed shell  9.54±0.38 

Seed 7.91±1.48 

Whole fruit  6.64±0.27 

CONCLUSION 

At the moisture content of Jatropha fruit and seed of 

6.64 and 7.91 %wb, respectively and the geometric mean 

diameter of fruit and seed of 20.86 and 12.26 mm, 

respectively, 1) The fruit decorticating part worked best at 

404 rpm and at 11 mm clearance between the two rollers 

with the capacity of 30.86 kg/h and decorticating efficiency 

of 99% 2) The fruit hull separation part worked best at 131 

rpm crank speed with the stroke of 55 mm with efficiency 

of  
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Fig. 3 Fruit decorticating efficiency (a), fruit hull 

separating efficiency (b), seed shelling efficiency (c) and 

kernel separating efficiency (d) with corresponding 

revolution speed 
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b 

Fig. 4 Capacity of fruit decorticator (a) and seed sheller 

(b) with corresponding revolution speed

90%. 3) The seed shelling part worked well at 404 rpm 

and 5.8 mm clearance between upper rollers and 4.8 mm 

clearance between lower rollers which provided a capacity 

of 5.9 kg/h and efficiency of 98%. 4) The seed shell and 

kernel separation part worked well at 794 rpm blower 

speed  with the efficiency of 86%. 
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ABSTRACT 

Sweet Sorghum (Sorghum bicolorL.Moench) is a 

tropical grass that evolved in Africa and has been bred, 

developed and grown around the world for many years. Itis 

a promising crop for feed stock for ethanol production since 

it produces a sugary juice similar to sugar cane but has a 

much shorter growing cycle; however, the juicespoils 

quickly if not fermented within a few hours after harvest.  

We evaluated the use of multiple planting dates using ―day-

neutral‖ varieties which would allow for nearly continuous 

harvest with an extended harvest season. We utilized two 

varieties, Sugar T and Dale and evaluated their maturity in 

terms of heat units and yields at harvest including tonnage, 

juice yield in L/ha and sugar content in terms of brix 

percentage.  Both varieties exhibited day neutral maturity 

characteristics, maturing around 2,800 accumulated heat 

units regardless of planting date.  The Dale variety produced 

juice with higher brix percentage while the Sugar T variety 

produced higher yields both in terms of tonnage and juice.  

The results of this project demonstrated that with multiple 

planting dates spaced at two week intervals, we could 

extend the harvest window from one month or less to over 

four months. 

INTRODUCTION 

Sweet sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) is a 

promising crop for feed stock for ethanol production since it 

produces a sugary juice similar to sugar cane but has a much 

shorter growing cycle; however, the juice self-ferments or 

spoils quickly if not fermented within a few hours after 

harvest.Thus it is not possible to store the juice for long 

periods of time prior to processing into ethanol [1]. An 

alternative to juice storage would be to utilize a ―just-in-

time‖ production system which allows freshly harvested 

juice to be delivered to the biorefinery within a few hours 

after juicing.  Since year around production of sweet 

sorghum is not possible in temperate areas such as Arizona 

in the Southwestern US, we evaluated the use of multiple 

planting dates beginning in early spring which would result 

in nearly continuous harvest once the first planting began to 

mature. Our objective was to determine if we could increase 

the harvest window from a few weeks in the fall to a period 

of four or five months. 

Sweet sorghum is a tropical grass, originally from 

Africa, which contains high concentrations of sugar in its 

juice, similar to sugar cane. It has become widely adapted to 

temperate zone climates and can be effectively grown from 

52 degrees South Latitude to 52 degrees North Latitude. At 

maturity, the sweet sorghum plant has green-weight 

moisture content of 75-80% (wet weight basis). This juice 

has a sugar content of 15-20%.  The plant typically grows to 

heights of 3-4m [2-3]. The plant develops seed heads 

although the seeds are generally not processed for ethanol 

production.  Given its height and density of growth, sweet 

sorghum also produces significant amounts of biomass [4].  

Thus, in addition to the sweet sorghum juice, the bagasse 

(material remaining after the juice has been pressed from the 

stalks) can be used as a biofuel for direct burning. It also has 

a reasonably high nutrient content which makes it suitable 

for animal feed. 

Sweet sorghum is capable of producing about 42% 

more ethanol per hectare than maize, although only about 

60% as much as sugar cane and 25% as much as sugar beets 

[5].  However, it should also be noted that sweet sorghum 

can produce five times more ethanol per unit of water than 

maize and  a little more than twice as much as sugar cane 

[5].The normal growing season for sugar cane is 10-12 

months whereas the crop cycle for sweet sorghum can be as 

short as 110 days.  Thus, under the right climatic conditions, 

it is possible to produce three consecutive crops of sweet 

sorghum per year on the same land.  However, in Arizona, 

the growing season precludes production of even two 

consecutively grown crops [6]. An alternative would be to 

produce crops on multiple pieces of land that achieved 

maturity on different dates allowing for a continuous harvest 

window over a period of several months. 

In research described in previous papers [6-7] we have 

described the water requirements of sweet sorghum grown 

under irrigated conditions in the Southwestern US and we 

investigated the photo-sensitivity of four genotypes to 

identify day-neutral varieties.  Rojas, et al., [8] also 

investigated the direct fermentation of sorghum stalks using 

a combination of filamentous fungi and yeast.  

In our previous research [6-7] we identified the variety 

Sugar T as a day-neutral variety that reached various stages 

of maturity at fixed values of heat unit accumulation 

regardless of planting date. Thus this variety reached flag 

leaf at 2,000 heat units, flowering at 2,200 heat units and 

physiological maturity at 2,800 heat units. Heat units, as 

used in this paper, are expressed in Growing-Degree-Days 

(GDD) with one GDD defined as the mean daily 

temperature one degree Celsius above a defined base 

temperature. The minimum temperature for growth of sweet 

sorghum is 8oC [3, 7]. Martinez-Cruz, et al. [7] describes 

how GDD‘s were calculated in this research. We also 
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identified a second day-neutral variety, HP 1010 which 

achieved flag leaf at 1,540 accumulated heat units, 

flowering at 1,760 accumulated heat units and maturity at 

2,500 heat units. However, both the juice and biomass 

yields of HP 1010 were much lower than that of Sugar 

T.This previous research utilized only two planting dates, 

May 5 and June 15. 

METHODS 

In order to more thoroughly evaluate the possibility of 

an extended harvest window during the 2012 growing 

season, we evaluated two varieties of sweet sorghum using 

five different planting dates beginning on March 30, 2012. 

We planted 0.8 hectare plots of Sugar T and, a new variety 

for us, Dale, each two weeks from March 30 to May 31, 

2012. We had previously conducted germination test on the 

two varieties mentioned above and found that we could 

achieve 100% germination within a seven day period with 

average temperatures of only 12o C.  It is very unusual for 

minimum temperatures to be lower than this at the Red 

Rock Agricultural Center near Tucson, Arizona after March 

15.  

For the study reported in this paper, we utilized the  

Sugar T variety and selected a different traditional syrup 

variety, Dale. Dale has been utilized by sorghum syrup 

producers for many years and is known to produce high 

percentage brix [9].  However, we were unable to find 

information about its maturity as a function of heat units and 

assumed it to be a photo-sensitive (short-day) variety. 

Utilizing results of our previous work on irrigation 

water requirements of sweet sorghum [7] we irrigated each 

plot approximately every seven days with about 10cm of 

water per irrigation. We monitored the soil moisture in each 

plot using a neutron soil moisture gage to ensure that the 

soil water content did not drop below 50% of available 

water content. The soil in the sorghum plots at the Red Rock 

Agricultural Center are shallow sandy soils with  between 

25-50mm of available water in the top 60 cm of soil.  Plant 

rooting depth is limited to the top 60 cm as the profile 

degrades to coarse sand and gravel below this depth with 

little or no water holding capacity. 

We monitored crop growth and maturity on a weekly 

basis from emergence through harvest for all plots and 

maintained a log of accumulated heat units for each planting 

date. We also measured percentage brix from multiple 

samples in each plot on a weekly basis once the crop had 

matured to the flag leaf stage.  Percentage brix is commonly 

used to determine rough estimates of the percentage of 

sugar in plant and fruit juices (such as wine grapes) and 

roughly converts into percentage sugar in the juice. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Figures 1-5 illustrate the relative stages of growth 

achieved by June 21, 2012 for each of the five planting 

dates for the Sugar T variety. 

 

Figure 1.SugarT on6-21-2012 Planted March 30 

 

Figure 2.SugarT on6-21-2012 Planted April 16 

It appears in these first two photos that there was little 

difference in plant height between the two plantings which 

were two weeks apart.  This is likely due to the relatively 

low temperatures between March 30 and April 16 so that by 

June 21, there was actually little difference in the 

accumulated heat units between the two planting dates.  

Actual accumulated heat units at harvest are shown in Table 

1. 

 

Figure 3.SugarT on 6-21-2012 Planted May 1. 
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Figure 4.SugarT on 6-21-2012 Planted May 14. 

 

Figure 5. Soil moisture readings with neutron probe in 

SugarT6-21-2012 Planted May 31. 

Table 1 Planting and harvest calendar for the two sweet sorghum 
varieties with accumulated heat units at time of harvest. 

Variety 
Planting Harvest Heat Units 

 

Date Date at harvest 

Sugar T 3/30/2012 8/1/2012 2515 

Sugar T 3/30/2012 8/7/2012 2663 

Sugar T 4/16/2012 8/23/2012 2854 

Sugar T 5/1/2012 8/31/2012 2784 

Sugar T 5/15/2012 9/27/2012 3053 

Sugar T 5/30/2011 10/4/2012 2813 

Dale 4/16/2012 8/23/2012 2854 

Dale 5/1/2012 8/31/2012 2784 

Dale 5/15/2012 9/27/2012 3053 

Dale 5/30/2011 10/4/2012 2813 

Mean values   2876 

From this table it can be noted that we had only four 

planting dates for the Dale variety.  This is because we had 

the wrong seed plates in our planter and theDale seeds were 

much smaller than the Sugar T seeds and did not pass 

through the plates.  Unfortunately we did not notice that we 

had not planted until ten days after planting when we had no 

emergence. By then it was too late to re-plant so we waited 

until the next planting date on April 16.  It can be seen that 

we had two harvest dates for the March 30 planting of the 

Sugar T.  Our previous research [6] had shown that maturity 

should occur between 2,500 and 2,800 accumulated heat 

units so we harvested initially at 2,500 heat units and again 

a week later.  Table 2 shows the effect of this interval. We 

actually had higher yields in terms of both juice and sugar 

for the earlier date, even though the brix percentage was the 

same for both harvest dates.  After the initial harvest, we 

tried to harvest both varieties at approximately 2,800 

accumulated heat units.  Table 1, indicates that the average 

accumulation of heat units for the Sugar T variety was 2,780 

and 2,876 for the Dale variety. 

Table 2 Yield of biomass, juice and sugar for the two sweet 

sorghum varieties for the five planting and harvest dates. 

  

Billet  Juice Juice 

 

Sugar  

Variety 
Planting 

Yield Yield Yield % Yield 

 

Date 
T/ha L/T L/ha Brix kg/ha 

Sugar T 30-Mar 66.2 464 30730 8 2149 

Sugar T 30-Mar 43.5 364 15832 8 1081 

Sugar T 16-Apr 56.0 323 18093 10 1647 

Sugar T 1-May 37.8 228 8629 11 825 

Sugar T 15-May 43.8 267 11691 12 1259 

Sugar T 30-May 52.3 319 16701 11 1743 

Dale 
16-Apr 

56.2 273 15309 11 1550 

Dale 
1-May 

30.0 436 13082 14 1647 

Dale 
15-May 

30.8 326 10021 17 1573 

Dale 
30-May 

30.3 294 8907 17 1338 

Mean values   36.8 332 11830 15 1527 

Extraction rate is an important consideration in juice 

yield. As defined by the industry, it is the percentage of 

juice expressed in terms of mass of juice extracted divided 

by mass of the green, unjuiced sorghum (i.e. wet weight 

basis).  Thus if the wet moisture content of the sorghum is 

about 70-75% (wet mass basis) then the maximum 

extraction rate would be 70-75%.  However, in practice the 

extraction rate seldom exceeds 50-55%.  In our case the 

extraction rate averaged 33.4% for the Sugar T variety and 

33.8% for the Dale variety.  We were using a roller mill 

described in an earlier paper [6] which had unexpectedly 

low extraction rates.  Obviously, the juice and sugar yields 

would be considerably higher if we could attain an 

extraction rate of 50-55%.  Another presentation at this 

meeting [10] describes an alternative extraction process 

based on diffusion which has been used successfully by the 

sugar industry in the US. As that paper reports, we are in the 

process of designing and testing such a system for sweet 

sorghum. 

Although the average billet (biomass) yield for the Dale 

variety was 13 T/HA less than that of the Sugar T, the sugar 

yield was about 75 kg/ha greater.  This is due to the higher 

percentage sugar (% brix) for the Dale variety with the 

average brix percentage for the Dale being 1.5 times that for 

the Sugar T. 

SUMMARY AND CONCLUSIONS 

Two varieties of sweet sorghum were planted on five 

different planting dates near Tucson, Arizona, USA 

beginning on March 30 with approximately two weeks 
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between subsequent planting dates.  Both varieties, Sugar T 

and Dale appeared to exhibit day neutral characteristics in 

terms of achieving maturity and both appeared to mature at 

a heat unit accumulation of approximately 2,800 Growing-

Degree-Days(GDD).. 

Harvest and juice processing was begun on August 1, 

2012 and continued as each subsequent planting achieved a 

heat unit accumulation of 2,800 GDD.  For the earlier 

harvest, the harvest dates were roughly two weeks apart, but 

the last harvest occurred only eight days after the previous 

harvest illustrating the slow accumulation of heat units early 

in the season. 

Although extraction rates were disappointingly low (~ 

33%), the juice and sugar yields were acceptable and show 

promise for day neutral varieties of sweet sorghum as feed 

stock for ethanol production in Arizona. 

A single planting date for a short-season (photo-

sensitive) sweet sorghum variety would result in an 

optimum harvest window of one month or less.  This 

research has clearly demonstrated that the window can be 

extended to two months or more.  Our last planting date was 

May 30.  However, in 2011, we planted Sugar T on June 15 

and harvested in mid-October [7].A well known short-day 

variety, M-81E matures in early November in Southeast 

Arizona [11], regardless of planting date so with a 

combination of short-day and day-neutral varieties it may be 

possible to extend the harvest window to five months. 

In conclusion, we have shown that it is quite possible to 

extend the harvest window by several months by using day-

neutral varieties of sweet sorghum. This increases the 

attractiveness of sweet sorghum as a feedstock for ethanol 

production. 
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ABSTRACT 

A hydroponic barley growth system is being 

investigated to inexpensively and reliably provide highly 

nutritional fodder to livestock, regardless of surrounding 

environmental conditions. This system also has applications 

in cheaply producing microgreens for small-scale users. 

The system mechanically rotates ten separate pallets, 

each with a mat of barley grown from seed to sprout, for 

pre-measured daily fodder with minimal user processing. 

The vertical, elevator-style pallet rotation allows growth 

scalability and easy access with small space requirements. 

Hydroponics and a controlled enclosure allow precise 

nutrient loading and sensitive, localized environmental 

control. Combined, these features permit rapid and reliable 

turn-around of high-concentration product in any climate 

without high power, water, or land use. 

Contrasted with commercially available hydroponic 

fodder and microgreen systems, which carry expensive 

installation costs and custom pieces, this system is 

engineered with a focus on using common interchangeable 

components for low-cost, user-focused scalability without 

sacrificing productivity. 

INTRODUCTION 

Worldwide, the increase in crop productivity is 

declining, with only a 1.4% annual growth rate anticipated 

through 2030, compared with 2.1% annual increase in 

productivity from 1970-2000 [1]. At the same time, 

population and average food consumption have increased 

worldwide, including in developing and industrial nations. 

Higher consumption has been particularly evident with 

respect to livestock products [1]. In addition to their 

applicability as food resources, however, livestock are also 

critical in other venues, such as fiber production. In order to 

maintain these livestock populations, a consistent and 

nutritious source of feed must be available to owners. 

Commonly, such sources have included local forage 

supplemented by purchased hay and commercial feed 

supplements. The hay market, however, has experienced 

prohibitive cost fluctuations. 

Market analysis has revealed a 25-30% price increase in 

grass and alfalfa hay prices to upwards of $300 per ton since 

2009, which has been attributed to increased transportation 

costs, decreased domestic crop production, and increased 

global hay demand [2].  Recent droughts, too, have 

indirectly driven up hay prices through increased demand on 

account of diminished forage [3-4]. 

Amid these transient external factors, livestock owners 

must navigate feed markets and devise complicated feeding 

strategies to reduce costs and manage livestock populations 

[4-5]. Small-scale owners may be particularly vulnerable in 

such situations, with complications such as a lesser ability to 

purchase and plan in bulk and to buffer cost increases 

through a wider profit base [4, 6]. However, in the United 

States alone, of the approximately 900,000 total livestock 

operations, an estimated 350,000 are considered small-scale, 

with gross annual sales under $500,000 [1, 7]. With feed 

costs comprising over half of all livestock production costs, 

expensive imported hay may be a severe financial burden 

for these operations [8].  

Importing hay from various locations at various times of 

year also has an impact on the nutritional quality of the feed, 

with differing soil types and environmental conditions in 

different regions. A livestock operation must carefully 

monitor such feed limitations in order to properly plan diet 

supplements, which also incurs costs [8]. 

For such small-scale livestock owners, a low-cost, 

reliable, home-grown source of supplemental feed would be 

invaluable for offsetting hay costs while providing a 

consistent supply of feed with consistent nutrient 

characteristics. A similar system could also see beneficial 

applications in the microgreens industry, in which high, 

prohibitive market costs reduce the far-reaching 

accessibility of this highly nutritious crop [9]. 

For these purposes, a hydroponics-centered controlled 

environment design is attractive because it permits optimal 

control of external growth conditions while permitting rapid 

turn-around of high concentration fodder without direct land 

use.  

Comparable hydroponic fodder growth systems are 

already commercially available, with companies boasting a 

fodder growth cycle from ―seed to feed‖ in 7 days [10]. 

However, these systems are frequently geared toward large-

scale fodder production for large livestock populations [11]. 

Such systems may cost upward of $25,000 USD, and may 

be designed to produce many tons of fodder. Thus, these 

systems are unsuitable for use with small-scale growers, as 

high installation and energy costs will not be quickly offset 

by feed savings for a smaller livestock population. Smaller 

scale systems for producing 30–100 kg of fodder each day 

are being introduced to the market, but these systems may 

still have system costs starting at $5,500 – 10,200 USD or 

higher [12]. 

Growth may be contained in a small, manageable 

footprint, and may be guided according to growth-stage-

specific environmental requirements. Additionally, 

hydroponic growth permits precise nutrient loading through 

a liquid solution rather than soil. This absence of soil is 

beneficial for user processing, as the root and fodder mat are 

fed directly and are thus free of debris so that they can be 

transferred to livestock whole. 

Barley, in particular, was chosen for this design system 

primarily due to the nutritional content of its sprouts, the 

availability and cost-effectiveness of its seeds, and its 
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common use as a reference point in other comparable 

hydroponic livestock fodder growth systems. Thus, the 

design system was adjusted to cater to this crop‘s particular 

needs. Barley is a cold weather crop, with a late fall planting 

season, when average soil temperatures range between 25 

and 30˚C [13-14]. For germination and growth to 6-8 inches 

– the stage at which fodder is consumed – the plant must 

accumulate 200 heat units [15].  Importantly, early fodder 

growth is more dependent on temperature control than 

lighting [16]. Therefore, by controlling the heat units 

accumulated, using the 25-30˚C range as reference, we may 

be able to control the growth rate of fodder.  

By further adapting an aqueous feed solution for the 

root mat, this design may be incorporated into any kind of 

environment the user has available. Other design 

considerations regarding artificial lighting, humidity control, 

enclosure ventilation, and root moisture levels were 

accounted for in the design process, and a final design was 

selected and tested in order to develop a low-cost, user-

friendly, and ultimately reliable fodder growth system for 

small-scale growers 

FODDER SYSTEM DESIGN CONSIDERATIONS 

Planting and Harvesting Methods 

The technique employed to grow fodder in the system 

will be a vertical, elevator-style pallet rotation that allows 

growth scalability and easy access with small space 

requirements. A variable speed motor driving the rotation of 

trays will provide the power to the system. Said system will 

provide fodder to feed livestock in a seed to feed phase of 

10 days. 

The rotation in the system is achieved by the support of 

four bicycle wheels that turn a v-belt. The belt holds an 

array of trays containing the fodder. 

The system will contain a set of twenty trays conformed 

in sets of two with an area that will account for the yield 

necessary to provide the daily fodder requirement. This 

specific system was designed to support a nutrient 

supplement of twenty alpacas or thirty goats, as this 

population size is not expected to fluctuate in the 

foreseeable future of this design‘s usable life. This number 

of animals would consume, on average, 0.4 kilograms of 

fodder daily. When distributed over the population, this 

equates to production requirements of only approximately 

nine kilograms of fodder each day. 

During the design process of the system, the tray size 

was calculated by performing several growth tests. From 

said tests, it was deducted that 300 ml of dry seed produce a 

volume of 350 ml of wet seed, which were placed as an 

even mat on an area of 0.051 m2. This test produced 1 kg of 

fodder biomass. The amount needed, as stated before, is six 

to nine kilograms; therefore the growth area was increased 

to 0.4 m2 to achieve the expected yield. The grower is 

expected to soak 2.3 liters of dry seed before the growth 

cycle starts. 

Each set of trays are suspended and supported by a 

central axis that links the two belts from the rotating system. 

This method also provides stability. 

Tray mobility will be employed to increase planting 

area without using excess floor space by allowing extension 

vertically. Through rotation, the user may maintain easy 

access to each day‘s growth at any point, accounted for 

providing fodder with minimal user processing. 

The user will be accountable for setting up each tray 

with an indicated amount of seed in each tray, as well as 

harvesting in the indicated time frame. This will ensure an 

effective seed-to-feed routine. The operator will be able to 

feed the root and fodder mat are directly, thus providing the 

feed quality and nutrients as a whole to livestock. 

The rotating ability of the system will allow the 

hydroponic irrigation method designed; thus providing 

optimal watering methods without intervention from the 

user. 

Irrigation 

For the proposed system, hydroponics was pursued 

because of its two-fold benefits in crop production. First, 

hydroponics enables sensitive control of growth conditions 

with precise nutrient loading suitable to growth needs. The 

aridity and poor soil conditions of the end-use environment 

have little or no bearing on crop production, and transport of 

crops from ideal growing locations is not required for small-

scale users. Second, the absence of soil is beneficial for 

user-processing, as the root and fodder mat are fed directly 

and are thus free of debris so that they can be transferred to 

livestock whole. 

Two design options were considered because of the 

simplicity of their components and maintenance. Common 

component availability was considered beneficial for 

reducing system costs, as it made both the initial parts and 

later replacement parts cheaply available to both the 

manufacturer and the user.  

The first design option, a 0.8 m × 1.2 m open-surface 

dip basin, was considered the simplest option. Located at 

the base of the design structure, this basin would irrigate 

trays of fodder as they descended around the base of a 

rotating structure, dipping into the basin and then dripping 

the excess back into the basin and onto lower trays (Figure 

1). The wetting and drainage of the fodder root mat could be 

controlled according to the size and number of irrigation 

holes in the base of the trays, according to the depth and 

speed at which trays are dipped according to orifice flow, as 

related by Equation 1 

n=  (8 A √h)/(√2g  c_d πd^2 t)                               (1) 

in which n represents the number of drainage holes, A 

represents the surface area of water in the tray (m2), h 

represents the depth of water in the tray (m), g represents 

the acceleration due to gravity (m • s-2), cd represents the 

coefficient of discharge of the drainage holes, d represents 

hole diameter (m), and t represents the drainage time (s). 

The second design option featured drip irrigation into 

each tray through flexible, elastic surgical tubing split 

 

Fig. 1 Dip Basin Irrigation Design Concept 
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from a central riser. Irrigation for each tray would occur at 

the same time through a pumped reservoir feed. Drainage 

would be collected and fed again through the reservoir. 

The criteria of water efficiency, cost, and weight were 

used to compare these options and select the design 

alternative. 

Consideration of water efficiency was dominated by 

concern for evaporation and water loss, particularly in arid 

climates. Free-surface evaporation is driven by the vapor 

pressure deficit of the surrounding air – that is, the relative 

difference between the actual vapor pressure of the air at the 

given temperature and the saturated air vapor pressure at the 

same temperature. The ratio between these values can be 

succinctly expressed through relative humidity, for which 

ample low-cost commercial sensors exist. 

The theoretical methodology for optimizing water usage 

in the hydroponics system therefore related to the 

surrounding temperature and relative humidity conditions 

and their effect on evaporation from the system.  

For comparison, evaporative losses in both the dip basin 

and in the drip irrigation design alternatives were modeled 

according to Equation 2, in which   ̇  represents the mass 

flux (kg· day-1),  ̅̅ ̅̅  represents the mean mass transfer 

coefficient across the fluid surface (m · s-1), A represents the 

free surface area (m2),        represents the saturated vapor 

density (kg· m-3), and      represents the vapor density of 

the surrounding environment (kg· m-3). 

  ̇     ̅̅ ̅̅    (            )                     (2) 

Although ventilation was installed in the system, these 

fans were installed so as to provide an air flow profile 

through the upper level of the environmental control 

chamber where the barley fodder trays were rotating. As 

such, an expression for determining the mean mass transfer 

coefficient was determined based on the Sherwood number 

expression for air flowing with a low Reynolds number. 

Equation 3 presents this expression as: 

  ̅̅ ̅̅  [(        
      )     ]                     (3) 

in which  ̅̅ ̅̅  represents the mean mass transfer coefficient 

(m · s-1), ReL represents the Reyonlds number corresponding 

to airflow over the surface, Arepresents the free surface area 

(m2), Sc represents the Schmidt number relating the rates of 

viscous diffusion to mass diffusion at the surface interface, 

DAB represents the diffusion coefficient (m2· s-1), and L 

represents the length dimension of airflow over the free 

surface (m). 

Assuming the only difference to be the aqueous surface 

area for the dip basin and for all twenty 0.28 m × 0.54 m 

fodder trays in the drip irrigation design, the theoretical 

evaporation differences between these designs were 

evaluated for the upper extreme growth climate, with 20% 

relative humidity at 25˚C, Sc = 0.6, Dab = 26 × 10-6 m2· s-1, 

and with 1 m · s-1 max airflow over the length. It was 

determined that the dip basin experienced less total water 

loss, at approximately a third of that of the full drip system 

(Table 1).  

The weight of each design was mainly from the water 

reservoir. With a 0.1 m depth of water in the dip basin, this 

design held approximately 96 kg of water. Alternatively, the 

drip system, with water for 0.05 m depth in each of the 

twenty trays plus 20% safety for pumping, held 

approximately 181 kg of water.  

Table 1 Water Efficiency 

Irrigation Design 
Total Surface Area 

(m2) 

Evaporation Rate 

(kg · day-1) 

Dip Basin 0.96 9.75 
Drip System 3.02 31.14 

For materials and cost, the dip basin also appeared to be 

the least directly expensive option, with only a basin and a 

float valve for controlling the water level. With a pump, 

tubing, and fixtures, the drip system would incur the most 

expenses with the most maintenance. 

Given this, a dip basin was selected for irrigation. The 

rotational power consumption of the system could be 

minimized by allowing a fluctuating irrigation schedule 

managed by moisture readings in the root mat, as discussed 

with the environmental control sensors. 

Supplemental Lighting 

A growth test was conducted during the design process 

to evaluate the need for supplemental lighting. Two samples 

of fodder were planted and grown under a lighting 

variability. After a period of ten days, samples were 

collected and submitted to a wet chemistry analysis in 

which they were tested for moisture, Nitrogen, crude 

protein, crude fiber and acid detergent fiber. Results are 

shown in Table 2. 

Table 2 Growth Test Results 

Variable 
% 

Moisture 
% ADF 

% 

Nitrogen 

% 

Crude 

Fiber 

% 

Crude 

Protein 

Light 89.176 16.256 2.513 12.840 15.705 

No Light 82.805 20.569 2.608 16.250 16.301 

Moisture is a relative measure of water content; it can 

vary depending on the shipping and handling conditions, 

therefore it does not affect the final decision. Acid 

Detergent Fiber (ADF) is the less digestible fiber portion of 

the forage. The higher the ADF level, the lower the energy 

that the forage provides. Crude protein is one of the key 

nutrients in feeds. A higher number is preferred, a minimum 

of 10-14% is recommended for llamas or alpacas. As for 

Nitrogen, a low amount is required, since it can cause 

digestion problems and poisoning. Crude fiber is a 

measurement of fiber in grains and forages. A higher 

percent is preferred [17]. 

Results reinforced the initial notion of no need for 

supplemental lighting. The feed quality is not compromised 

by the absence of light and the cost reduction is evident. For 

this reason, we are not supporting any supplemental 

lighting, other than the natural lighting that would reach the 

system by its placement. 

Environmental Control 

Other environmental factors influencing barley 

germination and growth – including temperature, root 

moisture, and humidity – may be controlled through an 

insulated and conditioned enclosure.As a starting point for 

optimization theseconditions may be modeled with 

consideration of field conditions during the barley 

plantingseason.  
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Although there are several strains of barley suitable for 

different climates, barley isprincipally considered a colder 

weather crop [13, 15-16] With a planting season that begins 

in the fall,germination and early barley growth occur during 

a time frame in which the average air temperature may be 

below 22 ˚C, and the approximate average soil temperature 

may be near 24 ˚C [14].  

As time passes, germinating seeds accumulate growing 

degree units, or ―heat units,‖ which aredefined by 

surrounding temperature and are descriptive of the 

relationship between plant growthand environmental 

conditions (Equation 4).  

 (4) 

With each 100 heat units accumulated, anew barley leaf 

appears, and after approximately two leaves develop, barley 

fodder is 6-8 inchestall and considered ready to harvest [15]. 

Past work has demonstrated that in early foddergrowth, 

temperature is more important than light [16]. Therefore, by 

controlling the heat unitsaccumulated by barley, we may be 

able to control the growth rate of fodder by controlling 

theambient temperature surrounding the germinating barley 

seeds.  

Air humidity control presented a challenge in barley 

growth through its contribution to mold growth. Mold, a 

frequent problem in hydroponic barley fodder growth, is 

hazardous to the health of livestock, and is often addressed 

through pre-soaking the barley seed in a bleach solution 

[18]. Humidity in the enclosed chamber may be controlled 

through ventilation with outside air. This would also serve 

the dual purpose of providing temperature control in the 

chamber, as well. 

Moisture in the fodder root mat is important to control 

so that fodder is neither overwatered – thereby contributing 

to mold growth – nor under-watered – leading to fodder 

death. This could be monitored by an inexpensive soil 

hygrometer linked through a microcontroller to activate the 

motor, rotating the system of trays to allow for dip basin 

irrigation. As such, irrigation could be controlled as needed.  

Temperature and humidity in the enclosure were to be 

measured through a simple thermometer and humidity 

sensor similarly linked through a microcontroller to activate 

a ventilation fan. Temperature modulation will also be 

controlled through insulation material along the walls of the 

outside enclosure.  

Support Structure 

In order to facilitate the rotation of these fodder trays 

through the dip basin and to the user at harvest time, a 

vertical elevator-style beltway and pulley system was 

devised using inexpensive found materials.  

As demonstrated in Figure 2, two parallel 1.75 m 

vertical aluminum unistrut support towers were designed, 

each carrying two common 700 mm diameter bicycle rims. 

One wrapped A-type v-belt was to be strung around each of 

these vertical wheel pairs, and ten horizontal 1.3 m long and 

1.27 cm diameter hollow steel support rods were to be 

attached between these parallel beltways. These rods were 

designed to align the beltways for synchronous rotation, as 

well as to support the weight of the fodder trays, which 

would hang within a frame below the rod to allow the 

fodder root mat to ―dip‖ into the dip basin at the lowest 

point of rotation. By allowing the trays to pivot around each 

support rod, the fodder would remain upright throughout the 

full rotation of the beltway. 

 

Fig. 2 Hydroponic System Structure Schematic 

Attaching and pivoting the rods around the beltway 

would be made possible through the use of 1.27 cm bronze 

bearings that could be riveted through the v-belt, with a 

flush attachment normal to the interior face of the belt. This 

would enable the rods to remain securely positioned at 

intervals along the belt for maintaining the relative position 

and distance between fodder trays while still allowing them 

to rotate independently of the belt. 

The controlled rotation of these belts would be 

facilitated through the use of a 200 W electric stepper 

motor. Of the two lower vertical bicycle wheels, one was 

designed to be fitted with a transmission chain around the 

gear cluster, which would provide for attachment to the 

motor. This motor was designed to be activated at both the 

prompting of the user, and also by the reading of the soil 

hygrometer to allow for watering by rotation through the dip 

basin. 

Enclosure/Insulation 

An imperative requirement of the fodder system is 

being able to control and maintain the temperature at an 

optimal level, 22 ˚C as mentioned before, within the system 

[14]. A clear greenhouse panel enclosure was incorporated 

in the system for insulation purposes.  

The aforementioned enclosure conceals three sides of 

the system, leaving one side to be covered by a 91.44 cm 

wide clear vinyl runner. The runner will be able to roll up 

and down to facilitate the user‘s access to the barley trays, 

while keeping a 25 ˚C temperature within the system. 

The enclosure is constructed of three 5.08 cm thick 

twin-wall polycarbonate panels. Two side panels 1.75 m tall 

× 1.1 m wide panels, and a 1.75 m tall × 1.5 m wide back 

panel. 

These polycarbonate panels allow 80% transmission of 

photosynthetically active radiation (PAR)[19]. This 

characteristic allows natural light to infiltrate into the 

system, reinforcing the exclusion of supplemental lighting 

needed in the system. 

The aforesaid panels also function as a condensation-

control mechanism. The twin-wall aspect of the panels 

results in lower inside and outside temperature differentials, 

both within the panel, where the condensation occurs [19]. 

Condensation can also be prejudicial to the system by 

fostering the development of fungi and mold [20]. 

The double layers in polycarbonate panels reduce 

infiltrated radiation due to absorption and increases the 

probability of reflection for each incoming photonThis 
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reduces the energy flow into the greenhouse, which is 

directly proportional to the material value. From the energy 

conservation equation (Equation 5) and the overall heat 

coefficient value provided by the panel manufacturer, the 

total heat allowed in the system can be calculated in W  m-

2 K-1[21]. 

                                     (5) 

Where U is the overall heat transfer coefficient, SA 

represents the surface area of heat loss (m2), Ti is the 

instantaneous air temperature inside the system (K) and To 

is the instantaneous air temperature outside the system (K). 

Where U value is involved, a lower number indicates 

that there is a lower loss of energy introduced into the 

system. In the hydroponics barley fodder system designed, 

barley needs a lower temperature to be grown and in order 

to economize energy uses through cooling devices, a panel 

was chosen with a higher U value, 0.62 W  m-2 K-1 [19]. 

The surface area of the system is 6.75 m and temperatures 

can be relative, but from the direct relation from these 

values to temperature, we can deduce that aforementioned 

panels will provide a lower energy transfer into the system 

and lower temperature within. 

Cooling 

The system was designed to maintain ambient air 

temperatures between 22–25 °C, regardless of the external 

environment. 

The system was designed to maintain ambient air 

temperatures between 22-25    C, regardless of the external 

environment. For this purpose, a fan system was employed. 

To design said system, the following equation was 

employed: 

Design cfm = (length) (width)(7)               (6) 

where cfm stands for cubic feet per minute of air that is 

required to be moved by the fan, times the length and width 

of the of the system, times a factor of 7, that is 

recommended in greenhouse systems [22]. 

The cfm needed for the hydroponic barley fodder 

system is 3.608 ft. x 4.921 ft. x 7, which equals to 124.3 cfm 

total. For this reason fans that support 15 cfm when running 

at 100% were employed. Five sets of fans were placed in 

series of two, parallel to each other horizontally, for a total 

of ten fans. 

Mobility and Structure 

The support structure of the system was provided by the 

Agricultural and Biosystems Engineering Department at the 

University of Arizona, Tucson, Arizona. It is composed of 

2.54 × 2.54 × 0.635 cm aluminum angle that hold the 

enclosure, the dip basin and the unistrut support towers. The 

total footprint area of the system is 1.65 m2, comprehended 

of two 1.1 m and two 1.5 m beams welded into a 

rectangular shape. 

One of the key design elements of the hydroponic 

barley fodder system is the small footprint and 

maneuverability that will accommodate the users needs. For 

this reason, a bolster wagon system was incorporated into 

the support structure of the system. The mobility system is 

comprehended by four 25.7 cm x 7cm rubber tread wheels 

connected by two axes at the base of the system‘s structure. 

With this design, the user will be able to transport the fodder 

system as needed. 

Weight Considerations 

One final key design consideration was the weight of 

the system. The primary unavoidable weight contributors in 

this were the biomass of the fodder and the water used in 

irrigation. While water use was managed through soil 

hygrometer-based irrigation cycles, as mentioned before, the 

remaining materials in the system were chosen based not 

only on inexpensive availability, but also on their low 

density. This would reduce the torque requirements for the 

motor, as well as increase the mobility of the system. 

PROPOSED SYSTEM DESIGN 

Materials 

Based on the above design considerations, a hydroponic 

seed-to-feed barley fodder system was planned with the 

following parameters. 

Fodder is contained in 1020 propagation flats ($1.50 

USD), which are suspended from powder-coated aluminum 

tray holding frames (aluminum salvaged, powder coating 

costs $5 USD per frame). 

For irrigation, a large 0.1 m3 low-density polyethylene 

(LDPE) commercial concrete mixing tub was used (Tractor 

Supply Co., Brentwood, TN, USA, $17.99 USD). The filled 

water depth is to be supplemented by the user, and 

maintained by a float valve (Kerrick Valve, Inc., 

Jacksonville, FL, USA, $9.77 USD). 

The irrigation schedule was to be regulated according to 

soil hygrometer readings (DFRobot, Shanghai, China, $4.80 

USD), which would initiate the rotation of the system motor 

through a microcontroller (SparkFun, Boulder, CO, USA, 

$21.38 USD) when the fodder moisture dipped below a 

programmed level. Additionally, a temperature and 

humidity would be monitored by a sensor built using a wet 

and dry polyvinyl chloride (PVC) shielded thermocouple 

design (found materials, $20 USD).  

The tray conveyor system was rotated around four 700 

cm diameter bicycle wheels (salvage, $11 USD) using two 

356 cm wrapped A-type v-belts (1.27 cm top width, 0.86 cm 

thickness) (Bestorq Inc., $10.09 USD). Each 1.3 m long, 

1.27 cm diameter steel tray support rod (donated) was 

connected normal to these belts using two 1.27 cm shaft 

stamped steel base mounted brass bearings (McMaster-Carr, 

Los Angeles, CA, USA, $4.30 ea USD). 

These wheels were attached to two 1.75 m unistrut 

channels (donated). 

A 12 V 200 W DC stepper motor was selected to rotate 

the tray conveyor system (Changzhou Co., Jiangsu, China, 

$15 USD).  

Environmental control was enabled through a 

polycarbonate enclosure ($23 USD per 1.1 m2) lined with 

simple bubble wrap insulation material (donated).  

finally, mobility of the system frame would be 

permitted through 25.4 cm diameter all-terrain wheels 

(Harbor Freight Tools, $5.99 USD per) and a wagon front 

bolster (Radio Flyer, $17 USD). 
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Economic Favorability 

In total, this new hydroponic fodder production system 

costs $540 USD in materials, with many of the bulk metal 

obtained from salvage. This will produce 7-8 kg of barley 

fodder daily – enough to supplement the feed of 20 alpacas. 

This is compared with the $5,500-10,000 in up-front system 

costs for similar small-scale hydroponic fodder systems 

[12,5]. 

Operation 

Once the barley fodder system is installed in the client‘s 

dwelling, he/she is responsible for constant maintenance and 

daily handling.  

The process should start twenty-four hours before a 

growth cycle. The client should soak 0.11 kg of barley seed. 

Prior to soaking the seeds, they should be rinsed for five to 

tenminutes in a 0.2% solution of bleach solution, Sodium 

Hypochlorite (Liquid Pool Chlorine) is recommended. This 

practice helps to prevent the growth of mold further on. 

The client should proceed to place an even mat of seed 

in two sequential trays that correspond to the same 

supporting rod.  The barley contained on this tray at the end 

of ten days will serve as one day‘s supplement of barley 

feed. 

After the ten-day period, the barley of two sequential 

trays that correspond to the same supporting rod is ready to 

harvest. The client should stop the motor when the trays are 

at an appropriate height and lift said trays from the tray 

support to harvest the mat of barley.  

After emptying the tray, the client should then proceed 

to rinse it with a 30% bleach solution to prevent the 

appearance of mold. Follow by adding the barley seed that 

has been soaking for twenty-four hours to the tray and 

restart the motor. 

The client should start one cycle per day when the 

system is installed; this ensures that there will be fodder 

available each day of the following week. The client must 

also keep in mind that soaking the dry barley seed should be 

a continuous routine in order for it to be ready to be added 

to the system for the following growing cycle. This practice 

guarantees that the system will have an effective outcome at 

the end of the time period mentioned above. 

Maintenance 

By following the steps mentioned below, the 

hydroponic barley fodder systemwill deliver around7-8 kg 

of barley fodder, including grass and roots that can be fed to 

the llamas or alpacas. 

The outflow of the dip-basin should be drained into an 

outside land or soil. It is recommended to reuse this water 

for the client‘s benefit, such as irrigating a garden or small 

crop. 

The dip-basin should be checked regularly for mold and 

contaminations, typically every two or three days. The water 

in the basin should be replaced at the discretion of the client 

in order to prevent the aforementioned issues. 

The client should do a monthly general disinfection to 

the entire system to prevent mold from appearing. 

CONCLUSION 

This new design for a hydroponic fodder production 

system allows small-scale users to reliably and 

inexpensively product 7-8 kg of fodder, or other types of 

crops such as microgreens, in a 7-10 day seed-to-feed cycle 

for only $532 USD in up-front system costs. This is 

compared with the $5,500 – 10,200 USD in start-up system 

costs for conventional commercial systems of similar fodder 

growing capacity. The benefits of this new design are also 

in its space-saving vertical, elevator-style agriculture layout. 

This allows for optimal user-defined scaling of growth 

without the need for greater land-use. Through 

environmental control and hydroponics, this system 

provides an excellent option for producing small crops in 

any climate without high power, water, or land use. 
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ABSTRACT 

In sundrying the quality of the grains are greatly 

reduced when paddy grains were caught by the rain 

unsacked and unstored resulting to reduced profit.  The 

objectives of this study were to design and fabricate a quick 

covering machine for grain drying pavement; to test and 

evaluate the operating characteristics of the machine 

according to its deployment speed, recovery speed, 

deployment time, recovery time, power consumption, 

aesthetics of laminated sack; and to conduct partial budget 

and cost curve analysis. 

The machine was able to cover the grains in a 12.8 m x 

22.5 mgrain drying pavement at an average time of 17.13 s.  

It consumed 0 .53 W-hr for the deployment and recovery of 

the cover.   

The machine entailed an investment cost of $1,344.40 

and an annual cost charge of $647.32.  Moreover, the 

savings per year using the quick covering machine was 

$101.83. 

INTRODUCTION 

The Philippines is considered to be one of the top 

producing countries in terms of rice production yet, the 

country imports rice.  This is due to the fact that growing 

population, climate change and poor postharvest handling 

were so much evident on the country.  Among these three 

factors, there is only one thing human cannot control, the 

climate change. 

According to the latest survey done by World Bank 

(February, 2012), Philippines experienced change in 

climate.  It was revealed that, frequent rainfall was 

experienced by the country compared to the past years [4].  

Therefore, the use of grain drying pavement for grain sun 

drying procedure is limited.  The quality of the grains are 

greatly reduced when paddy grains were caught by the rain 

unsacked and unstored resulting to reduced profit.  The very 

quick change in weather is detrimental in drying paddy.  

Therefore, further technology development for drying 

pavement is one stage of paddy handling that requires 

immediate attention and positive action for agricultural 

engineers to address today. 

Statement of the Problem 

Grain drying pavement can only be used during good 

weather condition.  It is subjected to the issue of sudden 

change of weather whenever it is in use. Before a sudden 

rain, covering the grain is a very practical and yet simple 

idea to prevent grain losses. 

Quick covering machine for grain drying pavement is 

the use of laminated polypropylene woven cloth to cover 

unsacked grains under sundrying or unstored grain before 

the rain drops.  The machine‘s mechanism is envisioned to 

help secure the faster deployment of cover compared to the 

traditional way of covering the grains (Fig.1). 

 

Figure 1. Traditional covering of paddy (IRRI, 2004) 

Hence, this study was conceived to minimize the risk of 

rewetting due to sudden rains. A quick covering machine 

was designed and evaluated. 

Objectives of the Study 

The general objective of this study was to design, 

fabricate, test, and evaluate the performance of quick 

covering machine for grain drying pavement.  Specifically, 

the study aimed to: 

 

1. design and fabricate a quick covering machine for 

grain drying pavement; 

2. test and evaluate the operating characteristics of the 

machine according to the deployment speed, recovery 

speed, deployment time, recovery time, power 

consumption, aesthetics of laminated sack; and, 

3. conduct partial budget and cost curve analysis. 

4. Scope and Limitations of the Study 
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Scope and Limitations of the Study 

The study was limited only on the design, fabrication 

and performance evaluation of a quick covering machine for 

grain drying pavement.  The size of the grain drying 

pavement was limited to 22.5 m x 12.8 m, a size of a 

basketball court.  The covering machine was limited to 

cover a 20 m x 11 m spread out paddy.  The grain layer 

thickness was limited to 4 cm with a total of 100 cavans 

(5tons).  The prime mover was limited on the use of source 

other than storage battery of 12 volts. 

REVIEW OF LITERATURE 

Rice Postharvest Losses in the Philippines 

Rice losses from harvesting to storage average at 

14.85% with a range of 1.13 to 31.94%.  The most critical 

operation was drying with an estimated average loss of 

4.50% constituting about 30% of the total losses.  This was 

followed by losses during milling operation at an average of 

3.10% or about 21% of the total losses [2]. 

The IRRI asserted, whatever the source, postharvest 

losses represent more than just a loss of food.  When 20% of 

a harvest is lost, the actual crop loss is just part of the 

problem.  Also wasted is 20% of all the factors that 

contributed to producing the crop – 20% of the land used to 

grow the food and 20% of the water used to irrigate it, along 

with the human labor, seeds, fertilizer, and everything else.  

In other words, postharvest food loss translates not just into 

human hunger and financial loss to farmers but into 

tremendous environmental waste as well [3]. 

Furthermore, the Philippines produces an average of 

16.2 million metric tons of palay per year but more or less 

5% of it amounting to P10 billion is lost to improper drying 

[1]. 

Grain Drying Pavement 

Grain drying pavement (Fig.2)is any pavement used for 

sun drying grains other than roads.  It could be used for any 

purposes according to farmer‘s need.  The size and style of 

grain drying pavement depends on farmer‘s preference.  The 

bulk of harvested grains dictate the design of the pavement.  

It is said to be that the greater the amount of expected grain 

harvest, the larger the pavement area and therefore, the 

lesser the amount of expected grain harvest, the smaller the 

pavement area. 

 

Figure 2.  Grain drying pavement 

The design also depends on farmer‘s experiences on 

drying their grains.  Their topographic location as affected 

by typhoon and the physical characteristics of their 

harvested grains are some of the factors considered by 

farmers on deciding their drying pavement‘s design. 

Grain drying pavements were constructed similar to 

basic road construction.  It is constructed through a concrete 

mix of portland cement, sand, gravel and water spread 

according to desired size and cured for a month. 

International Rice Research Institute (2004) cited that, 

most of the grain drying pavements were used for medium 

to large scale for grain collectors, traders and millers.  The 

system can be improved by using pavements with elevations 

for the grains and drainage channels for rainwater.Most of 

the large grain drying pavements which measure 500 m2 or 

larger were owned by rice traders and millers.  On the other 

hand, better-off farmers use basketball court size drying 

pavement [3]. 

MATERIALS AND METHODS 

Conceptual Framework 

The conceptual framework of the study is shown in 

Figure 3.  From the existing designs, relevant features were 

selected and incorporated in the design prototype.  The 

following features were: fast deployment of cover, easy to 

operate, easy to construct, made of locally available 

materials, affordable, and covers the grain efficiently. 

 
1.Existing cover 

designs 

 

1.Design and 

fabrication of a quick 

covering machine for 
grain drying pavement 

1.Fabricated 

quick covering 

machine 
 

2.Quick covering 

machine 
 

2.Performance test and 

evaluation 

2.Tested and 

evaluated 
machine 

Figure 3.  Conceptual framework of the study. 

Principle of Operation 

The quick covering machine (Fig.4) was installed in a 

grain drying pavement to quickly deploy a cover to the 

grains being dried in the pavement in the event that rain 

occurred.  The wheels of the device was placed on a rail so 

that it was guided as it moved in either forward or reverse 

direction.  To operate the device, the steps were as follows: 

1. Switch on the toggle switch to provide power for 

the battery to the DC starter motor. 

The DC starter motor drives the ring gear which in 

turn drives the wheel through a sprocket and chain 

transmission system. 

As the device moves forward, the laminated sack 

(rolled in the spooler) with one end fix to the ground was 

deployed to cover the grains. 

Upon deployment of the cover, switch off the toggle 

switch to stop the forward movement. 

When the rain stops and the grains were ready for 

sacking, switch on again the toggle switch for the recovery 

operation (Note: removed the chain connecting the front 

drive wheel and the auxiliary sprocket, then use the other 

chain to connect the auxiliary sprocket to the spooler 

drive). 

As the device moves backward, the deployed 

laminated sack rolled back to its original position. 

 

Figure 4. Quick covering machine. 

Input Process Output  
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Performance Evaluation of the Device 

It was hypothesized that the speed of the machine 

affects the performance of the machine.  Also, the 

deployment and recovery operation affects the speed of the 

machine.  Hence, to test the performance of the quick 

covering machine, three treatments represented by 32-tooth, 

34-tooth and 40-tooth were used at the auxiliary assembly. 

It was hypothesized that the speed of the machine affects the 

performance of the machine.  Also, the deployment and 

recovery operation affects the speed of the machine.  Hence, 

to test the performance of the quick covering machine, three 

treatments represented by 32-tooth, 34-tooth and 40-tooth 

were used at the auxiliary assembly. 

Statistical Analysis 

Analysis of variance (ANOVA) was used to analyze the 

experimental data under completely randomized design 

(CRD).  Least Significant Difference was used for the 

comparison among means. 

Partial Budget and Cost Curve Analysis 

To assess the economic importance of the machine, 

simple cost analysis, partial budget analysis and cost curve 

analysis were done.  The following formulas were used: 

 

The assumptions presented in Table 1 were also taken 

into consideration.  The result of annual cost charges was 

used in partial budget analysis. 

Table 1.  Assumptions for the computation of machine‘s annual 

cost charges. 

PARAMETERS ASSUMPTION 

Salvage value (SV) 10% of IC 

Useful life (n), yr  

         -Laminated sack 1 

         -Starter motor 5 

         -Battery 5 
         -Frames and others 10 

Interest rate, % 24 
Repair and maintenance, % 10 

Taxes, insurance and shelter 3% of IC 

Operating period, h/yr 90 
Drying period in wet season 30 days 

Harvest, cav/ha 120 

Number of drying days/100 cav 2 
Hours of operation, h/d  3 

Probability to rain/year* 80% of wet season 

Number of operator 1 
Labor cost, PhP  

         -First dry ** 11/cav 

         -Second dry**  10/cav 
Battery charging cost, $ 0.99 

Kilos/cavan of palay after drying 46 

*based on the Philippine‘s weather condition for the  past 3 years. 

**based on prevailing cost of drying, 2011-2012. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The final modified quick covering machine was tested 

and evaluated.  The results of performance evaluation were 

as follows: 

Deployment Speed 

The deployment speed of the machine was tested using 

32, 34 and 40 tooth auxiliary sprocket.  The auxiliary 

sprocket was designed to drive 51-tooth front drive wheel 

sprocket.   

Table 2 shows the three different deployment speed of 

the device as affected by auxiliary sprocket size.  It shows 

that the 40-tooth auxiliary sprocket provided the fastest 

deployment speed compared to other auxiliary sprocket size. 

Table 2.  Deployment speed, kph 

TREATMENTS MEAN 

32-tooth 3.46a 

34-tooth 3.46a 
40-tooth 4.23b 

Means with the same letters are not significantly different at 1 % 
level using LSD. 

Analysis of variance revealed that the three auxiliary 

sprockets caused a significant difference on the deployment 

speed of the machine.   

Comparison among means on the deployment speed of 

the machine as influenced by auxiliary sprocket size 

revealed that the deployment speed using 32-tooth auxiliary 

sprocket was not significantly different from the 

deployment speed using a 34-tooh auxiliary sprocket.  

However, the deployment speed using 40-tooth sprocket 

was significantly different from the deployment speed using 

32-tooth and 34-tooth auxiliary sprocket. 

 Results revealed that the 40-tooth auxiliary sprocket 

allowed the machine to move faster than the walking speed 

of man which is 4 kph.  The larger the sprocket size, the 

more effective is the machine since the aim of the machine 

was to cover grains before the rain drops. 

Consequently, the 32-tooth, 34-tooth, and 40-tooth 

auxiliary sprocket revealed an average deployment speed of 

3.29 kph, 4.08 kph, and 4.45 kph, respectively. 

Recovery Speed 

The recovery speed of the machine was also tested 

using 32, 34 and 40 tooth auxiliary sprocket.  The auxiliary 

sprocket was also designed to drive a 51-tooth spooler drive 

sprocket.  Table 3 shows that 40-tooth auxiliary sprocket 

TC = FCt + VCt                                (1) 

 

where: TC - total cost 

FCt - fixed cost 

VCt - variable cost 

 

FCt = D + I + RM + taxes, insurance and shelter(2) 

 

where: D - depreciation cost 

I -  interest on investment 

RM - repair and maintenance 

 

D = (IC - SV)/n  (3) 

 

where: IC - investment cost 

SV - salvage value 

n - useful life in years 

 

I = [(IC + SV)/2] i           (4)

    

 where: i - interest rate 

 

VCt = L + E           (5)

    

 where: L - labor cost 

E - electrical cost 
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provided the fastest recovery speed of the machine.  Also, 

32-tooth auxiliary sprocket provided the slowest recovery 

speed among the treatments. 

Table 3.  Recovery speed of the machine, kph 

TREATMENTS MEAN 

32-tooth 3.18a 
34-tooth 3.71b 

40-tooth 4.37c 

Means with different letters are highly significant at 1 % level using 
LSD. 

Analysis of variance revealed that the three auxiliary 

sprockets caused a highly significant difference on the 

recovery speed of the machine.   

Comparison among means on the recovery speed of the 

machine as influenced by auxiliary sprocket size revealed 

that the recovery speed using 32-tooth auxiliary sprocket 

was highly significant from the recovery speed using a 34-

tooh auxiliary sprocket.  Also, the recovery speed using 40-

tooth sprocket was highly significant from the recovery 

speed using 32-tooth and 34-tooth auxiliary sprocket. 

Results revealed that to recover the device faster than 4 

kph, 40-tooth was to be used as an auxiliary sprocket.  

However, during recovery, it was not necessary for the 

device to move faster than the 4 kph since the rain already 

stopped and grains were  ready for sacking.  Therefore, any 

of the auxiliary sprockets were acceptable as drive sprockets 

for the spooler drive during recovery. 

Consequently, the 32-tooth, 34-tooth, and 40-tooth 

auxiliary sprocket showed an average recovery speed of 

4.02 kph, 4.32 kph, and 4.85 kph, respectively. 

Deployment Time 

Table 4 shows the average deployment time of the 

device.  It shows that 40-tooth auxiliary sprocket revealed 

the shortest deployment time of 17.13 s. On the other hand, 

32-tooth and 34-tooth auxiliary sprocket had the same 

deployment time. 

Table 4.  Deployment time of the machine, s 

TREATMENTS MEAN 

32-tooth 20.83a 

34-tooth 20.83a 

40-tooth 17.13b 

Means with the same letters are not significantly different at 1 % 

level using LSD. 

Table 5.  Recovery time of the machine, s 

TREATMENTS MEAN 

32-tooth 22.7a 
34-tooth 19.4b 

40-tooth 16.5c 

Means with different letters are highly significant at 1 % level using 

LSD. 

Analysis of variance revealed that the three auxiliary 

sprockets caused a highly significant difference on the 

recovery time of the machine.   

Comparison among means on the recovery time of the 

machine as influenced by auxiliary sprocket size revealed 

that the recovery time using 32-tooth auxiliary sprocket was 

highly significantly different from the deployment speed 

using a 34-tooh auxiliary sprocket.  Also, the recovery time 

using 40-tooth sprocket was highly significantly different 

from the recovery time using 32-tooth and 34-tooth 

auxiliary sprocket. 

Results revealed that to recover the cover at the lowest 

possible time, a 40-tooth auxiliary sprocket must be used.  

Moreover, it is not necessary for the device to move at the 

lowest possible time, since the aim of the device was only to 

cover the grain.  Recovery of the cover was only needed 

when sacking of grains were desired.  Therefore, any 

auxiliary sprocket was acceptable in recovering the cover. 

Analysis of variance revealed that the three auxiliary 

sprockets caused a significant difference on the deployment 

time of the machine.   

Comparison among means on the deployment time of 

the machine as influenced by auxiliary sprocket size 

revealed that the deployment time using 32-tooth auxiliary 

sprocket was not significantly different from the 

deployment time using a 34-tooh auxiliary sprocket.  

However, the deployment time using 40-tooth sprocket was 

significantly different from the deployment time using 32-

tooth and 34-tooth auxiliary sprocket. 

Results revealed that to acquire the fastest deployment 

time, 42-tooth auxiliary sprocket should be used.  If a larger 

sprocket size was used, the lesser was the time of 

deployment.  On the other hand, the smaller the sprocket 

size used, the higher the time of deployment.  

Recovery Time 

Table 5 shows the recovery time of the device.  Results 

revealed that the 40-tooth auxiliary sprocket allowed the 

device to move at the fastest time of 16.5 s compared to any 

other auxiliary sprocket size.  On the other hand, 32-tooth 

auxiliary sprocket allowed the device to move at the slowest 

time compared to other auxiliary sprockets. 

Table 5.  Recovery time of the machine, s 

TREATMENTS MEAN 

32-tooth 22.7a 
34-tooth 19.4b 

40-tooth 16.5c 

Means with different letters are highly significant at 1 % level using 
LSD. 

Analysis of variance revealed that the three auxiliary 

sprockets caused a highly significant difference on the 

recovery time of the machine.   

Comparison among means on the recovery time of the 

machine as influenced by auxiliary sprocket size revealed 

that the recovery time using 32-tooth auxiliary sprocket was 

highly significantly different from the deployment speed 

using a 34-tooh auxiliary sprocket.  Also, the recovery time 

using 40-tooth sprocket was highly significantly different 

from the recovery time using 32-tooth and 34-tooth 

auxiliary sprocket. 

Results revealed that to recover the cover at the lowest 

possible time, a 40-tooth auxiliary sprocket must be used.  

Moreover, it is not necessary for the device to move at the 

lowest possible time, since the aim of the device was only to 

cover the grain.  Recovery of the cover was only needed 

when sacking of grains were desired.  Therefore, any 

auxiliary sprocket was acceptable in recovering the cover. 

Power Consumption 

Three 12 volts 70 AH  batteries were used to test the 

machine.  One treatment with three replicates used one 

battery.  Likewise, the current and voltage used were 
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monitored using an ammeter and a dc voltmeter, 

respectively. 

Tables 6 and 7 show the power consumption of the 

device during deployment and recovery, respectively.  It 

was revealed that power consumption of the device varied 

too much because of the experimental layout.  The lay-out 

dictates the sequence of evaluating the performance of the 

different treatments in its power consumption.  Since the 

power supply was a storage battery, it discharged as it 

performed any of the operations.   

Nevertheless, the 32-tooth auxiliary sprocket consumed 

the highest amount of electricity since it traveled in a 

longest time among the other auxiliary sprockets.  On the 

other hand, the 40-tooth auxiliary sprocket consumed the 

least amount of electricity since it traveled in the shortest 

time among the other auxiliary sprockets.   

It was also observed that for one operation (deployment 

and recovery), the device can consumed a total of 0.53 W-

hr. 

Table 6.  Power consumption of the machine during deployment, 

W-hr 

TREATMENTS MEAN 

32-tooth 0.25a 

34-tooth 0.30a 

40-tooth 0.22a 

Means with the same letters are not significantly different at 5% 

and 1%  level using LSD. 

Analysis of variance revealed that the power 

consumption of the machine during deployment was not 

significantly different as influenced by sizes of auxiliary 

sprockets.  Moreover, comparison among means on the 

power consumption as influenced by auxiliary sprocket size 

revealed that the power consumption was not significantly 

different among the auxiliary sprockets. 

Table 7.  Power consumption of the machine during recovery, W-

hr 

TREATMENTS MEAN 

32-tooth 0.40b 

34-tooth 0.17a 
40-tooth 0.23a 

Means with the same letters are not significantly different at 5 % 
level using LSD. 

  

On the other hand, analysis of variance revealed a 

significant difference in the power consumption of the 

device as influenced by auxiliary sprocket size. 

Comparison among means on the power consumption 

as influenced by auxiliary sprocket size revealed that the 

power consumption of using the 32-tooth auxiliary sprocket 

was significantly different from the power consumption of 

using the 34 and 40 tooth auxiliary sprocket.  However, the 

power consumption of using 34-tooth auxiliary sprocket is 

not significantly different from the power consumption of 

using the 40-tooth auxiliary sprocket. 

Results revealed that the output power of the starter was 

dependent on the available voltage source and the ampere it 

drew.  Since the starter motor was driving the same load on 

the deployment and recovery operation, the power needed 

was also the same.  However, since the voltage source was 

decreasing upon usage, the output power may also decrease.  

Therefore, the minimal change in the voltage source caused 

a minimal change in power output and power consumption. 

Aesthetics of Laminated Sack 

Five randomly selected respondents rated the aesthetic 

value of the laminated sack during deployment and recovery 

operations.  Table 8 shows that the aesthetic value of 

deploying the laminated sack was 96% good and the 

aesthetic value of recovering the laminated sack was74.6% 

good.   

It was also observed that the spooler support affected 

greatly the aesthetic value the laminated sack.  The faster 

the passage of laminated sack in between the spooler and 

spooler support, the lesser the aesthetic value the laminated 

sack.  Consequently, the faster the machine, the lesser the 

aesthetic value of the laminated sack.  Therefore, the 

aesthetic value of the laminated sack was greatly affected by 

the forces acting on the spooler.  Thus, the 32-tooth 

auxiliary sprocket is better to use if the aesthetic value the 

laminated sack is desired. 

Table 8.  Aesthetics of laminated sack  

TREATMENTS MEAN 

 DEPLOYMENT RECOVERY 

32-tooth 4.8a 3.8a 

34-tooth 4.8a 3.8a 
40-tooth 4.8a 3.6b 

Means with the same letters are not significantly different at 1%  
and 5 % level using LSD. 
 

Analysis of variance revealed that the size of auxiliary 

sprocket showed no significant difference on the aesthetics 

of laminated sack during deployment but revealed a highly 

significant difference on the aesthetics of laminated sack 

during recovery. 

Comparison among means on the aesthetics of 

laminated sack as influenced by size of auxiliary sprocket 

during deployment revealedthat the aesthetics value of the 

laminated sack of using 32-tooth auxiliary sprocket was not 

significantly different on the aesthetic value of the 

laminated sack of using the 34-tooh auxiliary sprocket.  

However, the aesthetic value of the laminated sack using 

40-tooth auxiliary sprocket was significantly different on the 

aesthetic value of the laminated sack using 32 and 34 tooth 

auxiliary sprocket. 

Partial Budget and Cost Curve Analysis 

The machine total cost was $1,344.40.  Table 9 shows a 

simple cost analysis for the annual cost charges of the 

machine.  It shows that the machine operates for $647.32 

annually.  Annual cost charges only covers the wet season.   

Table 9.  Annual cost charges for quick covering machine 

COSTS 

AMOUNT 

 ($) 

Fixed costs 

       Depreciation 

             Frames, wheels, spooler 107.54 

            Battery, 12 Volts, 3smf, 70 AH 10.07 

            Starter motor, 12 Volts (2 units) 7.98 

            Laminated sack, 12m x 23m 44.35 

      Repair and Maintenance 

             Frames, wheel, spooler 119.49 

            Battery, 12 Volts 5.59 

            Starter motor, 12 Volts (2 units) 4.43 
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            Laminated sack, 12m x 23m 4.93 

      Interest on Investment 177.46 

      Taxes, Insurance (3 % IC) 40.33 

                    Total fixed costs 522.16 

Variable costs 

        Battery charge cost 0.99 

Labor cost 

 Wet season (120 cav), 4 days of 

drying 

 First dry (PhP11/cav), 2 days of 

drying 65.04 

Second dry (PhP10/cav), 2 days of 

drying 59.13 

                        Total variable costs 125.15 

TOTAL COST 647.32 

Furthermore, by partial budget analysis as shown in 

Table 10, it was revealed that if a farmer who owns a one 

hectare rice land uses a quick covering machine, he can save 

$101.83 per year only if, all the rewetted palay can be sold 

for $0.27/kg. 

Table 10.  Partial budget analysis for quick covering machine 
(rewetted palay sold by$0.27/kg) 

Income  

Reducing 

(Losses), $ 

 

Income  

Increasing 

(Gains), $ 

 
Added Costs 

 
Added Returns 

 
Fixed cost 522.16 Sales 530.38 

Variable cost 0.99 
  

    Reduced 
Returns 

 

Reduced Costs 

 
none 

 

Labor 94.60 

    
Sub-total A 523.15 Sub-total B 624.98 

Net Change in 
Income (B-A) 101.83 

  

Moreover, Figure 5 shows that the operating cost of the 

machine can be compensated for saving 30.6 cavans per 

year.  Therefore, a savings of 106 cavans can offset the cost 

of the machine. 

 

Figure 5.  Cost curve of using quick covering machine 

SUMMARY, CONCLUSION AND 

RECOMMENDATION 

Summary 

This study was conducted to design, fabricate and 

evaluate the performance of a Quick Covering Machine for 

Grain Drying Pavement.  The machine was envisioned to 

reduce sun drying losses due to rewetting of grains.  It was 

performed from October, 2011 to May, 2012 at CLSU-

AREC and FGPC, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, 

Philippines. 

The machine was designed to cover a 12.8m x 22.5m 

grain drying pavement.  It was evaluated with the following 

parameters: deployment speed; recovery speed; deployment 

time; recovery time; power consumption; aesthetics of 

laminated sack; and partial budget and cost curve analysis. 

The machine was tested using three treatments under 

two operations.  The two operations were: deployment and 

recovery; and the three treatments were: 32-tooth; 34-tooth 

and 40-tooth auxiliary sprocket.   

Results of the performance test revealed that 40-tooth 

auxiliary sprocket showed the fastest deployment speed of 

laminated sack at an average speed of 4.23kph faster than 

the walking speed of man of 4 kph.  On the other hand, 32-

tooth and 34-tooth auxiliary sprockets showed the slowest 

deployment speed of 3.46kph.  Nevertheless, the three 

auxiliary sprockets showed the same aesthetic value of the 

laminated sack.   

The machine also revealed three different recovery 

speed as affected by auxiliary sprocket sizes.  It was 

revealed that using 40-tooth auxiliary sprocket, the average 

recovery speed of the machine was 4.37 kph with aesthetic 

value of laminated sack as 72%.  On the other hand, 32-

tooth auxiliary sprocket revealed a recovery speed of 3.18 

kph and 34-tooth auxiliary sprocket revealed 3.71 kph as 

recovery speed and having the same aesthetic value of 

laminated sack as 76%. 

It was also revealed that one operation (forward and 

reverse) can consume 0.53 W-hr.  Therefore, it is 

recommended that the 40-tooth auxiliary sprocket be used 

for quick covering machine since the aim of the device was 

to cover the grain before a sudden rain and not to come out 

of a good aesthetic value of laminated sack. 

Simple cost analysis showed that the annual cost charge 

of the quick covering machine was $647.32.  Moreover,  by 

partial budget analysis, it shows that a farmer who owns one 

hectare rice land can save $101.83 from using the quick 

covering machine during the wet season.  Furthermore, by 

saving 30.6 cavans per year, the operating cost of the 

machine can be compensated.  Also, the cost of the machine 

can be compensated if 106 cavans can be saved by using the 

quick covering machine. 

Conclusion 

The quick covering machine for grain drying pavement 

was designed to minimize the problem in the rewetting of 

grains during sun drying.  It was made up of locally 

available materials and fabricated with simple intermediate 

technology.  The machine was able to cover the grains in a 

12.8 m x 22.5 mgrain drying pavement at an average time of 

17.13 s.  The machine consumed 0 .53 W-hr for the 

deployment and recovery of the cover. 

During the performance evaluation, it came out that the 

40-tooth auxiliary sprocket revealed a deployment speed of  

4.23 kph and recovery speed of 4.37 kph.  On the other hand 

the 32-tooth revealed a deployment speed of 3.46 kph and 

recovery speed of 3.18 kph.  Nonetheless, 34-tooth auxiliary 

sprocket revealed a deployment speed of 3.46 kph and 

recovery speed of 3.71 kph.  Moreover, the difference 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 
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between the aesthetic values of the laminated sack as 

affected by auxiliary sprocket size were minimal.  However, 

it was observed that the aesthetic value of the laminated 

sack was better during deployment than during the recovery. 

The machine entailed an investment cost $1,344.40 and 

an annual cost charge of $647.32.  Moreover, the savings 

per year using the quick covering machine was $101.83 and 

the break-even point of using the quick covering machine 

was 30.6 cavans. 

Recommendations 

Through environmental scanning, it was found out that 

the quick covering machine for grain drying pavement was 

the first fabricated mechanical device to cover grains on a 

drying pavement in the Philippines.  Consequently, it was 

expected to come out of various design recommendations.  

Therefore, to further improve the device, the following are 

recommended: 

1. Interventions on existing MPDPs to be able to use 

the quick covering machine effectively may be designed.  

The following interventions are: 

Drainage canal should be constructed on both sides of 

the MPDP to prevent the possible entrance of rainwater on 

the cover. 

Hooks should be used to connect the laminated sack to 

the drainage system to prevent the wind gust from lifting up 

the cover. 

Before deployment, the grains located at the trailing 

wheel (middle wheel) pathway should be scraped to avoid 

cracking of grains. 

Quality test of the grains covered by the machine 

should be done. 

A set-up that allows the covering of grains that was 

partially scooped  (cone-shape structure) should be done. 

Addition of remote switch to power on and off the 

machine. 

Addition of protective cover for the sprocket and chain 

transmission. 

Housing for the machine to reduce deterioration rate 

of the laminated sack caused by sunlight and rain. 

A sensor to detect the first droplet of rain to 

automatically cover the grain. 

A comparative study with the use of small gasoline 

engine as a power source and belt and pulley as a 

transmission system. 
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ABSTRACT 

The current study has investigated the effect of belt 

tension on the power transmission in order to decrease the 

fuel consumption. The agricultural machine used as a main 

power supply was a single cylinder diesel engine. Due to its 

adjustable and prompt control, a generator connected to 

electric bulbs was applied as a load. A V-belt was selected 

to transmit power from a Kubota engine model RT140 to a 

10 kW generator. The belt tension was varied and measured 

by means of the force which pressed the belt until its 

defection reached 1/64 inch of span. With varying load (1, 3 

and 6 kW) of generator, the effect of belt tension was 

pointed out in terms of specific fuel consumption and 

percentage of slip. The results showed that the belt tension 

was obviously affected by the engine consumption and 

percentage of slip at low and medium loads. With optimal 

tension of belt at approximately 2 kg of press force, the 

engine consumed the lowest fuel for all test loads. The 

percentage of slip decreased with increasing the belt tension 

except for the case of 6 kW the high load. 

INTRODUCTION 

Agricultural machineries have been widely used in 

agricultural sector in Thailand. Previously, the agricultural 

machineries were simply designed, consisting of a few 

parts. Afterwards, new technologies were employed to 

enhance their performance and extend their usage 

limitation; thus, improving their popularity. 

According to National Statistical Office Thailand[1], 

most of Thai farmers have their own agricultural 

machineries, approximately 15,054,855 units as shown in 

Table 1. This is an evident that Thailand uses agricultural 

machineries in many activities. Almost all applications use 

agricultural machines with peripheral equipment such 

asgenerators, centrifugal and water wheel pumps. To 

transmit the power from the engine of the agricultural 

machineries, a V-belt type as show in Figure 1 is applied. 

The advantages of belts are more flexible and easier to use 

than other devices such as chains and gears. The belt is also 

a cost effective power transmission with a minimum of 

maintenance [3].In addition, the efficiency of transmission 

is relative high ranging between 90 to 98 percent [4]. 

The use of agricultural machineries could reduce labor 

costs and time as well as increase productivity. However, 

agricultural machines consume the fuel. Hint this increases 

the production cost. Therefore, farmers should effectively 

utilize the agricultural machine to minimum the production 

cost and gain more profit.  

Concerning the belt tension is one approach to 

effectively employ the machines, because power loss could 

occur during the power transmission. Power loss can occur 

by hysteresis losses, frictional losses,windage losses, slip 

losses and creep [5].Therefore, it is necessary to adjust the 

optimum belt tension for each equipment and utilizations in 

order to achieve the high efficiency of transmission. As a 

result, the power loss can decrease.However, most of Thai 

farmers do not understand and realize the important of 

tensioned belt. Also, they do not know how to adjust the 

belt tension although many belt manufacturers have 

provided a lot of information. 

In this study, the effects of the belt tension on power 

transmission were investigated in term of energy 

consumption and speed loss.The first part describes 

experimental apparatus in which the internal combustion 

engine is used as a prime mover whereas the generator is 

applied as the peripheral equipment. In addition, the formula 

and theory related to the belt tension are defined.Then, the 

experimental results are discussed and the conclusions are 

stated. 

 

Figure 1A conventional V-belt [2] 

Table 1 Number of Agricultural machineries in Thailand 

4 wheel Tractors   

  -<15 HP 258,247 

  -18-50 HP 599,248 

  ->15 HP 804,203 

Walking tractors 3,647,361 

Pump and water wheel (Use engines) 1,615,692 

Pesticide Spraying machine 1,020,369 

Drum seeder machines   

  -Use their own engine to drive 58,176 

  -Use with a walking tractor 111,384 

  -Use with a 4 wheel tractor 77,825 
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Harvesting machines   

  -Sugarcane cutting machines 51,426 

  -Rice threshing machines 1,456,542 

Seed massaging or cracking machines   

  -Rice and cereal threshing machines 1,455,326 

  -Corn cracking machines 203,015 

  -Rice and cereal winnowing machines 54,008 

Rice polishing machines 2,642,701 

  Total 15,054,855 

METHODOLOGY 

Figure 2 presents the experimental diagram in the 

current study. The Kubota RT140, used as a prime mover, is 

a single cylinder diesel engine. Due to its adjustable load 

and readily control, a generator connected to electric 

halogen lamps was applied as a load. A 63-inch and A200-

inch V-belt type Bwere selected to transmit power from a 

Kubota engineto a 10 kW generator via 5 (driver) and 8 

(driven) inch pulley. The fuel consumption was measured 

by a weight scale at the same time duration recorded by a 

digital stopwatch.  

 

Figure 2The schematic diagram of experimental apparatus 

In order to understand the effects of belt tension for 

various applications, the loads of generator were varied 

from low to high whereas the generator speeds were fixed at 

1,360 and 1,500 rpm measured by a tachometer. In addition, 

the distances between shaft of driver and driven were 

adjusted resulting in different the arc of contact. The test 

conditions were listed in Table 2.  

The belt tensions were varied and measured by means 

of a spring loaded tension meter. The force (F),indicated by 

meter, pressed on the belt until its defection reached 1/64 

inch of span (the force deflection method) as shown in 

Figure 3.The detail of the force deflection method could be 

found in the reference [6]. Table 2 presents the deflection 

forces and also the deflection lengths at each test condition. 

The effects of belt tension werepresented in terms of 

specific fuel consumption (SFC) and percentage of slip 

which was defined in equation 1 and 2, respectively. 
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)         (2) 

where SFC is specific fuel consumption and rtis speed 

ratio 

 

Figure 3 Definition of force deflection method. 

RESULTS 

Figure 4 presents the effect of belt tension on specific 

fuel consumption for the 1 kW load of generator (Condition 

1).The result showed that SFC decreased when the belt 

tension was increased. When increasing the belt tension 

beyond 2.4 kg force, the compressive force (friction force) 

between the belt and the pulley was increased. In 

addition,the idling loss (power loss) increased with the 

tightening belt as the previous study noted [7]. Therefore, 

the engine should produce more power to keep the constant 

generator power.This resulted in the increased SFC. On the 

other hand, with the belt tension below 2.4 kg force, the belt 

tension was relatively loose to transmit the power from the 

engine to the generator.As a result, the engine consumed 

more fuel to drive the constant load of generator. 

The lowest SFC at 2.4 kg force of tensioned belt 

corresponded well with the lowest percentage of slip 

(calculate from equation 2) as shown in Figure 5. The 

lowest of belt slip means the highest belt efficiency which 

calculated by equation 3. To clearly understand, Figure 6 

presents the engine speed when varying the belt tension. 

The engine ran with the increased speed when the belt was 

tightening to keep the constant speed of generator at 1,500 

rpm. The higher engine speed, the higher belt slip and 

higher fuel was consumed. 

𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑦  
           

         
                (3) 

whereT is torque and rpm is pulley speed. 

This implied that the optimum tensioned belt resulted in 

the highest belt efficiency and the lowest of energy 

consumed by the power source. 

 

Figure 4 Specific fuel consumption with varying belt 

tension at 1 kW load 
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Figure 5 Percentage of slip with varying belt tension at 1 

kW load 

 

Figure 6 Engine speed with varying belt tension at 1 kW 

load 

The effects of belt tension on specific fuel consumption 

when varying power transmission are presented in Figure 7. 

At 3 kW of load, the result showed the same trend as the test 

of 1 kW in which SFC decreased when the increased belt 

tension and then increased with the continually tensioned 

belt. With the tensioned belt of 2 kg force, the engine 

yielded the lowest SFC and also the minimum percentage of 

slip in Figure 8. However, the percentage of slip was 

relatively constant as the tightening belt was increased. 

With 6 kW of load, when the belt tension was set at 1 kg 

force the belt could not transfer the power from the engine 

to the generator. In general, there is the recommended static 

tension for the belt during installation.The 1 kg force of belt 

tension is lower than the lower recommended static belt 

tension force (1.85 kg), calculated by equation 4. The detail 

of recommended static belt tension force can found in the 

reference [8]. This means that the belt tension was too loose 

to drive and slipped from the pulley of the prime mover and 

driven. 

  𝑤𝑒   𝑒𝑐   𝑒 𝑑𝑒𝑑 𝑓  𝑐𝑒   
    

  
      (4) 

where  is static tension calculated from equation 5 and 

Y is a constant (= 8) which depends on the belt type. 

 

     
     

 

           

  
 

   

          
           (5) 

where G is arc correction factor equal to 1, N is number 

of belts, V is belt speed and M is constant equal to 0.80 for 

the current study. 

 

Figure 7 Specific fuel consumption with varying belt 

tension at 3 and 6 kW load 

As shown in Figure 7, the belt tension showed 

insignificant effect on the SFC at high load condition (6 

kW) while the effect on the percentage of slip was 

obviously observed. The SFC was relatively constant when 

the belt tensions were increased whereas the percentage of 

slip decreased. 

 

Figure 8 Percentage of slip with varying belt tension at 3 

and 6 kW load. 

Comparing the percentage of slip between 3 and 6 kW 

in Figure 8, the results showed that the percentage of slip 

increased when the belt transmit higher power from driver 

to driven.At higher load the belt should require more tension 

to provide enough staticfriction between the belt and the 

pulleys. As evidencesform high load conditions, the 

percentage of slip was decreased when tightening the belt 

tension.  

CONCLUSIONS 

In this paper, the effect of belt tension on power 

transmission from the single cylinder engine to the 

generator is investigated.The main conclusions can be 

summarized as follows: 

 The suitable force of belt tension is about 2 kg force 

for all conditions. 

 At low and medium load, when the belt tension is 

greater or lower than the optimal value, the fuel 

consumption is increased. 

 At high load, the belt tension shows insufficient 

effect on fuel consumption 

 When the belt tension is lower than the recommended 

static tension force, the v-belt could not transfer the 

power. 

 At high load, the slip rate is proportional to the belt 
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tension. Increasing tightening belt decreases the slip 

rate. 

 With increasing load of generator, the percentage of 

slip increases. 

 When applied the belt to transmit the power, the belt 

tension could consider with the load of application. 

 Further investigations concerning other loads of 

agricultural activities are required to provide more 

information. 
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Table2Test conditions 

On  Load 

(kW) 

Deflection force 

(kg) 

Gen 

speed 

(rpm) 

V-belt length 

(in) 

Driver  

(in) 

Driven 

(in) 

Center 

distance 

(mm) 

Span length 

(mm) 

Deflection 

length 

(mm) 

1 1 1.2 2.4 3.6 4.8 6 1,360 63 5 8 558 556.7 8.7 
2 3 1 2 3 4 5 1,500 200 5 8 2,299 2,298.7 35.9 

3 6 - 2 3 4 5 1,500 200 5 8 2,299 2,298.7 35.9 
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ABSTRACT 

For fast, effective, economical assessment and 

continuous monitoring of level of concentration of pesticide 

in water, development and use of a model play a very 

important role.  This study aimed to assess the extent of 

pesticide contamination of water and develop a model that 

can be used to determine the fate and transport of pesticide 

in irrigated rice area.  The computer program developed 

simulates the concentration of pesticide residue in the 

ponded and drainage water by mathematically tracking total 

mass of chemical residues from the loading point to the 

drainage stream in terms of mass balance.  Correlation 

analysis and test of significance reveals that the model can 

accurately simulate the actual pesticide concentration in an 

irrigated rice field.  Enhancement of the model by taking 

into consideration the advection process in the drainage 

stream and linking of the model to other available models is 

recommended 

INTRODUCTION 

Rice culture presents a distinctive problem with respect 

to pesticide run-off because of high seasonal rainfall, water 

management practices, and proximity of cropland to 

surface-water bodies typical of rice-growing areas [1].In the 

Philippines, rice production can be considered major 

contributor to pesticide contamination of the environment.  

It is a common practice of draining water from treated 

paddy fields into irrigation canals 2-3 weeks before rice is 

harvested. Runoff allows lateral movement of chemicals 

away from the rice field when it is deliberately drained, or 

when excess rainfall and irrigation water flow causes the 

field bunds to overflow.  In a rice irrigation system, all 

runoff from rice fields is collected in the main drainage 

system. This ultimately discharges the effluent into water 

bodies such as river, lake, or the sea [2]. Many of river and 

canal systems in the Philippines received inputs of 

potentially contaminated wastewaters either from point 

sources and/or diffuse run-off from agricultural land [3]. 

Moreover, 37% of total water pollution originates from 

agricultural practices, which include animal wastes and 

fertilizer and pesticide runoffs [4].  

In the Philippines, assessment and monitoring of the 

level of pesticide contamination of bodies of surface water 

near rice production areas are seldom done because they are 

complex and cumbersome and water analysis is expensive. 

The absence of model that uses local data that can 

accurately simulate the level of contamination by pesticide 

in paddy and runoff water from irrigated rice areas append 

further to the problem.  The study aimed to assess the extent 

of pesticide contamination of water in the paddy field and 

drainage channel and develop a model that can be used to 

determine the fate and transport of pesticide in an irrigated 

rice area. 

METHODOLOGY 

Present agriculture system which involves the utilization 

of high yielding varieties, especially in rice farming, 

promotes the reliance on agrochemicals, both fertilizers and 

pesticides   to ensure high yield and income. Farmers 

nowadays are constrained to use pesticides such as 

herbicides to control weeds; molluscicides to eradicate 

snails; and insecticides, fungicides, nematocides and 

rodenticides for specific applications.  However, according 

to numerous studies, the heavy use of pesticide has negative 

effect on the human health and the environment.   

The seemingly becoming limited water resources like 

bodies of surface water near agricultural production areas 

are contaminated by run-off water carrying pesticide 

residues from the paddy system and groundwater is also 

affected to some extent due to the leaching of pesticides 

applied in the paddy field. In the light of these negative 

impacts of indiscriminate use of pesticides, the need to 

monitor and assess the level of concentration of pesticide in 

a paddy field becomes imperative.  Moreover, considering 

the complexity and high costs of monitoring and 

assessment, the need for a model to be used for predicting 

pesticide concentration both in the ponded and drainage 

water for simplicity and reduced cost of monitoring is 

essential.  Results of such assessment and monitoring can be 

very useful information in crafting production and 

management practices in order to minimize the negative 

effects of using pesticides. Moreover, proper authorities will 

also be guided on the formulation of appropriate programs 

to implement for reduced monitoring costs and for effective 

control strategies of its harmful effects to society and 

environment.  

Three (3) 144 sq. m. paddy plots planted with MS 16 

variety of rice were used.  A standard 8-inch rainfall gauge 

was installed in the area to measure daily rainfall depths.  

The experiment was setup such that the entry and exit of 

water were fully controlled.  Paddy dikes were constructed 

in such a manner that no amount of water enters the paddy 

field from sources other than rainfall and the intended 

irrigation and unintentional drainage and leakage as well. 

The field was irrigated using water pumps with groundwater 

as the source.  The experimental plots were sprayed at zero 

day with lambda cyhalothrin at the rate of 24.8 µg/L and 

were utilized for the collection of water samples for 

pesticide concentration analysis. A drainage channel was 
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constructed and used for the collection of drainage water 

sample.  Water sampling from the paddy field was done 

following standard protocol at 0, 1, 2, 3, 5, 7 and 14 days 

after the initial pesticide application.  Paddy plots were 

intentionally drained on the same days and water samples 

from the drainage channel were collected for pesticide 

residue concentration analysis.  The water samples were 

analyzed at the National Pesticide Analytical Laboratory 

using as liquid chromatography method.  Data on pesticide 

concentrations collected from plots and drainage channel 

were used to calibrate and test the accurateness of the 

concentration as simulated by the model that was 

developed. 

Model Development 

Based on the data gathered from the field and using the 

physico-chemical properties of the pesticide, a software was 

developed that can simulate the time and spatial 

concentration of pesticide in the drainage water from a 

paddy system by tracking mathematically the total mass of 

chemical residue in the loading point to the drainage 

channel in terms of mass balance.   

The model herein developed is generally based on the 

theory as shown in Fig.1. 

 

Fig. 1 Fate and transport of pesticide from the paddyfield 

to the drainage channe 

Equations 

The following equations were used in the various 

parameters involved in the fate and transport of pesticides: 

1.  Pesticide Concentration in Water 

                  (1) 

where: Mw - concentration of pesticide in the water 

 (µg/m
3
) 

      
 

         
  (2) 

 

   -  fraction of chemical mass in  

dissolved phase[5] 

Kd   - water-sediment partition coefficient 

(mg/m3).   

Css - concentration of suspended sediment 

(mg/m3) 

 

  𝑐      𝑐–    𝑐     (3) 

 

PIcnet- net pesticideconcentration input (mg/m3) 

 Pic- pesticide concentration input 

 r      - leaf-surface area ratio (%).   

 

2.  Pesticide Degradation 

 

 𝑊𝑑𝑒𝑔 𝑤 1  𝑒

 (0.693 
𝑑𝑡

 𝐻 𝑤
)

        (4) 

 

where:  MWdeg -  pesticide degradation in water represented    

by first-order  decay,  mg/day 

            PHLw- pesticide half-life in water, days 

 dt-  elapsed time since the initial application 

of pesticide, days   

 

3.  Pesticide Volatilization 

 

 𝑣  𝑎𝑡  =  (𝑘𝑣  𝑎𝑡
 𝐷𝑊 𝑊

𝐷𝑤
)𝑑𝑡   (5) 

 

where: Mvolat-  pesticide volatilization in water[5] 

 kvolat -  rate of volatilization, μg/day  

 Dw - depth of water in the channel, m  

    dt-  elapsed time since the initial  

application of  pesticide, days   

 

4.  Pesticide Sorbed to Bed Sediment 

 

 𝑏𝑒𝑑  =   𝐾𝑑   𝐷𝑊   𝑤  𝑘𝑏𝑒𝑑   𝑏   𝐴  (6) 

 

where:Mbed   -direct partitioning of dissolved residues  

in the water  column to bed sediment,  

mg[5] 

kbed     -  coefficient  relating bed-water column  

and bed sediment mixing/contact time 

 𝑏 - bulk density of sediment, g/cc  

SA   - surface area of the tributary, m2 

 

5.  Pesticide Concentration in Water after Degradation,  

Volatilization and Sorbtion to Bed Sediment 

 

 𝑊 =  𝑊  ( 𝑊𝑑𝑒𝑔 + 𝑣  𝑎𝑡 +  𝑏𝑒𝑑 )  (7) 

 

6.  Pesticide Sorbed to Sediment 

 

   =    𝑊    𝑐 𝑒𝑡      (8)

  

where:    𝑊  =  
𝐾𝑑   

1 + 𝐾𝑑   
   (9) 

 

 FPW  -   fraction of chemical mass sorbed to  

 suspended sediments[5] 

 

7.  Pesticide Degradation in Sediment 

 

  𝑑𝑒𝑔  =   𝑠 1  𝑒

 (0.693 
𝑑𝑡

 𝐻 𝑠
)

   (10)

  

where:   PHLs is the pesticide half-life in soil, days 

 

 

8.  Pesticide Concentration in Sediment after Degradation 

 

 𝑠 =      𝑑𝑒𝑔   𝑠𝑠𝑒𝑡       (11) 



 

[37] 

 

RESULT AND DISCUSSIONS 

The Computer Program 

The Pesticide Transport Program was developed to 

simulate the fate and transport of pesticides in the paddy 

water and drainage stream of an irrigated area.  It addresses 

predominant dissipation pathways while maintaining 

minimal input requirements for user comfort.  The model 

considers different transformation processes of the pesticide 

applied in the paddy field and simultaneously tracks the 

mass balance of the chemical in the water column and 

benthic sediments.  Basic input data needed are the rate of 

pesticide application, physico-chemical properties of 

pesticide as well as characteristics of the drainage channel.  

Output of the program is the daily pesticide concentration in 

the paddy field and at different lengths of the drainage 

channel.  

Computer system requirements for the model are 

modest.  The Delphi 10 program language was used in the 

computer program development and it could perfectly run in 

any computer with any Windows version with very minimal 

RAM space requirement (less than 3MB).  Figs. 2, 3, and 4 

show sample interfaces of the computer program. 

 

Fig. 2 Sample interface of the computer program. 

 

Fig. 3 Sample interface of the computer program. 

 

Fig. 4 Sample interface of the computer program 

The model was calibrated and tested by comparing 

simulated data with the data collected on pesticide 

concentration both in the paddy and drainage water from the 

experimental plots 

 

Fig. 5 Daily observed and predicted pesticide 

concentration. 

As revealed in Fig. 5, which is the graphical 

presentation of the observed and simulated pesticide 

concentrations over time, there exists a non-linear 

decreasing trend of actual and simulated data of pesticide 

concentration.  Correlation analysis of the data showed that 

there is a very high positive degree of correlation (r=0.98) 

between the two sets of data.  Moreover, test of significance 

(tcomp=0.2477) also showed that there is no significant 

difference between the two sets of data at 5% level of 

significance.  This indicates that the model developed can 

accurately simulate pesticide concentration in the paddy 

water over time. 

Furthermore, as shown in Fig. 6 (observed and 

simulated pesticide concentration over distance in the 

drainage channel), there is also a decreasing non-linear trend 

in observed and simulated pesticide concentration data over 

distances in the drainage channel.   Correlation coefficient, r 

= 0.98, explains that there is a very high positive 

relationship between the two sets of data and the test of 

significance (tcomp = 0.1464) at 5% level of significance also 

proved that there is no significant difference between the 

two sets of data.  This means that the model can correctly 

simulate actual field data in terms of pesticide concentration 

at different distances in the drainage channel. 

 

where:  𝑠𝑠𝑒𝑡  = (𝐾𝑠𝑒𝑡 
  𝑤  𝑠

𝐷𝑤
)𝑑𝑡     (12) 

 

Mssetl - chemical adsorbed to suspended  

sedimentsbut allowed to settle,  mg/m3[5] 

𝐾𝑠𝑒𝑡  -   settling velocity coefficient directly 

dependent on the settling velocity of  

             sediment.   

 dt   -  elapsed time since the initial application  

of pesticide in days   

 

9.  Pesticide Concentration in Drainage Stream 

 

 𝐷𝑊 =   𝑊 +     𝐷       (13) 

 

where:   DC is the dispersion coefficient    
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Fig. 6 Observed and simulated pesticide concentration  

inthe drainage stream. 
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ABSTRACT 

The study was centered on the design, fabrication, 

testing and evaluation of CFRHGBO; comparison of the 

performance of the CFRHGBO and Liquefied Petroleum 

Gas (LPG) - fired oven; and determination of the economic 

viability of the designed system. The gasifier was designed 

to cater the energy demand of the oven used by a small-

retail bakery. Comparison was evaluated by conducting 

actual baking test using salt bread. Consumer product 

testing was done using salt bread. Simple cost analysis was 

done to determine the economic viability of the system. 

The gasifier is 2,150 mm high and 400 mm in diameter. 

The reactor is 1,000 mm high with an inner diameter of 300 

mm and outer diameter of 400 mm. It was made of 

galvanized pipes, metal sheets and round bars. The oven is 

1,295 mm long, 1,295 mm wide and 1570 mm high and was 

made of metal sheet plates, round bars and galvanized iron 

pipes. 

INTRODUCTION 

People by nature are bread lover. It is the country‘s 

second staple food in which people from all walks of life 

chose to eat. This is the main reason why bakeries can be 

found almost everywhere. No doubt that bakery business is 

indeed one of the profitable businesses in the country today 

that creates multiple returns at a minimal investment. 

Small-retail bakeries which are found mostly in rural 

areas, and has one-store operator with two or three staff who 

bake and sell their products in the nearby areas, comprise a 

big part of the bakery industry in the Philippines. These 

small-retail bakeries have lesser income today than in 

previous years. This is due to the continuing increase in 

LPG gas price, as well as increase in the price of the raw 

materials.  

Developing a technology that will help alleviate 

problems on energy and power will be of great help in the 

humanity. The use of biomass like the gasified rice husk 

into energy for the oven used in bakery industry as an 

alternative to LPG fuel is a potential study that can create a 

positive environmental and social impact in the country 

today. Likewise, it also helps in the reduction of carbon 

dioxide and black carbon emission into the atmosphere 

SIGNIFICANCE 

Small-retail bakeries have lesser income nowadays. 

Since bread consumption is becoming higher because of the 

continuous increase in the population, the number of 

bakeries offering the same product also doubled in number. 

The cost of flour which is the main ingredient in baking also 

increased, together with sugar and other raw materials for 

baking. This increasing production and operation costs 

cannot be controlled and thereby affecting the income of the 

small-retail bakeries.  

The main indicator of the increase in the price of these 

materials is the cost of fuel used for transporting and 

operating the business. The remarkable increase in the cost 

of fuel today cannot be prevented. Time will come that 

these fuel resources will run dry. Forests as the main source 

of wood will be depleted. The oil and fossil fuel will 

become limited in supply in the near future. 

The continuous increase in fuel cost adversely affects 

the humanity. Food and product cost will soar high. The 

production cost of goods and different products will also 

tend to increase.  

OBJECTIVES 

The general objective of the study was to design, 

fabricate, test and evaluate a low operational cost 

continuous-flow rice husk gasifier for bakery oven. 

Specifically, it aimed to: 

1. design and fabricate a continuous-flow rice husk 

gasifier for bakery oven, 

2. evaluate the performance of the rice husk gasifier, 

3. compare the performance of the rice-husk gas fired 

oven with an LPG-fired oven   

and, 

4. determine the economic viability of the designed 

system. 

LITERATURE REVIEW 

Development of a technology that contributes to the 

betterment of the society is one of the goals in designing and 

conducting researches. Designs can be classified as 

inventions-devices or systems that are created by human 
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effort and did not exist before or are improvements over 

existing devices or systems. It does not suddenly appear 

from nowhere. They are the result of bringing together 

technologies to meet human needs or to solve problems. 

Design activity occurs over a period of time and requires a 

step-by-step methodology. 

Biomass is an organic material, including plant matter 

from trees, grasses, and agricultural crops. The chemical 

composition of biomass varies among species, but basically 

consists of high, but variable moisture content, a fibrous 

structure consisting of lignin, carbohydrates or sugars, and 

ash. Biomass is very heterogeneous in its natural state and 

possesses a heating value lower than that of coal (Ciferno 

and Marano, 2002)[4]. 

Rice husk as a form of biomass in a gasified form is one 

of the developed technology that when used in the society 

can contribute as fuel source with different applications. The 

outermost layer of the paddy grain is the rice husk, also 

called rice hull. Burning rice husk produces rice husk 

ash (RHA) after gasification, if the burning process is 

incomplete carbonized rice husk (CRH) is produced. 

Around 20% of the paddy weight is husk 

(http://www.knowledgebank.irri.org/rkb/rice-

milling/byproducts-and-their-utilization/rice-husk.html)[5]. 

According to Dasappa (2004), gasification is primarily a 

thermo-chemical conversion of organic materials at elevated 

temperature with partial oxidation. In gasification, the 

energy in biomass or any other organic matter is converted 

to combustible gases such as Carbon Monoxide (CO), 

methane (CH4) and Hydrogen (H2), with char, water, and 

condensable as minor products. Initially, in the first step 

called pyrolysis, the organic matter is decomposed by heat 

into gaseous and liquid volatile materials and char (which is 

mainly a nonvolatile material, containing high carbon 

content). In the second step, the hot char reacts with the 

gases Carbon Dioxide (CO2) and water (H2O), leading to 

product gases namely, CO, H2 and CH4. 

According to Belonio (2006)[3], moving bed rice husk 

gasifier is the recommended in a continuous type gasifier. In 

this type, rice husks are gasified inside the reactor but rice 

husks move during the process making the operation 

continuous. For a continuous operation, rice husks are 

continuously fed into the reactor while char is continuously 

discharged.  According to Belonio (2010)[2], flow of air 

and movement of the fire zone in down-draft type gasifier is 

opposite with the direction of the fire zone movement.  

During the process, less tar is produced from the gas. 

An oven is a thermally insulated chamber used for 

heating, baking or drying of substance. It is commonly used 

for baking.An oven is an enclosed heated compartment for 

heating, baking, or roasting of food, as in a stove, or for 

firing, baking, hardening, or drying objects as in a kiln 

drying. 

Conceptual Framework 

Table 1 shows the conceptual framework of the study. 

Table 1. Conceptual framework of the study 

INPUT  PROCESS OUTPUT 

Interview 

questionnaire  

• Interviewing bakery 

owners / representative 

• Energy demand of 

small-retail bakeries  

 

• Actual visitation • Oven capacity 

  

• Baking operation 

observation 

• Baking style and  

practices 

Design Concept/ • Design calculation 

• Detailed drawing 

and specification of 

Table 1. Conceptual framework of the study 

INPUT  PROCESS OUTPUT 

Requirements 

• Detailed drawing 

preparation gasifier and oven 

  • Canvass of materials • Bill of materials 
Detailed plan of 

the CFRHGBO 

• Fabrication of 

CFRHGBO 

• Fabricated 

CFRHGBO 

Fabricated 
CFRHGBO • Preliminary Testing 

• Good working 
CFRHGBO 

  

• Final Testing and 

Evaluation   

METHODOLOGY 

The design of the gasifier was based on the energy 

demand of the oven commonly used by the small-retail 

bakery. 

The following formula were used in designing the 

CFRHGBO. 

Table 2. Design computation of the gasifier reactor  

Parameters Formula Used Value 

1. Specific Energy 

Requirement    Wf / (T x Oc) 

11 kg- LPG / (22hrs 

x 12 trays) 

  

0.04167 kg/ hr-tray 

2. Energy Demand (ED) SER  x  # of trays 

0.04167 kg/ hr-tray 

x 12 trays 

  

0.5 kg/hr 

3. Oven Heat 

Requirement (OHR) ED / Eff 0.5 / 0.4 

  

1.25 kg/hr 

4. Thermal output 

OHR  x  HV of 

LPG 1.25 x 11700 

  

14,625 kcal/hr 

5. Rice husk consumption 

rate 

TO / (HVf  x  Eff 

of gasifier) 

14,625 / (.65 x 

3000) 

  

 7.5 kg/hr 

6. Area of the Reactor RHCR / SGR 

7.5 kg/hr / 100 

kr/hr-m2  

  

0.075 m2 

7. Gasifier reactor 

Diameter (Di) √ (4 x A)  / ∏ 0.309m  

  

300 mm 

8. Reactor Height (Hi) 

(SGR x OT) / 

Fuel Density 

(100 kg/ hr-m2x1hr) 

/ 100 kg/m3 
    1,000 mm 

9. Outside diameter (Do) 1.35 (Di) 405mm 

10. Outside Height (Ho) 1.075 (Hi) 1,075 mm 
11. Char chamber inside 

diameter    (CDi) Do 405 mm 

12. Char chamber outside 

diameter (CDo) 1.49 (CDi) 605 mm 

   13.Chamber to gas exit 

height (CH) 1.17 (Di) 350 mm 
14. Chamber cone height 

(Cch) CH 350 mm 

15. Char chamber height 
(Psh) CH + Cch 700 mm 

Type and size of oven used in the study were based on 

majority of existing ovens used in small-retail industry 

bakeries. Tray capacity of existing ovens was also 

considered.  

The gasifier and oven were fabricated component by 

component and then assembled by fitting all the 

components into one operating system as indicated in the 

design plan as shown in Figures 1-3.  
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Figure 1. Front view of the designed CFRHGBO. 

 

Figure 2. The Gasifier. 

 

Figure 3. The Oven. 

The performance of the gasifier was evaluated based on 

the Training Manual on Rice Husk Gas Stove (Belonio, 

2010) [2]using the following parameters: start-up time, 

operating time, fuel consumption rate, sensible heat, latent 

heat, power input, thermal efficiency, power output, fire 

zone rate and fuel cost.The following formulas were used in 

the evaluation: 

 

Fuel Consumption Rate: 

FCR = Wf/ OT        (1) 

where: 

FCR  -   Fuel consumption rate, kg/hr 

Wf     -  Weight of fuel used, kg 

OT    -   Operating time, hr  

 

Specific Gasification Rate: 

SGR = FCR / Ar           (2) 

where: 

FCR  -  Fuel consumption rate, kg/hr 

Ar     -   Area of the reactor, m2 

 

Sensible Heat.  

Qs = m cp (T2-T1) / Tb  (3) 

where: 

Qs  -   heat energy to boil water, kcal/hr 

M   -   mass of water, kg 

Cp  -   specific heat of water, 1 kcal/kg-°C 

T2  -   temperature of water at boiling, °C 

T1   -  initial temperature of water, °C 

Tb   -  boiling time, hr 

 

Latent Heat.  

Ql = (We/Te) x Hfg (4) 

where: 

Ql     - Latent heat in evaporating water, kcal/hr 

We   - Weight of water evaporated, kg 

Te    -  Evaporating time, hr 

Hfg  -  Latent heat of vaporization of water, 

540 kcal/kg 

 

Power Input.  

Pi = 0.0012 FCR x HVF            (5) 

where: 

Pi      -  Power input, kW 

FCR  -  Fuel consumption rate, kg/hr 

HVF -  Heating value of fuel, 3,000 kcal/kg 
Thermal Efficiency.  

ξt = (Qs + Ql) x 100 / (FCR x HVF)    (6) 

where: 

ξt     -    Thermal efficiency, % 

Qs    -   Sensible heat, kcal/hr 

Ql     -   Latent heat, kcal/hr 

FCR  -   Fuel consumption rate, kg/hr 

HVF  -  Heating value of fuel, kcal/kg 

 

Power Output.  

Po = Pi x ξt             (7) 

where: 

Po  -    Power output, kW 

Pi    -   Power input, kW 

ξt    -    Thermal efficiency, decimal  

215.0 

157.0 
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The performance of the CFRHGBO using rice husk-

fired oven and LPG-fired oven was evaluated based on the 

Standard Test Methods developed by The Food Service 

Technology Center ratified by the American Society  for 

Testing and Materials (ASTM, 2000)[1] using the following 

parameters: energy input rate, preheat time, preheat energy, 

idle energy, oven energy, baking energy input and baking 

energy efficiency. 

Consumer product testing was conducted by trained 

students primarily to determine whether the respondents 

were able to identify the difference between the salt bread 

cooked using LPG-fired and rice husk-fired oven. It is also 

conducted to gauge the overall acceptability among 

consumers of the breadto determine the degree of liking on 

individual sensory attributes that will help in the analysis of 

the attained overall acceptability levels of the bread 

samples, and to determine the purchase intention of the 

bread among consumers.  

The unit cost of the CFRHGBO was computed to 

determine the economic viability of the designed system, as 

well as to get indicators on the cost of its operation. 

Comparison of the operating cost of the rice husk-fired oven 

and the LPG-fired oven was done to determine the 

economic viability of the system. Financial indicators like 

breakeven point, return on investment, payback period and 

benefit cost ratio were determined.  

The performance of the gasifier was determined using 

water heating test. Ten runs were conducted and the 

following parameters were evaluated: start-up time, 

operating time, boiling time, fuel consumption rate, specific 

gasification rate, sensible heat, latent heat, power input, 

thermal efficiency, power output, fire zone rate, superficial 

velocity and fuel cost.  

Actual baking test was performed using the rice husk-

fired and LPG-fired oven. Ten trials of baking using LPG-

fed and rice husk fed were conducted to determine the 

performance of the oven. The following parameters were 

used: energy input rate, preheat time, preheat energy, idle 

energy, oven energy, baking energy input, baking energy 

efficiency, fuel consumption rate and weight of fuel used.  

T-test was used as the statistical tool in determining 

significant difference in the performance of the LPG-fired 

and rice husk- fired oven at one percent and five percent 

level of significance.  

T-test was also used to determine the difference in the 

overall acceptability of salt bread among consumers. The 

following parameters were evaluated: aroma, after taste, 

color, mouthfeel, purchasing intention, overall flavor and 

overall opinion. 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

The most commonly used oven by the small-retail 

bakeries is two layers, six trays per layer capacity. This 

oven has specific energy requirement of 0.04167 kg/hr-tray, 

energy demand of 0.5 kg/hr of LPG, oven heat requirement 

of 1.25 kg/hr, thermal output of 14,625 kcal/hr, rice husk 

consumption rate of 7.5 kg/hr that results in a 1,000 mm 

reactor height and 300 mm reactor diameter. 

Detailed design drawing of the CFRHGBO was drawn 

using Autocad. The specification of the designed system 

was also established by considering the strength and 

durability of materials. The estimated cost of the gasifier 

and oven was PhP64,108.80 (One US$ is about PhP42.00). 

Figure 4 shows the designed CFRHGBO. 

The designed gasifier is 2,150 mm high and 400 mm in 

diameter. The reactor is a 1,000 mm high with an inner 

diameter of 300 mm and outer diameter of 400 mm. It was 

made of GI pipes, metal sheets and round bars. The major 

components of the gasifier are the fuel hopper, reactor, char 

chamber, char pan, pressure relief device and blower. 

The oven is 1,295 mm long, 1,295 mm wide and 1570 

mm high and was made up of metal sheet plates, round bars 

and galvanized iron pipes. The major parts of the oven are; 

the inner and outer chamber, gas burner, burner 

compartment, tray shelves and frame. 

 

Figure 4. The continuous flow rice husk gasifier and oven 

showing (a) the reactor and (b) the oven 

Results showed that the performance of the gasifier has 

a start-up time of 7.30 minutes, operating time of 67.99 

minutes, water heating time of 67.60 minutes, weight of fuel 

used of 10.10 kg, fuel consumption rate of 8.92 kg/hr, 

specific gasification rate of 126.17 kg/ hr-m2 , sensible heat 

of 318.77 kcal/hr, latent heat of 306.05 kcal/hr, power input 

of 32.11 kW, thermal efficiency of 2.40 %, power output of 

0.75 kW, percentage char or ash produced of 18.67%, fire 

Percentage Char or Ash Produced.  

% A/C = [(Wa/c)/Wf] * 100           (8) 

where: 

%A/C   -   Percentage ash or char produced, % 

Wa/c     -   Weight of ash or char produced 

after operation, kg 

Wf        -    Weight of fuel used, kg 

 

Fire Zone Rate.  

FZR = Rl/ To      (9) 

where: 

FZR    -   Fire zone rate, m/hr 

Rl       -    Length of reactor, m 

To      -   Operating time, hr 

Superficial Velocity.  

 

V= 0.03 x Gf/ Ar             (10) 

where: 

V     -   Superficial velocity, m/hr 

Gf    -    Gas flow rate, m3/hr 

Ar    -    Area of reactor, m2 

 

Fuel Cost.  

C = FCR x Pf               (11) 

where: 

 C      -  Fuel cost, P/hr 

FCR  -   Fuel consumption rate, kg/hr 

Pf      -   Price of fuel, P/kg of fuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) Reactor 

 (b) Oven 

(b) Oven 
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zone rate of 1.59 cm/min, and a fuel cost of PhP 13.38/hr of 

operation as shown in Table 3. 

Table 3. Gasifier performance parameters and their average 

values 

PARAMETERS VALUE 

Start-up Time 7.30 min 
Heating Time 67.60 min 

Weight of Fuel Consumed 10.10 kg 

Fuel Consumption Rate 8.92 kg / hr 
Specific Gasification Rate 126.17 kg / hr-m2 

Sensible Heat 318.77 kcal / hr 

Latent Heat 306.05 kcal / hr 
Power Input 32.11 kW 

Thermal Efficiency 2.40% 

Power Output 0.75 kW 

Char or Ash Produced 18.67% 

Fire Zone Rate 1.59 cm / min 

Fuel Cost PhP 13.38 / hr 

Actual baking test showed that the CFRHGBO had an 

average start-up time of 9.43 minutes, loading time of 26.30 

minutes, pre-heating time of 16.87 minutes, baking time of 

34.31 minutes, energy input rate of 24,311.11 kcal/hr, pre-

heat energy of 6,949.54 kcal, idle energy of 6,762.79 kcal, 

oven energy of 28,931.48, baking energy input consumed of 

10,679.68, baking energy efficiency of 36.69 %, operating 

time of 72.67 minutes, fuel consumption rate of 8.10 kg/hr 

and weight of fuel used of 9.70 kg as shown in Table 2. 

Table 3. Oven performance parameters and their average 

values 

PARAMETERS VALUE 

Start-up Time 9.43 min 

Pre-heat Time 16.87 min 
Baking Time 34.31 min 

Operating Time 72.67 min 

Energy Input Rate 24,311.11 kcal/hr 
Pre-heat Energy 6,949.54 kcal 

Idle Energy 6,762.79 kcal 

Oven Energy 28,931.48 kcal 
Baking Energy Input 10,679.70 kcal 

Baking Energy Efficiency 36.69% 

Fuel Consumption Rate 8.10 kg/hr 
Weight of Fuel Used 9.70 kg 

Actual baking test using LPG-fired oven had average start-

up time of 0.19 seconds, loading time of 18.43 minutes, 

energy input rate of 10,021.60 kcal/hr, preheat time of 18.43 

minutes, pre-heat energy of 3,096.85 kcal, baking energy of 

5,689.65 kcal, and baking energy efficiency of 64 %, 

operating time of 53.65 minutes and fuel consumption rate 

of 0.85kg/hr. The production capacity of 6.6 kg/hr of flour 

was the same for both the CFRHGBO and LPG- fired oven 

as shown in Table 4.   

Table 5. Comparison of overall adaptability of salt bread baked in 

CFRHGBO and LPG-fired oven 

VARIABLE 

CFRH

GBO 

LPG-FED 

OVEN 

 
After taste 6.88a 6.84a 

 
Aroma 6.90 b 6.66b 

 
Color 6.82c 6.72c 

 
Mouth feel 7.08 d 6.82d 

 
Overall flavor 7.22 e 6.94e 

 

Overall opinion 7.12f 6.60g 

 
Purchasing intention 4.14h 3.84i 

 same letters along a row 

means not significant 

  different letters along a row 

means  significant 

  
Cost analysis showed that the operating cost of the 

CFRHGBO is PhP 70.46 and PhP 121.12 per hour for the 

LPG-fired oven. The difference of PhP 50.66 per hour in 

operating cost can generate a total savings of PhP 72,955.09 

per year. 

The breakeven point of the CFRHGBO will be attained 

after baking 60,660 pcs of salt bread, a return on investment 

of 26%, benefit cost ratio of 1.39 and payback period of 

4.32 months as shown in Table 6.  

Table 4.  Comparison on performance of rice husk-fired and 

LPG-fired oven 

PARAMETERS 

RICE HUSK-FIRED 

OVEN 

LPG-FIRED 

OVEN 

Start-up Time (min) 

Pre-heat Time (min) 

9.43a 

16.87c 

0.19b 

18.43c 

king Time (min) 

Operating Time (min) 

34.31d 

72.67e 

34.40d 

53.65f 

Energy Input Rate 

(kcal/hr) 
Pre-heat Energy(kcal) 

                   24311.11g 
6949.54i 

10021.6h 
3096.9j 

Idle Energy (kcal) 

Oven Energy (kcal) 

6,762.79 

6,407.81k 

0 

5,689.65k 

Baking Energy Input 

(kcal) 
Baking Energy 

Efficiency (%) 

10679.7l 

36.69n 

5689.7m 

64o 

Fuel Consumption Rate 
(kg/hr) 

Weight of Fuel Used 

(kg) 

8.1p 

9.7r 

0.85q 

0.76s 

same letters along a row means not significant 

 different letters along a row means highly 

significant 
 

Consumer product testing of the salt bread revealed that 

there was no significant difference on the after taste, aroma, 

color, mouth feel and overall flavor using rice husk- fired 

oven and LPG-fired oven. The overall opinion and 

purchasing intention revealed significant difference with the 

salt bread baked in CFRHGBO more likeable and had 

greater purchasing intention than the salt bread baked in the 

LPG-fired oven as shown in Table 5. 

Table 5. Operating Cost analysis of the CFRHGBO  

 

RICE HUSK-

FIRED OVEN 

LPG-

FIRED 

OVEN 
Investment Cost, IC 

(P) 
  

     Oven                   30,000.00  

                 

30,000.00  
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RICE HUSK-

FIRED OVEN 

LPG-

FIRED 

OVEN 

     Gasifier                   35,000.00  
 

     Gasifier shed                   10,000.00  

 Hose, Regulator and 

LPG Tank 
 

                   

1,500.00  

                Sub-Total                   75,000.00  

                 

31,500.00  

Salvage Value                     7,500.00  
                   

3,150.00  

Fixed Cost (P/year) 
  

     Depreciation 1/                   13,500.00  

                   

5,670.00  

     Interest on 
Investment 2/                   18,000.00  

                   
7,560.00  

     Repair and 

Maintenance 3/                     7,500.00  

                   

3,150.00  

     Insurance 4/ 2,250.00  

                      

945.00  

               Sub-Total                   41,250.00  

                 

17,325.00  

Variable Cost 

(P/year) 

  

      Fuel 5/ 30,827.00 

            

157,090.00 

      Electricity 6/ 582.91                             0 

Labor (reactor 

operator)7/                   28,800.00  

 

              Sub-Total                   60,209.91  

               

157,090.00  

Total Cost (P/year)8/                 101,459.91  

               

174,415.00  

Utilization (Hr/day) 5               5 

Operating Cost 

(P/hr)                          70.46  

                      

121.12  

Savings    P/hr                          50.66  

 
               P/day                        253.32  

 

               P/month9/                     6,079.59  

 

               P/year                72,955.09   

1/ Straight line with 10% salvage value and 5 

years life span 

6/ P10.50 per kw-

hr 

2/ 24% of IC 
 

7/ P100/day 

3/ 10% of IC 

 

8/ 288days/year 

4/ 3% of IC 

 

9/ 24days/month 

5/ @P15 per sack of rice husk (10kg/sack), LPG-@750.00 

per 11-kg consumption 

RECOMMENDATIONS 

Based on the results and observations obtained during 

the duration of the study, the following are recommended: 

1.  Inclusion of a temperature sensor to monitor the 

inside temperature of the oven thereby reducing the 

frequency of unnecessary opening of the oven. 

2. The sides of the burner compartment should have an 

adjustable opening for the necessary secondary air 

needed for oxidation. 

3. Shed of the gasifier reactor must be provided to 

protect the reactor and the operator from adverse 

weather conditions. 

4. Install a support to hold the door during opening of the 

oven cavity.  

5. Test and evaluate the CFRHGBO in a continuous 

baking operation. 

CONCLUSIONS 

Based on the results of the study, a CFRHGBO was 

successfully designed and fabricated following the design 

calculations and design requirements. The gasifier 

performed satisfactorily based on the operating needs and 

heat energy requirements of the bakery oven. Results of the 

evaluation of the performance of the gasifier revealed that it 

sustain the energy needed by the oven. The oven worked 

properly by producing a good quality baked product using 

rice husk-fired and LPG-fired. 

The performance of the LPG-fired oven is more 

superior to the rice husk-fired oven in terms of start-up time, 

operating time, energy input rate, pre-heat energy, baking 

energy, baking energy efficiency, fuel consumption rate and 

weight of fuel used. However, their baking times and oven 

energy are the same.  

In terms of baked product, the quality of the salt bread 

baked in the rice husk-fired oven is the same as those baked 

in LPG-fired oven in terms of after taste, aroma, color, 

mouthfeel and overall flavor. However, for some reason, the 

salt bread baked in CFRHGBO is more likeable and has 

better purchasing intention than those baked in the LPG- 

fired oven. 
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ABSTRACT 

The comparative experimental study on disinfection of 

Escherichia coli (E.coli) in water using solarization in 

associated with a compound parabolic collector (CPC) and 

TiO2-based photocatalysis process with and without light 

were performed. A set of experimental work was carried out 

to examine the effect of solar intensity on the inactivation 

performance. As a result, E.coli population declined faster 

and to greater extent under solarized photocatalytic process 

than in the solarization or in TiO2 mixture only. However, 

E.coli has been decreased by photocatalysis disinfection up 

to 2-log unit in 60 min at a low-intensity radiation.  In high-

intensity irradiant environment, the photocatalysis 

deactivated bacterial up to 5-log unit of concentration in 60 

min whereas the best for solar disinfection was 3-log in 60 

min. Moreover, the experiment with catalyst in the dark 

condition could decrease E. coli up to only 2-log 

INTRODUCTION 

There have been numerous research works on 

renewable energy for sustaining our future energy including 

solar, wind, biomass and geothermal. Among those, solar 

energy has gained much attention as it can be utilized for 

many applications at no cost of fuel. Furthermore, solar 

energy can be applied for bacteria disinfection via the 

processes called ―Solarization‖ and ―Photocatalysis‖[1]. 

Photocatalysis for bacterial inactivation in drinking water 

using commercial Titanium-dioxide (TiO2) has been 

evaluated by means of solar simulator and the effectiveness 

of solar disinfection against E. coli compared to solar 

photocatalysisdisinfection was reported [2]. The recent 

studies on water disinfection by photocatalysis mostly 

focused on using TiO2 and solar radiation and examining 

key parameters that effect system performances [3-4]. 

Moreover, a compound parabolic concentrator has been 

applied for water disinfection with solar radiation as well as 

various sources of light showing a threshold of catalyst 

concentration on disinfection efficacy [5]. The efficiency of 

photocatalysis to inactivate bacterial is derived by light 

intensity, light intermittent, water temperature, catalyst 

concentration and solar radiation [6]. 

This work aimed to evaluate the effectiveness of the 

simple photocatalysis disinfection system using suspended 

TiO2 in E. coli contaminated water compared with a typical 

solar disinfection method-solarization and non solar 

exposure one. To further study, the effect of solar intensity 

on the bacteria inactivation was also analyzed. 

 

 

MATERIALS AND METHODS  

Reactor setup 

In this study, Pyrex test tubes were adopted as a reactor. 

To enhance the solar radiation intensity on the reactors, non-

tracking Compound Parabolic Concentrator (CPC), which 

was originally developed for soil solarization application, 

has been employed for wastewater disinfection purpose 

during this research. The CPC has a flat receiver as shown 

in Fig. 1 for which all parameters can be calculated 

according to the following equations[7] where H is the 

height of CPC, a is the receiver,θcis the Acceptancehalf-

angle,f is the focus of parabola 

(1) 

(2) 

(3) 

 

 

Fig. 1 Flat-Plat Compound Parabolic Concentrator. 

The flat-plate compound parabolic collector (CPC) was 

designed to focus solar radiation beam onto the reactors 

mounted on platform tiled 14º local latitude and held by 

aluminum frames. The pyranometer was used to measure 

solar radiation for analyzing influence of intensity level of 

solar radiation on solarized and photocatalysis disinfection 

systems. Titanium-dioxide was used as a photocatalyst. The 

experiments were carried out in three conditions: (1) solar 

disinfection without catalyst, (2) photocatalysis disinfection 

with suspended catalyst in tubes and (3) the dark condition 

in which there was suspended catalyst in tube but covered 

with a black plastic. For one batch of the experiment, it 
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consisted of 4 tubes for solar disinfection, 4 tubes for 

photocatalysis disinfection and 4 tubes for the dark 

condition totaling 12 tubes on the CPC. All tubes were 

experimented as the same time. All the experiments were 

carried out at King Mongkut‘s University of Technology 

Thonburi, Bangkok (KMUTT) (13° 45' N and 100° 31' E). 

Bacteria strain  

Escherichia coli were used as contaminating bacteria in 

household wastewater. E.coli K-12 was inoculated at 37 ºC 

with constant revolution at 100 rpm for 24 hr before each 

experiment. All experiments used initial bacterial 

concentration of 4.7107 CFU/mL and inoculated E.coli in 

tubes directly. The process has been done in the 

Biochemical Laboratory at School of Bioresources and 

Technology, KMUTT.  

Catalyst preparation 

In this study, UNILAB Titanium dioxide (TiO2) by 

AjexFinechem is used as a photocatalyst by dispersed into 

the wastewater samples at a concentration of 100 mg/L for 

each sample. All catalyst and test tubes were sterile in 

autoclave every time before experiments. 

Experimental parameters 

In the experiments, the parameters that may have effect 

on water disinfection such as high-intensity radiation, low-

intensity radiation and catalyst in the dark were evaluated 

Methodology of experiments 

For all experiments, the E.coli suspension were 

prepared in tube with an initial concentration as 4.7107 

CFU/mL, TiO2 was then dispersed in the reactor at 100 

mg/L dose for photocatalysis for all 4 tubes and sampling 

every 15 min for high-intensity  radiation and 30 min for 

low-intensity radiation. 

All experiments were performed in exactly the same 

photoreactor for all 3 conditions: photocatalysis 

disinfection, solar disinfection and the dark condition with 

the catalyst. The photocatalysis disinfection was carried out 

in the presence of sunlight with the catalyst of 100 mg/L 

while solar disinfection experiment was the same as 

photocatalysis disinfection but no catalyst in tube and in the 

dark experiment, tube with suspended TiO2 of 100 mg/L 

and covered by black plastic to conceal solar radiation. 

RESULT AND DISCUSSION  

In Fig.(2), at low intensity of radiation with the average 

solar irradiance of 73.33 W/m2, there is no significant 

decrease in E.coli concentration in both the solarization 

without catalyst and in the dark condition while 

photocatalysis disinfection could inactive 

bacterialconcentration in 2-log unit in 90 min. This can be 

explained that at low solar radiation the water temperature is 

not high enough to harmful the bacteria. Similarly, without 

the light, TiO2 cannot react to produce OH to deactivate the 

bacteria as well. Regardless to low intensity the 

photocatalytic process is capable to generate OH for 

bacteria deactivation.  

 

Fig. 2 Water disinfection by solar radiation and 

photocatalysiswith low-intensity radiation. 

For the high intensity of radiation case shown in Fig. 

(3), the solar radiation was measured at 892 W/m2. Bacterial 

concentration was decreased 2-log by catalyst in the dark 

condition. Moreover, solar disinfection decreased bacterial 

concentration almost 3-log while 5-log decreasing in 

bacterial concentration was observed in photocatalysis 

disinfection experiment. Moreover, both curves show the 

effect for water disinfection from TiO2and solar radiation. 

The experimental result demonstrates that at the high 

radiation intensity the photocatalysis disinfection is more 

effectivethan solar disinfection. 

 

Fig. 3 Water disinfection by solar energy and 

photocatalysiswith high-intensity radiation 

Comparison of the effect of solar intensity on the solar 

disinfection is shown in Fig.4. At the low intensity, bacterial 

concentration is still the same as initial concentration while 

decreasing up to 3-log at high-intensity radiation. This can 

be concluded that solar disinfection is more affected by the 

increase in the light intensity. 

 

Fig. 4 Water disinfection by solar energy 

To further investigate the effect of light intensity, results 

of photocatalysis disinfection with high-intensity radiation 

and low-intensity radiation are now compared in Fig. 5. As 

a result, bacterial concentration in case of TiO2 exposure to 

high irradiance decreases up to 5-log whereas the one under 

low-intensity reaches at 2-log. 
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Fig. 5 Water disinfection by photocatalysis 

CONCLUSION 

The compound parabolic concentrator has been 

demonstrated to improve water disinfection efficacy over 

solar disinfection and photocatalysis disinfection with TiO2 

during 0-60 min. 

For low-intensity radiation photocatalysis could fairly 

inactivate E.coli whereas catalyst-only in the absence of 

light could not decrease bacterial concentration. Moreover, 

Bacterial concentration has not been decreased by solar 

disinfection with low-intensity radiation and catalyst has 

been proven to affect bacterial concentration for low-

intensity radiation.  

For high-intensity radiation, solar disinfection and 

catalyst-only in the dark condition has significant in 

decreasing bacterial concentration and hence the intensity of 

solar radiation affects the disinfection. However, 

photocatalysis disinfection is more effective in bacterial 

inactivation than solar disinfection and the catalyst-only in 

absence of light.   

Acknowledgement 

The authors wish to thank King Mongkut‘s University 

of Technology Thonburi for the financial support for this 

research. 

REFERENCES 

Sichel, C. Tello, J. de Cara, M.  Fernandez-Ibanez, P. Effect 

of UV Solar Intensity and Dose on ThePhotocatalysis 

Disinfection of Bacteria andFungi. Catalysis Today.129: 

152-160  (2007) 

Lonnen, S. Kilvington, S.C. Kehoeb, F. Al-Touati, K.G. 

McGuigan.Solar and Photocatalytic Disinfection of 

Protozoan, Fungal and Bacterial Microbes in Drinking 

Water.Water Research. 39:  877-883 (2005) 

Sichel, C. Blanco, J.Malato, S. and Fernandez-Ibanez, P. 

Effects of Experimental Conditions on E. coli Survival 

during Solar Photocatalytic Water Disinfection.Journal 

of Photochemistry and Phoyobiology A: Chemistry. 

189: 239-246(2007) 

Fernandez, P. Blanco, J.Sichel, C.  Malato, S.Water 

Disinfection by Solar Photocatalysis using Compound 

ParabolicCollectors.Catalysis Today.101: 345-352 

(2005) 

McLoughlin, O.A., Fernandez-Ibanez, P., Gernjak, W., 

Rodriguez, S.M. and Gill, L.W., “Photocatalytic 

Disinfection of Water Using Low Cost Compound 

Parabolic Collector”, Solar Energy. 77: 625-633 (2004) 

Rincón, A.G.Pulgarin, C.Photocatalytical Inactivation of E. 

coli: Effect of (Continuous–Intermittent) Light Intensity 

and of (suspended–fixed) TiO2 Concentration.Applied 

Catalysis B: Environmental. 44: 263–284 (2003) 

Duffie, J.A., Solar Engineering of Thermal Processes, 2nd 

edition, John Wiley & Sons Inc, New York.(1991) 

 



 

[48] 

EA-05 

INFLUENCE OF INSTALLATION OF SOLAR PANEL ON SYSTEM  

CONVERSION EFFICIENCY 

*Warachit PHAYOM1, Komol BUNDIS1, Watcharapong LANONGRUA1, and Churairatchinda AKKANIT2 

1Mechanical Technology, Faculty of Technology, Udonthani Rajabhat University, 

Udonthani 41000, Thailand 
2Elelctronics Technology, Faculty of Technology, Udonthani Rajabhat University,  

Udonthani 41000, Thailand 

Corresponding author: Warachit PHAYOM. E-mail: warachit@hotmail.com 

Keywords: Tilt angle; Orientation; Solar panel; Solar energy; System conversion efficiency 

ABSTRACT 

Presently, solar panels are used to convert solar energy 

to electricity worldwide, include of farm or industrial 

agriculture. Many researches have been conducted to 

develop solar cells for increasing their conversion 

efficiencies. However, optimum installing of solar panel in 

each area is a method to increase conversion efficiency, due 

to the various solar radiation under geographic latitude, 

season, and the time of day. This study investigated the 

influence of installation of solar panel on system conversion 

efficiency and optimum installation of solar panel for 

Udonthani Province and neighbouring areas. Two 

operational factors for polycrystalline silicon type of solar 

panel were investigated, included of facing orientation 

(north and south) and tilt angle of surface (0° to 75° from 

horizontal plane) of solar panels. The system conversion 

efficiency was used to compare properties of different 

conditions. The results found that, both facing orientation 

and tilt angle of solar panel affects the system conversion 

efficiency. Although, this study founds, installation of solar 

panel in 15° to 35° from horizontal plane of tilt angle of 

surface and facing south, the system conversion efficiencies 

were higher than other conditions the whole day. 

INTRODUCTION 

Thailand is a mostly agricultural country. In 

2009,around 41% of landwas farm holding land[1]. 44% of 

farm holding land was in northeast of Thailand. That means 

the northeast region is number one for farm holding land in 

Thailand.However, almost farmers have no grid-connected 

electricityto their farms. Small engine is widely used to be a 

power, for powering a water pump is an example in this 

case. Due to electric and fuel prices will continue increasing 

but agriculture productionsare secured costs 

permanently.Thus renewable energy is promotedas a power 

on the farms to be more economically, sustainable power, 

and increase production [2]. 

Solar energy isa renewable energy. It is clean, unlimited, 

andreliable energy [3, 4].[5] reported solar energy can be 

utilization of energy resourcefor agricultural applications, 

especially in places which receive abundant amounts of 

solar radiation.Using solar energy in rural locations or farms 

looks like independent electricity. Besides, using solar 

energy can prevent the release of pollutants into the 

atmosphere and global warming. [6]developed Thailand 

solar energy map (Fig. 1) and reported Thailand has high 

potentials of solar energy. The daily solar radiation for an 

annual averagein an overall country has 18.2 MJ/m2 –day 

and its maximum solar radiation during April and May 

receiving of 20-24 MJ/m2 –day,especially in northeast of 

Thailand, annual average solar is maximum which ranging 

from19-20 MJ/m2-day. Thus solar energymay be one of the 

most promising and important opportunities for being 

energy in Thai agriculture. 

 

Fig. 1 Thailand solar energy map[6] 

For converting solar energy to be benefit, there are two 

forms; thermal solar energy and solar electric panels(or 

photovoltaics). Nowadays, there are many researches 

developing solar energy for agriculture by using 

photovoltaics such aselectricity for farm operations,water 

pumps, light, etc. However, for using efficient solar cell, 

optimum installing of solar panel in each area is a method to 

increase conversion efficiency, due to the various solar 

radiation under geographic latitude, season, and the time of 

day [7]. Thus objective of this study was to investigate the 

influence of installation of solar panel on system conversion 

efficiency and optimum installation of solar panel for 

Udonthani Province and neighbouring areas. 

METHODS 

For study the influence of installation of solar panels on 

system conversion efficiency and optimum installation of 

solar panels, two operational factors were investigated; (1) 

facing orientation (facing north and facing south), (2) tilt 
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angle of surface (0° to 75° from horizontal plane) of solar 

panels.  

Solar panels for this study were polycrystalline type and 

belong to Sharp solar panel (ND-120T1D) with 0.9975 m2 

of area, maximum power of 120.0 W(Fig. 2). The key 

specifications are shown in Table 1. 

 

Fig. 2 The Sharp solar panels for the study 

Table 1 The typical electrical characteristic* of Sharp solar panel 

(ND-120T1D) 

Parameter Variable Value 

Maximum power Pmp 120.0W 

Open circuit voltage Voc 21.3V 

Short circuit current Isc 7.81A 
Maximum power voltage Vmp 17.1V 

Maximum power current Imp 7.02A 

*The data are based on measurements made in a solar radiation of 

1000 W/m2 at spectral distribution of AM 1.5 and cell temperature 
of 25ºC. 

The system conversion efficiency in each panelwas 

investigated from current-voltage characteristic curves and 

power-voltage characteristic curve and compared with solar 

radiation value (Pin) by pyranometer.This study was set 

solar radiation measurement in natural sunlight. The 

radiation data were collectedevery 10minutes interval.The 

season to do this study was in winter which being low solar 

radiation. However, solar radiation was not fluctuating by 

more than ±1% during the study. The active surface of the 

specimen was coplanar less than5° with the active surface of 

the reference device (Pyranometer) or  angle, shown in Fig. 

3.The results of solar radiation would be determined 

strongest time for solar radiation and peak sun hours before 

current-voltage and power characteristics experiments. The 

peak sun hoursindicate the solar radiation which a particular 

location would receive if the sun were shining at 1000 W/m2 

for a certain number of hours [8]. 

 

Fig. 3 The solar radiation measurement 

To create current-voltage characteristiccurve, short 

circuit current (Isc) and open circuit voltage (Voc) were 

measured. Maximum power current(Imp) and maximum 

power voltage (Vmp) were measured by using a rheostat to 

resist the flow of electricity by increasing or decreasing the 

resistance in a circuit (Fig. 4). 

 

 

Fig. 4Circuit for measuring the current-voltage 

characteristic (A is Ampmeter, V is Voltmeter, R is 

Rhepstat) 

The relationship between current and voltage were 

created power-voltage characteristic curve and received 

maximum power point (Pmp).  

The fill factor of current-voltage characteristics and the 

system conversion efficiencyof solar panel were calculated 

from relationship of Isc,Voc,Imp,Vmp, Pmp,Pin, and surface area 

of solar panel (A). For the fill factor, it defines as the ratio of 

the actual power (or maximum power) from the solar cell 

(Product of the Vmp and theImp) to the theoretical power that 

would be output at both the Voc and the Isc together [9], 

asshown in Eq. (1). 

   
      

      
 

   

      
 (1) 

The system conversion efficiency is the ratio of the 

maximum power (Pmp) compared to the solar power input 

(Pin) into the solar cell, as shown in Eq. (2). 

  
     

   
 

                

   
 (2) 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

This study was conducted in early January, 

whichambient temperature wasnot high for the whole day 

(Fig. 5), average of 30.4°C. Ambient humiditywas an 

average of51%. Average temperature of 54.6°C was on 

back side of panel at midday. 

Solar radiation was measured by using pyranometer and 

the results showed in Fig. 5. The highest solar radiation was 

approximately 766 W/m2atmidday. Daily average had a 
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value of 660 W/m2 or around 14.3 MJ/m2-day. However 

this value has lower than collected data of [6]. This explains 

solar radiation was measured in early January which it was 

quite low solar radiation [6] and collected only 6 hours 

(from 9 a.m. to 3 p.m.). From these resultsfound the peak 

sun hourshave received 4 hours of sun per day at 1000 

W/m2. 

 

Fig. 5 Solar radiation and ambient temperaturein early 

January at Udonthani Province. 

To compare the obtained results of measurements of the 

investigated cells for different facing orientation (facing 

south and facing north) and tilt angle of surface (0° to 75°), 

the current-voltage characteristic curve, the power 

characteristic curve,the fill factor, and the system 

conversion efficiency were presented. 

Current-voltage and power characteristics 

For facing south experiments,the current-voltage 

characteristic curves and the power characteristic curves are 

shown in Fig 6 and Fig. 7, respectively. 

 

 

Fig. 6The comparison of I-V characteristics with various 

tilt angles at facing south 

 

 

Fig. 7 The comparison of power characteristics with 

various tilt angles at facing south. 

The current-voltage characteristic and the power 

characteristic curves of facing north experiments are shown 

in Fig 8 and Fig. 9, respectively. 

 

 

Fig. 8 The comparison of I-V characteristics with various 

tilt angles at facing north 

 

Fig. 9The comparison of power characteristics with 

various tilt angles at facing south 

From Fig. 6 to Fig. 9, these indicate that the increase of 

current caused the increase of maximum power both facing 

surface. From this comparison, the highest short circuit 

current and open circuit voltage were at 25° (Isc was 7.61 A, 

Voc was 19.17 V). The highest maximum power, Pmp was 

91.04 W which was obtained for the 25° as well. 

Furthermore, the tilt angles of 15° to 35°were higher 

maximum power than 0° (Be lied on horizontal plane). 

However, 15° and 35° of tilt angles, they were similar 

maximum power, Pmp were 80.74 and 80.15 W, respectively. 

The maximum power of 0° was 70.49 W. For the 55° to 75° 

of tilt angles, their maximum powers were lower than 0° to 

35° and lower than 65 W. The lowest maximum power was 

at 75°, Pmp was 59.41 W. It can be observed that the 

increase of tilt angle of solar panel more than 35° from 

horizontal plane caused the decrease of maximum power. 

Differences in these results were caused by direct-beam 

radiation on any tilt surfaces. The ground reflected radiation 

accord the inclined surface and varies in different 

geographic latitude due to the various positions ofsun. 

For facing north experiments, they were observed that, 

solar panel was tilted more than 35°, had very low current 

(Fig. 8) and low maximum power (Fig. 9). Thus these 

experiments were investigated only 0° to 35° from 

horizontal plane of tilt angle. Due to different from the 

applications of facing surface, solar radiation might be 

blocked, which affects the available solar radiation for 

photovoltaic generators. Changes in these variables cause 

the current-voltagecurves and maximum power 

characteristics of solar panel changed as well. 

Facing north experiments showed that the increase of 

tilt angle caused the decrease of maximum power. Moreover 

all of angles which were tilted more than 0°,were lower 
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maximum power than 0°. Their maximum powerswere less 

than 55 W and rapidly decreased if tilt angle was higher 

than 25°. 

Fill factorsand system conversion efficiencies 

The results from the current-voltage characteristics and 

power characteristics allowed calculating to the fill factor 

(FF) and the system conversion efficiency () as shown in 

Table 2 and Fig. 10. 

Table 2The comparison of fill factors and system conversion 

efficiencies for facing surfaces and tilt angles. 

Direction Tilt angle 

(degree 

from 

horizontal 

plane) 

Fill Factor 

(%) 

Efficiency  

(%) 

North 35 61.63 4.66 

 25 63.28 6.65 

 15 58.04 7.13 

 0 58.41 9.39 

South 15 57.89 10.75 

 25 62.40 11.95 

 35 56.20 10.59 

 55 58.28 7.95 

 65 60.00 7.68 

 75 59.56 7.62 

 

 

Fig. 10 The comparison of conversion efficiencies with 

various tilt angles at facing south and north 

These results showed the efficiencies accorded with the 

results of the current-voltage and power characteristics. To 

increase the conversion efficiency, facing south had better 

than facing north the same level in every tilt angle surface 

conditions.Furthermore, the maximum conversion 

efficiency at facing north was lower than the minimum 

conversion efficiency at facing south, eventhe facing north 

gave higherthe fill factors (more than 58% every tilt angle) 

than facing south. This indicates that the efficiency of solar 

panel at the facing south was increased compared to the 

facing north. 

In case of facing south, a gain in the conversion 

efficiency received by increasing tilt angle surface from 

horizontal plane to 25°.Afterwards, the efficiency was 

decrease when tilt angle surface is increase from horizontal 

plane. The installation of the panel at 25° from horizontal, it 

had highest the conversion efficiency of 11.95%. However 

the installation of the panels at 15° and 35° gave the 

efficiencies were not big differences from 25° (10.75% and 

10.59%, respectively). It can be pointed out that installation 

of solar panel in 15° to 35° from horizontal plane of tilt 

angle of surface and facing south, the system conversion 

efficiencies have higher than other conditions the whole day.  

CONCLUSIONS 

In efforts to achieve maximum solar conversion 

efficiency, the installation of solar panels at Udonthani 

Province in the winter was found the optimum orientation 

was facing south and optimum tilt angle surface was 25°. 

However the installation of solar panels at 15° and 35° can 

be applied as well. These results can be applied to 

neighbouring areas, due to optimum orientation and tilt 

angle depend on application and latitude [3, 5]. 

However adjustments of monthly optimum tilt angles 

play important role to maximize theenergy received by the 

solar panel and energy generation [5]. Therefore, further 

work is going to investigate the monthly optimum tilt angle 

for this area and neighbouring areas. 
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NOMENCLATURE 

Imp Maximum power current (A) 

ISC Short circuit current (A) 

Vmp Maximum power voltage (V) 

VOC Open circuit voltage (V) 

Pin Solar radiation(W/m2) 

Pmp Maximum power point(W) 

A Area of solar panel (m2) 

FF Fill factor 

 System conversion efficiency (%) 
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ABSTRACT 

Stirling engines are now widely developed and applied 

as co-generation systems in both developed and developing 

countries. Stirling engine, external heating and high 

efficiency combined heat and power CHP, can be powered 

by various heat sources making this engine of the bright 

future for sustainable energy. Stirling engine can be 

manufactured as an inexpensive power source for electricity 

generation using biomass fuels with low noise and emission, 

efficient, and environmental friendliness. This paper 

presents the preliminary investigation on a few horse power 

practical Stirling engine-generator using rice husk as 

biomass fuel. The engine is the beta-type configuration with 

rhombic drive mechanism utilizing air as a working gas. 

Rhombic drive mechanism is designed for engine balance of 

a single acting engine. A rice husk burner system and heat 

exchanger configurations of the engine were proposed. The 

practical prototype was manufactured with swept volume of 

7,000 cc, bore and stroke of 300 mm and 100 mm, 

respectively. LPG burner assembly was heated the engine as 

a proof-of-concept device for biomass burner. The 

preliminary tested have been conducted to evaluate the 

engine performance under low pressure of engine operation. 

The testing results showed that the prototype started 

operation in 15 min with speed of 650 rpm at the heater 

temperature of 600ºC. The engine performance is 

continually improved and enhanced by fuel consumption, 

engine pressurization and heat transfer. 

INTRODUCTION 

Energy demand increases and impacts on natural 

resources and leads us facing fuel price crisis and high cost 

of living. Fossil fuels such as petroleum, coal, and natural 

gas,  even though, can be used to produce such a high 

energy and meet power-level demands but also deliver 

undesired exhausts and unavoidable emissions containing 

greenhouse gas  that result in effects and problems of 

natural resource, environment, pollution, ecology, living and 

earth. According to the limitation, price, and global 

warming effect, fossil energy is needed to be compensated 

and replaced by sustainable and renewable energies for 

efficient and alternative power sources.  

Stirling engine, first patent by Robert Stirling in 1816, is 

one of the mechanical devices that convert heat to be useful 

power. The earliest applications of Stirling engine were low 

in power. In nineteenth century, thousands of Stirling cycle 

machine were produced in the United States and Europe 

before the discovery of Otto engine in 1876 and Diesel 

engine in 1896. About the beginning of the twentieth 

century the market of Stirling engine was diminished after 

the invention of the internal combustion engines (ICE) 

according to cheap refined fossil fuels and undefeatable 

power density. However, fuel price crisis was increasing 

and menacing environment caused by ICE in the latter half 

of the twentieth century. Stirling cycle engine, hence, offers 

potential advantages over conventional engines in fuel 

flexibility such as biomass, biogas, combustible residue, 

solar energy and etc., simple construction, low noise and 

emission.    

In the 1940's and 1950's, research laboratories of N.V. 

Philips of the Netherlands started the interest in modern 

Stirling engines. In 1953, the rhombic drive mechanism was 

invented by Meijer [1] of Phillips. The invention of the 

rhombic drive and rolling seal provided an apparently 

invincible combination for the development of successful 

Stirling engines [2]. Modern Stirling engines have been 

emerging with the integration of material and manufacturing 

technologies and computer aided design in order to achieve 

optimum and efficient engine. Research, development, and 

evaluation have been conducted for data validation. The 

NASA Lewis Research Center [3] has converted a 10 hp 

single-cylinder rhombic-drive Stirling engine to a research 

configuration to obtain data for validation of Stirling 

computer simulations. The engine was originally built by 

General Motors Research Laboratories for U.S. Army in 

1965 designated the GPU3. This engine with piston swept 

volume of 120 cm3 was operated over a limited range of 

heater gas temperature from 1100 to 1300˚F (593 to 705˚C), 

mean compression-space pressures from 200 to 1000 psi 

(1.37 to 6.89 MPa), and engine speeds from 1000 to 3500 

rpm with both hydrogen and helium as the working gas. The 

maximum power obtained with hydrogen was 6.0 hp at 600 

psi (4.14 MPa) mean compression-space pressure and 

1300˚F (705˚C) heater gas temperature. The minimum brake 

specific consumption (BSFC) was 0.8 lb/ hp-hr while the 

maximum power obtained with helium was 5.25 hp at 1000 

psi (6.89 MPa) mean compression-space pressure and 

1200˚F (649˚C) heater gas temperature. The minimum brake 

specific consumption (BSFC) was 0.99 lb/ hp-hr.    

Stirling engine using biomass fuels is an optional and 

potential engine for electricity generation and co-generation. 

Some engines are successfully fabricated and 

commercialized for many applications. Rice husk energy 

project [4], which ran from 1981 to 1986, was a project of 
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Asia Foundation in Bangladesh founded by the United 

States Agency for International Development. This project 

aimed to develop a 5 hp (3.7 kW), low pressure, air-charged 

Stirling engine that would operate a small rice mill using 

rice husk as fuel.  This low pressure air engine was first 

manufactured by Sunpower in 1982 [5]. The engine as built 

with beta configuration and single acting engine has a bore 

and stroke of 30 cm and 10 cm, respectively, and delivers 

4.5 kW shaft power at 4.5 bar gauge and 720 rpm [6]. At 

least three engines have been built latterly and run 

successfully. The ST-5 Stirling engine was developed and 

global commercialized by Stirling Technology Inc., U.S.A 

[7] to produce up to 3 kW of electricity from biomass such 

as wood, rice husks, saw dust, corn-cobs or any other 

combustible materials. It also produces 21 kW of high and 

low-grade heat which can be recovered for co-generation 

purposes [8]. Stirling Dynamic Private Limited in Madras, 

India, in collaboration and Stirling Technology Inc. have 

successfully developed and commercialized a small Stirling 

engine known as HAMARA produces 5 hp at the speed of 

600 rpm. The engine is meant to be a stationary prime 

mover mainly for rural applications, e.g. water pumping, 

milling, grinding food products, operating a refrigerating 

system and generating electricity [9]. Since 2005, this 

engine also has been manufactured in Japan and marketed 

until now. The co-generation system was introduced the 

practical ST-5, a fan coil unit (FCU) and heat pump (HP) 

utilizing woody biomass fuels [10].    

In 1997, other biomass Stirling engine provided a 

comparable shaft power of 3.2 kW with 33 bar of air 

(Nitrogen) as the working gas, 600 rpm, was designed and 

constructed for lab test at JOANNEUM RESEARCH in 

Austria presented by Podesser [11]. This engine is alpha 

type feature that heated by the flue gas of a biomass furnace 

to avoid obstacles and fouling at the outside of the heater 

tube.  

Danish Stirling engine for biomass applications [12]-

[14]  has been researched and developed for over 15 years at 

the Technical University of Denmark (DTU) led by Carlsen 

who formed the company together with DTU innovation in 

2004. The alpha type engine with double acting was 

designed. The four cylinder Stirling engine, SD4E, with 142 

mm bore and 76 mm stroke has a nominal electric power 

output and efficiency on gasification gas of 35 kWe and 

28%, respectively. The cylinders are arranged in a square, 

and helium is used as the working gas at a mean pressure of 

approximately 4.5 MPa. The four heater panels form a 

square combustion chamber. The asynchronous alternator, 

which is also used as a starter motor, has 6 poles 

corresponding to an engine speed of about 1000 rpm when 

couple directly to the power grid. The CHP plants of these 

engines for solid biomass are ranging from 35 kWe up to 

140 kWe.  A market has been defined in Austria and 

Denmark for these engines. Heating stations (more than 

2500 in Austria) using biomass could cover their own 

internal power consumption in co-generation with a Stirling 

engine. Typical electric output for Stirling engine is 30-60 

kWe. The Stirling engine, therefore, is a promising 

alternative in small-scale-electricity production [15].  

Even through many biomass powered Stirling engines 

were successfully constructed and marketed but these 

engines and the use of biomass resources as fuel for power 

generation are quite new concepts in developing country 

like Thailand. Especially, the capital cost of this engine is 

high and unaffordable for Thais to installation in Thailand.  

Therefore, this paper aims to present the design of a 

practical biomass Stirling engine which produced with 

available material in Thailand in order to manufacture a 

biomass powered Stirling engine with low cost used in 

Thailand.   In the proof-of- concept device, a rhombic drive 

Stirling engine with piston swept volume of 110 cm3 was 

built and tested in order to investigate engine performance 

for scale up to a comparable power of ST-5. A rice husk 

burner system and heat exchanger configurations of the 

engine were proposed.  

ENGINE DESIGN METHODOLOGY 

A few HP Stirling engine is designed for using air as a 

working gas and fueled by biomass. Power produced from 

air engine, however, is low. Engine design, therefore, is 

very important for obtaining optimum power. 

DESIGN PARAMETERS 

The first step of engine design, power is the key 

parameter and operating conditions such as working 

pressure and engine speed that lead to get engine dimension. 

The basic engine design parameters consist of the Beal 

number, engine speed, pressure and displacement. These 

factors were chosen to simplify the engine power while 

keeping the configuration, size and reasonable material cost 

and manufacturing process.  

The power output of Stirling engine can be 

approximately estimated by a simple equation as in Eq. (1) 

based on Beale number concept. NB is selected from graph 

of the Beale number as the function of heater temperature 

[2].  The swept volume is derived from piston bore and 

stroke as in Eq. (2). Thickness of engine cylinder can be 

found from Eq. (3). 

 

RHOMBIC DRIVE PARAMETERS 

Analysis and design considerations of rhombic drive 

mechanism can be obtained major parameters from a 

compact engine design [16] as given by General Motors for 

determining relative engine dimensions as illustrated in 

Fig.1 where the sizes are specified as multiples of the stroke 

length. The geometric parameters of a rhombic mechanism 

as depicted in Fig.2 are determined in Eqs. (4) - (5). The 

piston and displacer motions in which   = 2.5 and  = 

0.96 yield an exceptionally good cycle [17].  
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Fig.1 Compact dimension   Fig. 2 Geometric parameters 

 
The mechanic of machinery is then derived 

of dynamic parts. Figure 3 depicts the simplest 

construction of rhombic drive in which yokes 3 and 8 

are of equal length and all four connecting rod 4, 4' 

and 9, 9' are equal. The mass m1 presents half the 

masses of the power piston and yoke 3, plus a part of 

mass connecting rod 4. Mass m2 represents the mass 

of crank pin (big-end bearing), and the remaining parts 

of the masses of connecting rods 4 and 9. The m3 of 

the general case is combined with m2. The 

corresponding mass for displacer, etc. is represented 

by m4. The mass of the cranks is represented by m5, 

situated at the center of gravity r5, while the 

counterweight required for balancing is m6 at radius r6.   

Motions of the rhombus are presents in Fig. 4. 
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Fig. 3 Simplest configuration of rhombic drive 

                                                           

 a) the horizontal components  b)the vertical 

components 

 

Fig.4 Motions of the rhombus 

To achieve perfect engine balance of the complete 

system the force effects of the connecting rod must also be 

taken into account. The masses of the connecting rods are 

proportioned about their center of gravities. By taking 

moment, the balance mass moment relationship is presented 

in Eq. (6) [18].  
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Heat Exchanger 

Heat exchangers are the significant parts in Stirling 

engines. No engine can work properly with poor heat 

exchangers [2]. They may include heater, regenerator, 

cooler, exhaust/inlet air pre-heater of heat source and 

auxiliary heat exchanger as illustrated in Fig.5. However, 

heat exchangers are usually the most complicated 

components. To reduce the complexity of the heat 

exchangers the design parameters tend toward a low speed 

and high pressure. Higher in pressure, however, requires 

better material quality, higher cost, and special technique of 

construction. For both low speed and low pressure operation 

were designed affecting in large size of engine [5].    

Cooler

Auxiliary Heat 

Exchanger

Regenerator

Heater

Heat 

Source

Stirling Engine  
 

Fig. 5 Heat exchangers in Stirling Engines 

Difficulties in design of heat exchangers for Stirling 

engines arise from cyclic transient-flow effects. Most of the 

relations found in the literature for heat transfer and fluid 

friction depending on Nusselt number including appropriate 

coefficients and power indices. The Dittus – Boelter 

equation for the heat transfer in turbulent flow in smooth 

circular pipes is in Eq. (7). The heat transfer can be 

calculated in Eq. (8)  

 

  0.330.23(Re)Nu      (7) 

     

 Q hA T     (8) 

 

Burner and biomass fuels 

For lab test, burner is designed for using LPG burner as 

constructed in Fig. 6, are utilized because of high heat 

efficiency, powerful heat radiation and low fuel 

consumption. Burner will be modified for using the flue gas 

of various biomasses. Rice husk, however, contains silica 

yielding energy content less than other biomasses but it is a 

very significant potential source of energy especially in 

agricultural countries. Typical values of energy content of 

rice husk and some fuels are presented in Table. 1. Fuel 

consumption of a comparative power, ST-5 Stirling engine 

with 38 kW heat input, is approximately 10 kg/hr of wood 

[7]. If the prototype in this design also has 38 kW heat 

 
L

R
                                            (4)  

 

D E

R



                                      (5) 



 

[56] 

providing, fuel consumption is about 10.5 kg/hr of rice 

husk.     

Table 1. Energy content of rice husk and some fuels [4]  

Fuels           Energy content 

Rice husk   13 MJ/kg 

Wood   18 MJ/kg  
Coal   30 MJ/kg 

Kerosene  46 MJ/kg 

 

 

Fig. 6 LPG burner construction  

Generator  

A single phase A. C synchronous generator (5kW 

output, 220 voltage, and 1500 rpm) is selected to couple 

with a continuously variable transmission (CVT) which 

connected to engine shaft.  

PROTOTYPE 

Table 2 Design specifications of rhombic-drive Stirling engine 

prototypes 

 
 

Engine type Beta, rhombic drive 

Swept volume 7000 cm3 

Stroke/bore 100 mm/ 300 mm 
Gear diameter  245 mm 

Phase angle  60º 

Hot / Cold space  
temperature 

650ºC/ 40ºC 

Working  pressure  5 bar 

Working fluid/ Cooling 
fluid 

Air/Water  

Fuel 
Rice husk, biomass   

(LPG for lab test) 

Maximum Power  

 

3.7  kW at 650 rpm 

(design target)  

 

 

Fig. 7 The schematic of prototype components   

A rice-husk powered Stirling engine is designed and 

prototype components are depicted in Fig. 7. Cross sections 

of the engine are shown in Fig. 8. The engine mainly 

comprises three parts including burners, thermal parts and 

running parts.  The oven consists of the infrared burners 

constructed on the heater using LPG in the proof step. 

Thermal parts are heater, regenerator, cooler and cooling 

system. Dynamic parts include displacer and piston 

assemblies and rhombic parts. Power transmission system 

incorporates with starting motor for activate and pre-

running the engine, engine shaft is connected to CVT for 

speed adjustment before transmit power to a coupled 

generator.        

 

Fig. 8 The schematic of prototype and its cross sections 

A Rice-husk powered Stirling engine-generator 
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Fig. 9 A rice husk powered Stirling engine-generator. 

The rice-husk powered Stirling engine-generator is the 

decentralized small scale power plant. The grid is 

independent production of electricity from biomass, e.g. rice 

husk, wood and agricultural waste, in the capacity range of 

3 to 5 kWe. The principle configuration of the components 

is demonstrated in Fig. 9 consisting of the biomass 

combustor, the Stirling engine, the water cooling and 

circulating system, electric generator, air pre-heater and 

exhaust heat recovery. The hot flue gas from rice husk 

burning is delivered to heat the engine heater directly. In 

order to prevent dust content of the flue gas and avoid 

fouling of heater, the smooth heat resistant tubes have to be 

used in heat exchanger [11].   

PRELIMINARY TEST 

The prototype using air as the working gas at low 

pressure was preliminary tested.  The experimental setup 

and results are as follow: 

EXPERIMENTAL SETUP AND APPARATUS 

For the proof-of-concept device, preliminary testing of 

the engine performance is using a domestic gas burner 

equipped with a LPG tank, a pressure regulator, and an 

adjustment valve is used to control fuel delivering to power 

the engine. Engine and equipments used in the experiment 

are exhibited in figs. 10-11, respectively.   
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Fig. 10 The schematic of prototype and LPG burners as a 

proof of concept device 

The insulated block is installed for heat loss prevention of 

burner. An electronic balance and a stopwatch are 

used to measure the gas consumption. The accuracy of 

the gas mass measurement is 0.05 kg. The precision 

of the timer is 0.01 s.  

The cooling water is supplied from a cooling water 

system. The inlet and outlet temperature of cooling 

water, Tin and Tout, are measured by K-type 

thermocouples. These thermocouples are mounted at 

inlet and outlet positions. To measure the temperatures 

of the hot section, some DEGICON DP-88 thermal 

sensors were attached to the steel plates of heat 

exchanger. The accuracy of the temperature 

measurement was 0.5 oC. 

Since the engine speed is low, a rope-brake dynamometer 

can be used to measure the engine torque. A flywheel, 

400 mm diameter, is used as a brake drum. Loading 

weight is usually applied on the opposite rotational 

direction of flywheel. The braking load is measured by 

the loading weight and the spring balance. A photo 

tachometer DIGICON DT-250TP with 0.1 rpm 

accuracy is used to measure the engine speed. 

 

 
Fig. 10 The preliminary practical prototype and 

experimental setup 

 

Experimental Results 

 

The prototype using air of 2 bar as the working gas, steel 

matrix in regenerator, and water cooler, was operated, 

tested, and developed. The experiments were 

conducted at low pressure. Testing results are plotted 

in figs. 11 to 14.   

The correlation of heater surface temperature and engine 

speed during beginning period of operation, are 

plotted in figs. 11. As the heater head temperature was 

gained enough, the engine started within about 15 

minutes.  After the engine started running, the 

revolution increased drastically with the thermal 

enhancement of the heater surface during transient 

period. The engine then achieved uniform speed after 

20 minute running.   

The engine with 10 kg/hr LPG consumption started when 

the heater temperature reached up to 450 °C with speed 

of 700 rpm. The steady temperature of heater and the 

stable speed of the engine with chilled water cooling 

system were achieved after 20 minutes approximately 

400°C and 450 rpm, respectively.  

Also the relationship of the temperature difference 

between hot and cold sections and engine speed at 

starting stage of engine running is illustrated in fig.12.  

When heat is initially applied on the engine, there is 

no air circulation inside the engine. The heater gains 

thermal energy and conductive heat transfer through 

surface to the working gas. The air temperature 

difference between hot and cold sections was not 

significant. However, after 10 minute heating the 

engine started run resulting in air circulation making 

temperature difference of 200 oC.    
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starting period of operation 
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Fig. 13 The relationship of engine torque and power 

with the speed variation under 10 kg/hr LPG 

consumption 

The variation of engine torque and power at various speed 

with 10 kg/hr and 12 kg/hr fuel consumptions are 

shown in figs. 13 and 14, respectively. Torque 

increased with the reduction of engine speed. For LPG 

consumption of 10 kg/hr, the maximum torque and 

power were 3 N.m at 370 rpm and 125 W at 425 rpm, 

respectively, as in fig. 13 while LPG consumption of 

12 kg/hr, the maximum torque and power were 3.5 

N.m at 430 rpm and 160 W at 450 rpm, respectively, 

as in fig. 14. Figure 15 and 16 show engine torque and 

power with different fuel consumptions and speed 

variation, respectively.  Torque and power of the 

engine with the 12 kg/hr fuel consumptions are greater 

than that of the engine with 10 kg/hr fuel 

consumptions.  
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Fig. 14 The relationship of engine torque and power 

with the speed variation under 12 kg/hr LPG 

consumption 
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Fig. 15 The relationship of engine torque 
and speed at 450ºC heater surface under 
different LPG consumptions 
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Fig. 16 The relationship of engine torque and speed 

at 450
º
C heater surface under different LPG 

consumptions 

CONCLUSIONS AND DISCUSSIONS 

The preliminary Stirling engine prototype with rhombic 

drive mechanism and swept volume of 110 cm3 was tested 

and developed. Air is used as the working gas at 

atmospheric pressure for initial charging to the engine. The 

proof-of-concept device, the hot end of the displacer 

cylinder was heated by the LPG burner.  The power  

The Stirling engine prototype with rhombic drive 

mechanism and swept volume of 7000 cm3 was tested and 

developed. Air is used as the working gas at 2 bar pressure 

for initial charging to the engine. The proof-of-concept 

device, the hot end of the displacer cylinder was heated by 

the LPG burner.  The power piston cylinder is coupled with 

cooler. The cooler with the water- jacket cooler has chilly 

water circulated. The prototype started to operate at 700 rpm 

within 15 minutes and reached steady speed of 450 rpm in 

20 minutes. The higher fuel consumption provides the 

greater engine performance. Torque and power with speed 

were preliminary measured under low pressure operation. 

The engine performance, hence, achieved low level of 

power. However, the engine tests were done with the simple 

method as a rope-brake dynamometer, the accuracy 

measurement needs be performed and rechecked.  
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ABSTRACT 

This paper presents design, manufacture, and test of a 

small compressed air engine. The compressed air engine is 

operated by utilizing pressurized air to power engine and 

emits only air yielding environmental harmlessness. The 

prototype of the compressed air engine was converted from 

a single cylinder of a two stroke internal combustion engine. 

The spark plug was removed and replaced by air intake port 

connecting to solenoid valve. Operation of this engine, high 

pressurized air is injected to engine at the intake port then 

forcing a piston to power by air expansion. The controlling 

system is used to manage air injection relative to engine 

speed. The influential parameters on engine performance 

were evaluated such as air pressure, engine size, orifice size 

of solenoid valve and intake tube length from solenoid 

valve. The engine tests were conducted at variation of air 

pressures, solenoid orifice sizes, intake tube lengths and 

engine sizes. The results showed that the higher pressure 

provides the better performance. The small size engine 

provides more power than that of the big size engine. The 

larger solenoid valve orifice gives greater power. The 

shorter intake tube length from solenoid valve has less 

pressure drop increasing performance. The maximum 

torque and power of the 20cc engine with 3mm orifice 

diameter of solenoid valve and 60 mm intake tube length at 

10 bar of compressed air, were 1.025 N.m at speed of 

965.53 rpm and 109.908 W at speed of 1090 rpm, 

respectively.  

INTRODUCTION 

Nowadays the most popular and high efficiency engine 

is internal combustion engine that uses petroleum fuel to 

power. Petroleum fuel combustion, however, always creates 

CO2 and toxic exhaust in case of incomplete combustion 

resulting in many pollution problems and green house 

effects.  

Greenhouse gas is a serious and conscious issue raised 

among countries in the world making an agreement to 

reduce and eliminate excess CO2 as a carbon credit which is 

necessary responsibilities for every sector. Fossil fuels, even 

though, can be used to produce such a high energy and meet 

power-level demands but also deliver  undesired exhausts 

and unavoidable emissions containing CO2 resulting in 

effects and problems of natural resources, environment, 

pollution, ecology, livings and earth. According to the 

limitation, price crisis and global warming effect, fossil 

energy is needed to be compensated and replaced by 

sustainable and renewable energies. Using Air energy 

would also be the perfect choice to secure living, 

surrounding, and planet from fuel depletion and 

contaminant.  The impressive advantages of using air fueled 

engine are clean, no combustion and emission, renewable, 

and environmental security however air is also required to 

be treated and pressurized prior utilization. Atmospheric air 

is very light in weight and low forcing power therefore air 

has to be compressed and pressurized to the vessel as a 

compressed tank to achieve and enhanced both quantity and 

power quality. Compressed air technologies, therefore, were 

introduced in many applications including automobiles as 

"AirPod" the first prototype developed by the French 

company, Motor Development International (MDI) [1]. 

R. Saidur, N.A. Rahim, M. and Hasanuzzaman [2] 

reviewed on compressed-air energy use and energy savings. 

They have revealed that the major energy lost takes place in 

the form of waste heat and through the leakage of 

compressed air therefore these are potential areas where 

energy savings options can be applied for huge amount of 

energy recovery in compressed-air system. N. M. Jubeh and 

Y. Najjar [3] showed the use of compressed air energy 

storage with air injection (CAES-AI) and supercharging 

with inlet chilling (CAES-IC) concepts. They derived that 

the mean values of power generated, energy ratio, and 

primary efficiency of CAES-IC system are about 7% higher, 

3.3% lower, and 1% higher than the corresponding values 

with CAES-AI system, respectively.  

For hybrid system, S. Obara [4] presented the 

development of a hybrid compressed gas engine/PEFC 

power system using the dissociation expansion 

characteristics of gas hydrate. H. Ibrahim and et al. [5] 

researched on potential of a hybrid wind-diesel-compressed 

air system for Canadian areas.  T. Basbous and [6] showed 

pneumatic hybridization of a diesel engine using 

compressed air storage for wind-diesel energy generation.  

For small engine, H. Chen and et al. [7] have compared 

two forms of air fuel in liquid air and compressed air, 

respectively, from the technological point of view. The 

small typical small scale passenger car is used for 

comparison based on the shaft work, coolth, efficiency and 

energy density. It is shown that the shaft work outputs and 

the coolth available to engines powered by both fuels 

increase with increasing working pressure and temperature. 

Liquid air powered engines have a slightly lower specific 

work outputs than compressed air powered engines. The 

volumetric energy density of liquid air is much higher than 

that of compressed air, and liquid air has much higher 

coolth than compressed air. In contrast, the efficiency of the 

compressed air powered engines is higher than that of liquid 

air powered engines mainly because of the higher energy 

consumption of liquefaction plants. The analyses also 

suggest that an effective use of coolth be a key to improve 

the overall efficiency of liquid air powered engines.  

P. Taepeetikul and W. Yongchareon [8] showed a study 

of the compressed air engine by using the pressurized 

ambient N2 in the experiment as a working medium of their 
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prototype. They introduced a pressure regulator and two 

expanders for throttling of compressed air pressure at high 

and low pressures, respectively, however, their 

methodology to control and reduce air pressure to engine 

resulting in lower mechanical efficiency even though engine 

was run at 25-30 bars.  

S. Kwankaomeng and B. Kongtrakool [9] showed 

engine characteristics of a compressed air engine converted 

from lawn mower machine. The magnetic switch is 

introduced by attachment on flywheel and cooperated with 

solenoid valve to open the intake air lets the engine speed 

and intake stroke are working synchronously at precise time 

and efficient. This method shows valve opening control 

related to engine speed. 

Abundant works have been presented compressed air 

technology in many applications but just a few papers 

showed parametric study of a compressed air engine. 

Hence, this paper aims to develop and investigate the 

performance and engine characteristics such as torque and 

power relevant with varying engine size, air pressure, intake 

tube length, and orifice diameter of a compressed air engine. 

Also a new develop technique of using metal strip attached 

on flywheel is used instead of magnetic switch to cooperate 

with solenoid valve for setting the position of valve opening 

letting the engine speed and intake stroke are working 

synchronously at precise time and more efficient.       

DESIGN METHODOLOGY 

A compressed air engine is operated by using pure 

pressurized air expanding and pushing the piston to provide 

power during that the air volume is increasing while the air 

pressure is reducing then the low pressure air is released 

from the engine cylinder by the piston motion and pressure 

difference between inner and outer air of the engine 

cylinder.  

Engine design 

Engine design concept is focused on modification of a 

two-stroke petrol engine to perform as a compressed air 

engine as shown in fig. 1, available engine parts and cheap. 

Two-stroke engines do not have valves, which simplifies 

their construction and lowers their weight. A two-stroke 

engine fires on every revolution of the crankshaft, a two 

stroke engine is usually more powerful than a four stroke 

engine of equivalent size [10]. These advantages make two-

stroke engines lighter, simpler and less expensive to 

manufacture. Two-stroke engines also have the potential to 

pack about twice the power into the same space because 

there are twice as many power strokes per revolution. The 

combination of light weight and twice the power gives two-

stroke engines a great power-to-weight ratio compared to 

many four-stroke engine designs [10].  A compressed air 

engine prototype is transformed from a two stroke engine. 

The spark plug is removed and changed to be a new air 

intake port while previous the air/fuel intake port is closed 

as in figure 1(b).  

A two-stroke engine operation as depicted in figure 2 

mainly consists of compression stroke and power stroke 

including fuel and air intake and compress in crankcase as 

in figures 2(a)-(b), mixture transfer from crankcase to 

cylinder and exhaust blow down through the exhaust port as 

in figure 2(c), compression stroke and power stroke as in 

figure 2(d) and (e), respectively.   

Air/Fuel 

Intake

Valve

Spark

Plug
Combustion 

Chamber

Piston

Transfer 

Port

Exhaust 

Outlet

Crank 

Case

 

 (a) two-stroke engine 

Pressurized Air 

Intake

Exhaust 

Outlet

Closed 

Port

 

(b) compressed air engine 

Fig.1 The basic components of a two-stroke engine and a 

compressed air engine 
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Fig. 2 The operation of a two-stroke engine 
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Fig. 3 The operation of a compressed air engine 
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Instead of using fuel combustion or chemical reaction to 

produce power from the engine, the compressed air is used 

to move the piston producing power and resulting in air as 

the clean exhaust as presented in figure 3.  

When the intake valve or solenoid valve is opened, the 

pressurized air is delivered to cylinder moving the piston 

downward producing power called power stroke as in figure 

3(a) without ignition but depending on intake air pressure. 

The expanding air drives the piston downward until it 

begins to uncover the exhaust port as shown in figure 3(b) 

then the air with higher pressure than ambient air flows 

through the exhaust outlet. Figure 3(c) reveals that residue 

air is compressed again with the compression stroke 

according to flywheel rotation. 

SYSTEM DESIGN 

Figure 4 shows the controlling system of a compressed 

air engine. Air is supplied from a compressed air tank. The 

delivered air pressure is controlled by pressure regulator. 

The solenoid valve is used to manage the intake air to the 

cylinder with respect to the engine speed. The magnetic 

switch is attached on the flywheel to monitor the flywheel 

rotational speed and co-operates with the solenoid valve in 

order to open the intake valve at the precise time.  

 

Fig. 4 Diagram of controlling system of a compressed air 

engine.  

Prototype and apparatus  

The prototype was built and modified from 

nonfunctional engines such as a small scooter engine and 

saw engine. The converted engine specifications are 

described in Table 1.  

Table 1 Modified engine specifications 
Item Specification 

Engine Type  2 stroke, gasoline engine 

 

Engine Displacement(cc) 

Bore(mm) 
Stroke(mm) 

Maximum  Torque(N.m) 

 
Maximum  Power(kW) 

20 

32  
25.8 

1.62 

@ 4000 rpm 

1.1 
@ 2500 rpm  

47 

43.4 
32.0 

3.14  

@ 8000 rpm 
2.98  

@ 11000 rpm  

Figure 5 shows cylinder and piston components. The 

spark plug was replaced by the supplied air tube connected 

with solenoid valve and pressure regulator as in figs. 6-7, 

respectively. The metal band is attached on the flywheel as 

presented in fig.8 to locate the piston position for air valve 

opening. The proximity sensor is used to measure rotational 

speed. Figure 9 demonstrates electronic control circuit 

which consists of battery for supply power to inverter, DC 

to AC solid state relay, and proximity sensor. Inverter is 

utilized to transform DC 12 V to AC 220V as power supply 

for solenoid valve.  

  

Fig. 5 Cylinder and piston assembly.  

 

Fig. 6 A compressed air engine prototype 

          

(a) Pressure regulator            (b) Solenoid valve 

Fig. 7 Pressure regulator and solenoid valves 

 

Fig. 8 Metal strip on flywheel and proximity sensor 

monitoring engine speed 

   

 

Fig. 9 Circuit control 

EXPERIMENTAL SET UP  
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The engine is connected with the supplied air tube 

which linked with the solenoid valve, pressure regulator and 

air tank, respectively. Metal strip is attached on flywheel 

and proximity sensor installed above the flywheel for 

monitor of flywheel rotation or crank angle and the piston 

position in order to co-operate with solenoid valve to 

open/closed as the intake valve. In the proved of concept 

device, compressor is used as an air tank generating 

compressed air and serves to the engine for the preliminary 

test.  

Experimental set up  

The equipments were model and set up as presented in 

figs. 10-11. The engine shaft is coupled with a rope type 

dynamometer to measure engine torque. The rotational 

speed of the engine was detected by a digital tachometer. 

The engine is loaded by adding tension rope by weights to 

the brake drum. After that, the engine speed values and 

spring balance reading and weight are collected. Another 

loading weight is added to the brake drum until the engine is 

stopped. The testing can be repeated with another 

compressed air pressure input by adjusting pressure 

regulator.  

 

Fig. 10 Schematic illustration of the rope-brake 

dynamometer test rig 

The engine torque is calculated from: 

1 2
( )T w w R           (1) 

where 1w  and 2w  are the spring balance readings, 

and R is brake drum radius. 

The actual engine power can be calculated from: 

2 / 60P TN   (2) 

where N  is engine speed (rpm). 

 

Fig.11 The compressed air engine and experimental set up 

The engine tests have been conducted by variation of 

supplied air pressure to different size of engines, intake tube 

length from solenoid valve to engine and orifice diameter or 

valve diameters as shows in fig. 12   

 

Fig. 12 Schematic of engine test set with various 

parameters 

ENGINE PERFORMANCE 

The compressed air engine was modified from a small 

spark ignition engine and developed the controlling system. 

The experiments were conducted and investigated engine 

performance such as speed, torque, and power 

corresponding to the variation of the operating air pressure 

(p) from 6 bars to 10 bars on different engine parameters 

such as engine sizes, intake tube lengths and valve 

diameters. The experimental results are shown from figs. 

13-21. 

 Engine speed 

The effect of the compressed air pressure on the engine 

speed on different engine sizes is plotted in fig. 13.  When 

the air at higher pressure is supplied to the cylinder, the 

engine revolution is greater. The smaller engine provided 

higher power than bigger size of engine at the same pressure 

of supplied air for the compressed air engine.  
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Fig.13 The variation of engine speed and compressed air 

pressure over different engine sizes 

Engine  torque 

Figure 14 shows engine torque related with speed at 

different air pressure. Torque is increasing with the 

compressed air pressure. Figure 15 shows the influence of 

engine size on rotational speed and torque. Torque produced 

from 47 cc engine is obviously lower than that with 20cc 

engine. As the engine speed decreased, torque increased. 

The 20 cc engine can be operated over wider range of 

engine speed than that of 47 cc engine.  It can be observed 

that bigger engine has such a shoter and lower range of 

engine speed operation than that of the smaller engine. The 

maximum torque of smaller engine is shifted and boosted 

with the increasing of engine speed. The maximum torque 

of the 20cc engine with 3mm orifice diameter of solenoid 

w

1 

w
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valve and 60mm intake tube length at 10 bar of compressed 

air, were 1.025 N.m at speed of 965.53 rpm. 
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Fig.14 The variation of engine torque and speed with 

different compressed air pressures 

The impact of the intake tube length delivering 

pressurized air from solenoid valve to the engine is 

illustrated in fig. 16. The shortest intake tube length gave the 

highest torque and also provided longest range of engine 

speed operation. The size of solenoid orifice is also one of 

crucial parameter considered. The bigger in size of orifice 

diameter delivered more torque and wider range of speed 

than that of the smaller one as in fig. 17.   
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Fig.15 Relationship of engine torque and speed with 

different engine sizes  

20 cc Engine, Pressure = 10 bar ,orifice dia. = 3mm
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Fig.16 Relationship of engine torque and speed with 

variation of intake tube length 
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Fig.17 Relationship of engine torque and speed with 

variation of the solenoid orifice size  

Engine  power 

Power, similarly, is rising when the air pressure is 

enhancing as illustrated in fig. 18. Figure 18  illustrates the 

relationship of  engine power and  engine speed with 

variation of air pressure. The power was higher with the 

increasing of the compressed air pressure.  The limitation of 

operating speed was extended with the increasing air 

pressure for both power and torque characteristics. The 

maximum power of the 20cc engine with 3mm orifice 

diameter of solenoid valve and 60mm intake tube length at 

10 bar of compressed air, were 109.908 W at speed of 1090 

rpm. 
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Fig.18 The variation of engine power and speed with 

different compressed air pressures 
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Fig. 19 Relationship of engine power and speed with 

different engine sizes  
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Engine speed , N (rpm)
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Fig.20 Relationship of engine power and speed with 

variation of intake tube length 

Figure 19 shows the influence of engine size on power 

and rotational speed. Power produced from 47 cc engine is 

obviously lower than that with 20cc engine. As the engine 

speed decreased, torque increased. The 20 cc engine can be 

operated over wider range of engine speed than that of 47 cc 

engine.  It can be observed that bigger engine has such a 

shoter and lower range of engine speed operation than that 

of the smaller engine. The maximum power of the smaller 

engine is shifted and boosted with the increasing of engine 

speed. 

The impact of the intake tube length on engine power is 

illustrated in fig. 20. The shortest intake tube length gave the 

highest power and also provided longest range of engine 

speed operation. The bigger in size of orifice diameter also 

delivered more power and wider range of speed than that of 

the smaller one as in fig. 21.    
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Fig.21 Relationship of engine power and speed with 

variation of the solenoid orifice size  

CONCLUSIONS 

A compressed air engine is operated by using pure 

pressurized air expanding and forcing the piston to provide 

power and finally gives clean air as exhaust from the 

engine.  The compressed air engine was designed and 

modified from two-stroke petrol engine with available parts 

and cheap. The spark plug was moved and replaced by the 

supplied air tube connected with the solenoid valve and 

pressure regulator respectively.  The design concept 

introduces the solenoid valve as an intake valve to pause or 

deliver the pressurized air to the engine cylinder 

harmoniously with piston motion. The metal strip is 

developed for positioning of valve opening.  In the proof of 

concept device, the air compressor is utilized to compress 

air and serves as an air tank for the engine. The preliminary 

tests were conducted and investigated the engine 

performance such speed, torque, and power with various 

operating air pressure, engine size, intake tube length and 

solenoid orifice diameter. The engine speed, torque and 

power were increased with the increasing of pressurized air 

pressure. As the supplied air pressure increased, the 

operating speed was extended in range of operation for both 

power and torque characteristics.     

The results showed that the higher pressure provides the 

better performance. The small size engine provides power 

more than that of the big size engine. The larger solenoid 

valve orifice gives greater power. The shorter intake tube 

length from solenoid valve has less pressure drop increasing 

performance. The maximum torque and power of the 20cc 

engine with 3mm orifice diameter of solenoid valve and 

60mm intake tube length at 10 bar of compressed air, were 

1.025 N.m at speed of 965.53 rpm and 109.908 W at speed 

of 1090 rpm, respectively.  
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ABSTRACT 

Slow sand filters (SSF) have been used to treat surface 

water to drinking water standards for over a century.  All of 

London‘s drinking water is from the Thames River and it is 

treated using a SSF. Today many Ccities still treat surface 

waters to drinking water standards, however because there 

are viruses that are not efficiently removed by a slow sand 

filter and are not killed by chlorine, communities have 

turned to the use of micro filtration and/or reverse osmosis 

to provide safe drinking water.  These technologies are 

much more efficient if organics are removed and turbidity 

reduced to less than 1 NTU prior to entering these systems.  

A cost effective pretreatment method to reduce turbidity is 

through the use of a SSF. 

The objective of this research was to devise 

management strategies for SSF.  A design was done for a 

full scale SSF, complete with an innovative method to clean 

the SSF at the end of a run cycle.  

RATIONAL 

The slow sand filters (SSF) were invented and 

implemented in the early 1800‘s as a means to protect 

consumers against Cholera [1].  The treatment ability of a 

SSF is based on having a mature  Schmutzdecke Layer 

(SL), which is a layer of bacterially active organic matter 

located at the water/sand interface.  The value and use of 

SSFs continues today, however they are not necessarily 

being used as the primary treatment process for drinking 

water supplies, but as a pre-treatment system for membrane 

filters. A SSF is a low tech, easy to operate water treatment 

system that can produce high quality water for a minimal 

cost.   

Fig. 1 Typical Use of SSF Technology 

SSFs have gone out of favor with water treatment 

professionals for large community water systems because 

land requirements are high [2].  The average loading rate for 

a SSF treating water to potable standardshas an infiltration 

rate from 0.1 to 0.3 m/hr, which equates to an average of 2 

million liters per day per hectare.  A community that uses an 

average of 570 liters per day per capita would require nearly 

285hectares of basins per million people served.  The land, 

capital and operational costs exclude this technology for 

primary treatment. 

Treating surface water to potable standards requires a 

fully mature SL.  However, there are many applications 

where water treatment is needed but the operator is willing 

to give up a degree of reliability for a higher treatment 

capacity, mainly as a pretreatment method for membrane 

filters, including reverse osmosis (RO) and micro-filtration 

(MF) systems [3]. When using a SSF as a pre-treatment 

system, the role of the SSF is to reduce turbidity and remove 

some organic and inorganic contaminants.  The RO and MF 

systems are the safeguard for removal of pathogens.    

For example, Tucson Arizona, USA is looking to 

deliver a surface water source with a total dissolved solids 

content of 800 mg/l.  An effective and economical treatment 

system could use a SSF for pretreatment followed by the 

parallel use of RO and MF to obtain the desired dissolved 

solids content and a safe drinking water source, as 

illustrated in Figure 1.   The average loading rate for a SSF 

pre-treating water for a RO or MF system would be 46 

million liters per day per hectare, nearly a ten-fold increase 

over the traditional system. 

 

 

 

Fig. 1 Typical Use of SSF Technology  
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The SSF is only being used to pre-treat the surface 

water by removing organics and reducing the turbidity to 

less than 1nephelometric turbidity Unit(NTU) per liter [3].  

The purpose of this research was to provide 

recommendations on the management of the SL to 

maximize the infiltration rate through the filter while 

achieving water quality goals.  This will be done by 

verifying that most of the treatment occurs in the top 5 cm 

of the sand layer.  The second part of the study looked at 

means to scarify and suspend the organic layer so that it 

could be drained from the SSF without having to dry the 

filter and then be mechanically or physically removed.  

History of Slow Sand Filtration 

Slow sand filtration (SSF) began in 1829 on the north 

bank of the Thames River, when James Simpson put the 

first successful slow sand filter system into operation [1].  

Simpson noted that the filter clogged, but convinced the 

Chelsea Water Works Company that scraping and cleaning 

or replacing the top layer of sand was worth the level of 

treatment, as this system protected consumers from Cholera.  

Simpson also noted that the sand bed had to go through a 

―fermentation‖ stage before it was effective.  By 1839 there 

were 5 Chelsea filters in operation, and in 1852 the London 

City government required that water sold to the public had 

to be filtered.  Slow sand filtration is still the most common 

means of filtering potable water delivered to London.   

After the success of the Chelsea SSF, plants were built 

throughout Europe.  The health benefits of SSF treatment 

were dramatically demonstrated in 1892, when there were 

over 8,600 deaths from cholera in Hamburg  (1.34-percent 

of population) and only 343 deaths in the nearby town of 

Altona (0.2-percent of population).  According to Cosgrove( 

1909) cholera in Hamburg went right to the boundary of 

Altona, and stopped. 

The first SSF was commissioned in the United States in 

Poughkeepie, NY in 1872.  This SSF treated water from the 

Hudson River, a river known as a receiver of raw sewage 

from upstream communities.  Although not highly 

successful, many other communities in the northeast built 

SSF treatment systems.  By 1900 nearly 260,000 people in 

20 communities relied on SSF treatment systems for their 

daily water supply [4]. 

Study Background 

As discussed, the original intent of a SSF is to remove 

bacteria and virus from source water, typically rivers, so that 

the water was safe to drink.  This took a mature SL, which 

could take over a month, depending on temperature, and by 

then the hydraulic capacity of the SSF was already reduced.  

Over time the SL would thicken and further reduce the 

hydraulic capacity, to the point where the operator would 

terminate flow to the filter, and then wait until it had drained 

and dried.  At that point,  men and wheel barrows would 

physically remove the SL.  This effort took time and 

manpower.  Once the SL was removed water would be re-

introduced to the SSF, and  with a month delay until the SL 

was mature begin.  The cleaning process took about 20% of 

the cycle time, which resulted in the construction of 20% 

larger facilities then needed and the systems were large 

because they were sized to meet the demand when the 

treatment capacity was impacted by the SL. 

SSFs are being tested to pre-treat water prior to a micro 

filtration (MF) system or a reverse osmosis (RO) filtration 

system.  Both of these systems use membranes to filter out 

bacteria and viruses.  The reverse osmosis membranes are 

fine enough and are operated at such a high pressure that the 

also remove calcium and sodium to remove dissolved solids 

from brackish and ocean water.  The MF and RO systems 

will quickly clog if the turbidity of the source water is 

greater than 1 NTU [3].   

Therefore, the purpose of this study is to determine 

operation parameters necessary to manage the SSF to 

produce water with a turbidity less than 1 NTU.  This study 

assumed that the turbidity of the source water is less than 10 

NTU, typical for a clear river.  If the turbidity of the source 

water is greater than 10 NTU then a high capacity gravel 

filter can be placed prior to the SSF. 

The SSF was operated to determine the following: 

 Treatment capacity over time 

o Beginning treatment capacity 

o Clean SSF when capacity dropped 

to 50% of initial treatment capacity 

 Effluent (treated water) turbidity 

o Turbidity was measured over time 

to determine how long water would 

need to be diverted (wasted) until 

the desired turbidity of <1 NTU 

was achieved 

 Suspension time after cleaning 

o A jet of air and water were used to 

scour and suspend the SL layer 

o The length of time that 80% of the 

material was suspended was 

measured 

SSF CAPACITY AND TURBIDITY MANAGEMENT 

The management goal of the SSF is to reduce turbidity 

to less than 1 NTU, a level desired by operators of MF and 

ROsystems.  This level of turbidity removal can be achieved 

by filtration through the sand, and does not require a mature 

SL An immature SLdoes assist in turbidity removal, but it 

occurs very quickly in a SSF, typically within an hour of 

cleaning the system when the supply water has an influent 

turbidity greater than 5 NTU.   

Testing done at the University of Arizona‘s Controlled 

Environment Agriculture Center (CEAC) and by the U.S. 

Bureau of Reclamation (USBR) at the Marana pilot SSF 

verified the ability of a SSF to consistently reduce turbidity 

to less than 1 NTU with an immatureSL [3].  The next step 

was to devise a method to clean the SSF quickly and 

economically. 

Construction of Slow Sand Filter 

The test SSF system at the CEAC was constructed of a 

1,000 gallon concrete tank.  This tank had more surface area 

then was required, so Foam inserts were added to the tank 

before the sand was added.  The net area of the filter was 

1.9m2.  The sand in the filter had a mean diameter of 

0.26mm and a coefficient of uniformity of 3.6.  This highly 

uniform sand was shipped in because the literature stressed 

the importance of using highly uniform sand.  There was 20 

cm of gravel below the sand.  The outlet pipe was a 5 cm 

diameter perforated pipe located within the gravel layer. 

The system was installed at the western greenhouse 

located at the CEAC. This house is typically used to 



 

[68] 

hydroponic grow tomatoes. The irrigation water is collected 

and drains into an existing 2,000 gallon tank buried under 

the greenhouse. A pump in the tank was used to fill a 

temporary 500 gallon poly tank, the water supply for testing 

the SSF.  The water was delivered to the SSF using a pump 

in the poly tank, as illustrated in Figure 2. 

The slow sand filter was equipped with a series of test 

ports, Figure 3.  The ports were located above the sand 

layer, 5 cm below the sand/water interface, 10 cm below the 

sand/water interface, and within the gravel layer.  The 

purpose of the ports was to collect water samples from the 

various levels to determine the turbidity of the water with 

respect to depth.   

During the tests we were able to observe the changes in 

turbidity with respect to time.  As previously stated, the 

primary purpose of the tests was to verify that the treated 

water had a turbidity of less than 1 NTU. 

The USBR SSF was consisted of a 4.8 m in diameter by 

3 m high galvanized steel tank.  A 15 cm layer of 2.5 cm 

diameter gravel was placed in the bottom of the tank around 

a perforated pipe drainage system.  The next layer was an 

additional 15 cm of 2 cm diameter gravel.  The final gravel 

layer was 15 cm of 1 cm diameter gravel.  The gravel was 

covered by a geotextile fabric that kept the sand from 

infiltrating down into the gravel layer.  A 0.9 m layer of 

sand with particle size range of 0.27 to 0.33 mm and a 

coefficient of uniformity of less than 2.5 was placed in the 

tank [3].  The same sand was used at the CEAC filter. 

Operation of CEAC SSF 

The SSF was first operated for a month to establish a 

mature SLand allow bacteria to become established within 

the SSF.  Once the SSF was a living organism we were able 

to remove the SLand achieve an average water quality of 

nearly 1 NTU within an average of110 minutes, as 

illustrated in Figure 4.  Having ports at different depths 

allowed us to track the slug of poor quality water that would 

migrate down through the SSF after the flow of raw water to 

the SSF was resumed. 

 

 

 

Fig.2 SSF Setup at CEAC 

  
Fig.3 SSF Port Locations     Fig. 4  Treated Water Turbidity 
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Hydraulic capacity of SSF over time. 

The hydraulic capacity of the test SSF was difficult to 

measure.  The flows were so low that the flow meter was 

not reliable.  Water volumes were tracked between the 

supply tank and changes in storage in the SSF, but they did 

not always provide accurate data as there were times when 

the supply tank went dry before the test was over.  

Therefore, the slow sand filter hydraulic capacity ratings are 

based on the USBR study.  This study was done using the 

same sand as the CEAC study.  The USBR SSF was an 

18.6m2 filter that was operated for a year.  The filter was 

operated at two flow rates: 1.38 lps and 1.0 lps.  The filter 

was  operated  at two different rates to see how the flow rate 

impacted the time between cleaning the SL.  The time to 

cleaning the filter was determined when the pressure drop 

required to infiltrate the constant flow of 1.38 lps was 1.15 

m of water.  The filter pressure drop was calculated as the 

inlet water level, which was kept at a constant rate of 1.4 m 

above the sand, minus the outlet sight tube manometer.  The 

initial pressure was an average of 0.15m at the beginning of 

each run.   The average run time at 1.38 lps was 22 days, 

which is an acceptable time period when an effective 

cleaning system is available.  The average run time at 1.0 

lps was 30.5 days. 

Suspension of Organic layer 

A management strategy that requires frequent cleaning can 

not be economically viable without a creative means to 

quickly and effectively remove the SL.  The concept 

involved hydraulically scouring and suspending the 

organic matter.  It can then be drained from the tank.  A 

series of experiments were run to determine the 

effectiveness of scouring with just water and scouring with 

a combination of water and air.  The testing procedure 

was: 

 Fill tank with water and let organics grow on bottom 

for 1 week. 

 Verify that 100% of bottom of tank was covered with 

organics 

 Scour tank bottom using jet system with only water 

 Note time 

 Estmate percentage of organics that were disturbed 

 When approximately 20% of the organics had settled 

to the bottom note the ending time 

The scour system consisted of two horizontal Bex spray 

nozzles with ―zip-tip‖ configuration.  These nozzles produce 

a thin, but wide jet of water.  The nozzles were mounted 

39.4 cm apart on a wand, Figure 5.  The wand was pulled 

across the SSF one time to scour the bottom.  During the 

second round of tests an air supply was added to the water 

to provide additional scour and suspension to the organics.  

A visual estimate of the percentage of the bottom of the SSF 

that was scoured was made and the time it took for 

approximately 20-percent of the solids to settle back onto 

the floor of the SSF was made.  This was repeated 3 times 

each, with only water and water plus air.  Typical pre and 

post scour photos are found below.  The results are found in 

Figures 6and 7. 

 

 

Fig.5 Scour Wand and Nozzle 

 

Fig.6 SSFBefore Scour 

 

Fig.7 SSF After Scour 

The additionof air to the scouring system resulted in the 

doubling of the percent area scoured and a fifty percent 

increase in the amount of time the material stayed in 

suspension, as illustrated in Figure 8. 

 

Fig. 8  SSF Suspension and Scour 

One of the original cleaning systems was used to clean a 

SSF in Yuma Arizona[4].  This system was based on 

parallel railroad tracks supported by large timbers, Figure 9.  

It was reported to be effective, but cumbersome.  

The goal of this project was to design a system to 

effectively remove the SL layer from a730 square meter 



 

[70] 

(sm) sand filter.  This filter would have the capacity to 

treat4.7 million liters of water per day.  This would provide 

sufficient water for about 8,240 people. 

 

Fig. 9 Blaidsdell SSF Washing Machine 

The concept is to use a single span mini center pivot 

system to deliver water and air evenly to the surface of the 

sand filter, Figure 10.  A pivot was chosen because they are 

a robust infrastructure that will hold the scouring system a 

constant distance above the sand surface.  The specified 

pivot is a Greenfield 4, mini-pivot, made by Lindsay 

Manufacturing.  A standard size span is 30.5 m.  The pivot 

moves 3.2 m/minute, so it can do a complete revolution in 

60 minutes.  The average suspension time when scouring 

with water and air was 38 minutes.In order to meet this 

requirement, the sand filter would be divided into two 

halves for cleaning.  Each half is scoured in 30 minutes, 

leaving 8 minutes to drain the water off of the filter. 

 

Fig. 10Greenfield Mini-Pivot 

Assuming there is a 10 cm depth of water on the filter 

when the scouring takes place, then the outlets from the 

filter will have to drain at a rate of 31 liters per second. 

Pivot systems come pre-plumbed for outlets and 

associated drop tubes, Figure 11.  The drop tubes are spaced 

every 1.52 meters.  Each drop tube would be hard piped and 

equipped with a horizontal wand with spray nozzles pointed 

20⁰ forward of horizontal.  The nozzles are flat ―V‖ spray 
nozzles that are typically used to spray clean concrete.  Bex 

spray nozzles were the brand tested, and to control the 

pattern and flow rate 9.5 mmnozzles with a spray pattern of 

80⁰ were used.  The flow rate through one of these nozzles 

at 345 kPais 0.106 lps.  The goal is 50% water and 50% air.  

The nozzles are spaced every 15 cm along the bar.  The net 

width of the sand filter is 24 m.   

 

Fig. 11 Illustration of Pivot with Drop Tubes 

This would require a 10 cm diametersupply water 

delivery pipe, and the standard 10 cm galvanized pipe 

provided with the pivot system will be sufficient to carry the 

water.  A separate airline would be hung from the pivot 

pipe.  This line will have hoses and quick connections to 

inject the air into the drop tube.  The main airline will need 

to be loose at the beginning tower so that it can wrap around 

the vertical pipe a minimum of 1.5 times while the pivot is 

rotating.  The pivot has a standard control system that will 

automatically reverse direction upon completing a 360⁰ 
circle.  A regenerative blower will provide sufficient air and 

pressure to feed the system. 

Design Summary (Illustrated in Figures 12 and 13) 

 Treat 4.7 million liters of water per day 

 Each SSF would consist of a round basin that looks 

like a donut with the pivot tower in the middle and 

wheeled tower at end 

o 0.6 m deep 

o 24 m radius of sand over gravel 

o 25 cm drain pipe serving each half 

o Drop tubes spaced 1.5 m 

o Nozzles spaced 15 cm 

o Flushing water rate 8.5 lps 

o Flushing air rate 8.5 lps 

o Flushing pressure 345 kPa 

 

Fig. 12 Top View of SSF 
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The entire time the SSF is out of service is equal to the 

time to remove the SL plus the time it takes the filter to 

mature sufficiently so that the effluent turbidity meets the 

goal of being less than 1 NTU.  On the average this is equal 

to: 

60 minutes for SL removal + 110 minutes = 170 minutes 

Disrupting the flow of clarified water to the RO system 

for 170 minutes would not be acceptable, so a storage tank 

full of clarified water could be used to meet the RO flow 

during the cleaning cycle.  Based on the results of this study, 

a 730 sm sand filter would produce 196,000 l of water per 

hour.A storagetank to store 170 minutes of treated water 

would be: 

170 min/60 min/hr*196,000 l/hr = 555,000 l 

SUMMARY 

Traditional SSFs were designed and operated to remove 

pathogens.  The hydraulic capacity of these filters had 

average infiltration rates of 0.2 m/hr.  When the SSFs are 

cleaned every 22 days the resultant final infiltration rate was 

0.27 m/hr,an increase of 35 percent.At the end of a 

treatment cycle the SL has to be removed by hand the time 

out of service and cost to remove the SL did not justify the 

increased treatment capacity.  The introduction of a fast and 

efficient means to clean the SL and regenerate the SSF will 

allow for increased use of SSFs to pretreat water prior to 

microfiltration or reverse osmosis filtration. 
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ABSTRACT 

This study was aimed to investigate the situation of the 

compost products‘ quality from 34 community composting 

factories in Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, 

Phatthalung and Songkhla provinces, in southern Thailand. 

Compost products sampling was undertaken in 2010-2011. 

A total of 45 compost product samples were determined for 

physical and chemical characteristics. It was determined that 

the composts were consisted of N, P2O5 and K2O with in the 

ranges of 0.3-5.7%, 0.1-12.7%, and 0.1-14.6% (wet basis), 

respectively. The germination index was found to be 20.5-

144.4%. Compared with the standard of organic 

fertilizers/compost, it was found that mostly, the quality of 

compost products investigated in this study could not 

comply with the standards, based on these parameters; 

germination index, organic matter, Cd, moisture content, 

size, N, K2O, and P2O5. Therefore, it was recommended to 

improve the capability of composting plant in terms of the 

technique to produce the standard quality compost product. 

INTRODUCTION 

Recycling of plant nutrients in biodegradable wastes 

back to the agricultural areas has been a long history by the 

basic method for keeping the agricultural soil fertile [1].This 

recycle approach was usually conducted by composting. As 

composting occurs naturally, organic matter is biologically 

decomposed into humus. In this process, microbe in 

particular bacteria and fungi degrade the organic matter 

whenever the moisture conditions are favorable. The 

microbes utilize the carbon, nitrogen and other nutrients, 

their growth accelerates, generating heat which is conserved 

in the compost units/piles [2].From asolid wastes 

management perspective, composting of organic wastes can 

greatly reduce the amount of solid wastes that requires 

disposal. Composting can be a cost-effective and 

environmentally sensitive way to manage a community, 

agricultural and industrial organic wastes.  

As Thailand government‘s point of views, composting 

is the appropriate way to produce organic fertilizer as one of 

the approaches on sustainable agriculture as well as to 

overcome problems resulting from a huge amount of 

organic wastes as solid, liquid, and air emission as the 

consequence of agricultural development activities. 

Thailand government by program one district one 

composting plant has provided community with composting 

plants in order to develop community participation and 

financial due to develop organic fertilizer/compost which 

environmentally friendly for soil than chemical 

fertilizers[3].By investigation on 16 composting plants 

under the program of one district one composting plant in 

Songkhla Province in the South of Thailand,Sridang, et al. 

(2009) [4] reported thatthe physical and chemical 

characteristics of the composts that produced by community 

composting plants in Songkhla Province, shown the most 

parameters of size, germination index, total nitrogen, 

electrical conductivity and moisture content did not comply 

with the organic fertilizer standard issued by the Department 

of Agriculturein 2005 [5], and these quality parameters 

needed to be more improved. 

This survey study was aimed to investigate the situation 

of the quality of compost products from community 

composting plants in 4provinces in the South of Thailand, 

included ofSuratThani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung 

and SongkhlaProvinces. This paper presents the chemical 

and physical analysis of compost products produced from 

the community composting plants which have been in the 

program of one district one composting plant. The results of 

this study could be reflected the problem of organic 

fertilizers‘ quality produced from the community 

composting plants and aims the concerned organizations to 

provide specific and appropriate guideline to mitigate the 

problem which is consequence to the agriculture in the area. 

METHODOLOGY 

In 2010-2011, an investigation of 34 community 

composting plants in SuratThani, Nakhon Si Thammarat, 

Phatthalung and SongkhlaProvinces was conducted by field 

survey, compost products sampling and analysis in 

laboratory.Composting plants visiting and interview were 

undertaken. During composting plants visiting, interview 

with the owners and persons working on composting 

production were carried out. 

Grab sample of compost products with 3-5 kilogram of 

each sample was collected from each composting plants. A 

totalof 45 compost product samples were taken from 34 

composting plants (in case the composting plants produced 

several compost products, more than one compost product 

samples were collected).Physicaland chemical properties of 

all compost product samples were determined in terms of 

density, moisture content, total solids, organic matter, size 

of compost, gravel component, pH, conductivity, N, P2O5, 
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K2O, VS, ash,the completed degradation test in terms of 

germination index, and heavy metals in terms of As, Cd, Cr, 

Cu, Pb andHg. The compost product samples were 

determined according to the procedures described by 

Official Methods of Analysis of The Association of Official 

Analytical Chemists:AOAC (1990) [6] and the manual of 

organic fertilizers analysis described by the Department of 

Agriculture Academic (2008) [7]. The statistical analysis of 

data obtained in terms of ratio, percentage, and mean values 

were conducted.Figure 1shows details of compost products 

sampling in this study. 

 

Figure 1 Details of compost product sampling. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Background of community composting plants 

 A brief overview of community composting plants 

investigated in this study is given as follows. It was found 

that the community composting plants in SuratThani, 

Nakhon Si Thammarat, Phatthalung and Songkhla 

provincesused several animal manures as a main material 

for composting such as cow dung, chicken, swine, duck and 

bat manures, as well as local agro-based industrial wastes, in 

particular from palm oil mill, rice mill, and rubber wood 

manufacturing, etc. In addition, they used some additives 

for mixing in the compost, such as dolomite, phosphate rock 

and chemical fertilizers, in particular of urea. It is also found 

that the composting plants usually use seeding for 

composting process. Those of them are EM (effective 

microorganism) and several compost seedingsgenerated 

from Department of Land Development (LD 1, LD2, LD3, 

LD6 and LD 7). 

The 80%, 40%, 56% and 100% of community 

composting plants in Nakhon Si Thammarat, Phatthalung 

Songkhla, and SuratThani provinces used the composting 

technology of open channels system with periodically 

turning, while the rest of them used a windrow system as 

shows in Figure 2. The composting time was observed to be 

6-90 days. The compost products were mainly used in the 

rubber and oil palm plantation. It was observed that 56% 

and 60% of composting plants in Songkhla and SuratThani 

provinces needed to develop the fertilizer formula to get 

better quality.In addition, 100%, 60%, 94% and 100% of 

composting plants in Nakhon Si 

Thammarat,PhatthalungSongkhla, and SuratThani 

provinces, have been checking the characteristics of theirs 

compost products. 

 

 

 

 

Figure 2.Composting technology used in the community 

composting plants(A: composting with open channels 

system, B: composting withwindrow system). 

Compost productsstandards 

Composting is defined as the biological decomposition 

and stabilization of organic substrates under conditions 

which allow development of thermophilic temperatures as a 

result of biologically produced heat, with a final product 

sufficiently stable for storage and application to land 

without adverse environmental effect [8]. Compost products 

can be disposed of in a sanitary and usually convenient 

manner. If the compost product is reused, it can accomplish 

a number of additional purpose including 1) to save as a 

source of organic matter for maintaining or building 

supplied of soil humus, necessary for proper soil structure 

A 

B 
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A 
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and moisture-holding capacity, 2) to improve growth and 

vigor of crops in commercial agriculture or home related 

uses, and 3) to reclaim and reuse certain valuable nutrients 

including nitrogen, phosphorus, potassium and a wide 

variety of essential trace elements. The nutrients content of 

compost is related to the quality of original organic 

substrate. However, most composts are too low in nutrients 

to be classified as fertilizers.Their main use is as a soil 

conditioner, much of top dressing or as an organic base with 

fertilizer amendments. On the other hand, nutrients such as 

nitrogen are organically bound and slowly released 

throughout the growing season, making them less 

susceptible to loss by leaching compared to soluble 

fertilizers[8,9,10]. 

At present, Thailand has the standard of organic 

fertilizer and the standard of compost. The organic fertilizer 

standard was announced by Department of Agriculture in 

2005 [5] while the compost standard was issued by National 

Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards 

(ACFS) in 2005 [11]. Each parameter of compost product 

issued in the standard is given in Table 1.The standards are 

proposed as being achievable with good compost product. 

Establishment of organic fertilizer standard or compost 

standard help the regulatory agencies can be used to assure 

an acceptably to users of compost products. 

Table 1. The compost and organic fertilizer standards. 

Parameters Organic 

fertilizer 

standard 

Compost 

standard 

Size <12.5X12.5 

mm, 100 % 

<12.5 X12.5  

mm, 100% 
Moisture content (%) < 35 < 35 

Marble and gravel(%) size>5mm, 

< 5% 

< 2% 

Organic matter(%) > 30 > 35 

pH 5.5-8.5 5.5-8.5 
C/N < 20:1 < 20:1 

Electrical conductivity 

(dS/m)  

<6 <3.5 

N (%) > 1.0 > 1.0 

P2O5 (%) > 0.5 > 0.5 

K2O (%) > 0.5 > 0.5 
Germination index (%) > 80 > 80 

As (mg/kg) < 50 < 50 

Cd (mg/kg) < 5 < 5 
Cr (mg/kg) < 300 < 300 

Cu (mg/kg) < 500 < 500 

Pb (mg/kg) < 500 < 500 

Hg (mg/kg) < 2 < 2 

Compost product characteristics of community 

composting plants 

According to survey have done on 34 community 

composting plants in SuratThani, Nakhon Si Thammarat, 

Phatthalung and Songkhla provinces, theover 

allinvestigation results of 45 compost product samples 

characteristics are given in Table 2. It was determined that 

the composts were consisted of N, P2O5 and K2O with in the 

ranges of 0.3-5.7%, 0.1-12.7%, and 0.1-14.6% (wet basis) 

respectively. The germination index was found to be in the 

range of 20.5-144.4% (as shows a test of germination index 

in Figure 3.). 

The heavy metals in terms of Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, and 

As of some compost product samples were determined to be 

higher than the organic fertilizer standard announced by the 

Department of Agriculture in 2005. The heavy metals in 

terms ofCd, Cr, Cu, Pb, Hg andAs of the compost samples 

were observed to be in the ranges of 1.4-735 mg/kg, 7.3-

207.1 mg/kg, 15.9-864 mg/kg, <0.8-8,660 mg/kg, <0.44-1.6 

mg/kg and 0.1-118.2 mg/kg, respectively. This reflects the 

problem of high contamination of heavy metals in some 

compost products, in particular of As, Cd, Cu, Pb, but not 

for Cr and Hg. The high concentrations of As, Cd, Cu, and 

Pb contaminated in some compost products samples might 

be from the materials used for composting. This was 

because of, in practice the community composting plants 

used several raw materials for composting, such as animal 

wastes,agro-based industrial wastes as well as some 

additives utilization such as dolomite and phosphate rock. 

Thus, the heavy metals contained in materials used for 

composting was accumulated in the compost products. The 

results obtained with the high concentration of some heavy 

metals in some compost products in this study is similar to 

the observation reported by Siriwong, et al, in 2010 [12]. 

They investigatedcompost productsinSongkhla 

provinceduring 2008-2009 and found that Cd, Cr, Cu, Pb, 

Hg and As contained  in  compost  products  with in the 

range of  < 0.78-6.48 mg/kg, 23-182 mg/kg, 29-118 mg/kg, 

77-477 mg/kg, ,0.004-0.033 mg/kg and <0.72-275 mg/kg 

wet basis, respectively. 

However, the physical and chemical analysis of 45 

composted samples was compared with the standard of 

organic fertilizers/compost. It was found that mostly the 

quality of compost products investigated in this study could 

not comply with the standards, in particular of  following 

parameters; germination index (56%), organic matter 

(50%), Cd (50%), moisture content (42%), size (36%), N 

(20%), K2O (18%), and P2O5 (6%) (% based on the 

numbers of compost products samples investigated). For 

heavy metals, it was found that only Hg and Cr in compost 

samples complied with the standards. The highest compost 

samples did not comply with the standards in terms of 

Cd(50%). With consider in each province investigated, it 

was found as follows: 

Nakhon Si Thammarat 

Eight samples of compost products from 4 community 

composting plants were investigated. It was observed that 

there was only one compost product sample complied with 

all parameters of  the standard. Figure 4 presents the 

percentage of compost products in Nakhon Si Thammarat 

did not comply with the organic fertilizer/ compost 

standard. 

Phatthalung 

Six samples of compost products from 5 community 

composting plants were investigated. It issimilar 

toNakhonSiThammarat, there was only one  
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Table 2. The investigation results of compost products 
characteristics 

Parameters Range Mean SD 
Density (ton/m3) 250-1,310 655 215 

Size (%) 
<12.5X12.5mm 

69-100 96 7.78 

Moisture content (%) 4-94 34 24 

Total solid (%) 6-96 66 24 
Marble and gravel(%) 0-10 1 2.58 

Organic matter(%) 0.4-93.9 34.3 21.9 

pH 6.1-9.1 7.7 0.67 
C/N 0.9-53.8 12.7 11.7 

Electrical conductivity 

(dS/m)  

0.0026-0.5 0.05 0.07 

N (%) 0.3-5.7 2 1.25 

P205 (%) 0.1-12.7 3.6 2.82 

K20 (%) 0.1-14.6 1.9 2.42 
Germination index (%) 20.5-144.4 75.8 30.4 

As (mg/kg) 0.1-118.2 12.7 22.06 

Cd (mg/kg) 1.4-735 34.4 115 
Cr (mg/kg) 7.3-207.1 31.6 36.8 

Cu (mg/kg) 15.9-864 122 163 

Pb (mg/kg) ND-8,660 229.8 1,367 
Hg (mg/kg) ND-1.6 0.1 0.33 

VS (%) 5.7-94.6 47.1 21.2 

Ash (%) 5.4-94.3 52.9 21.2 

Note: ND : less than detection limit 

          data expressed as wet basis, except VS and ash 

          presented as dry basis. 

 

Figure 3. Germination index test of compost samples. 

compost product sample complied with all parameters 

of the organic fertilizer/compost standard. The percentage of 

compost products in Phatthalung did not comply with the 

organic fertilizer/ compost standard is given in Figure 5. 

Songkhla 

There was 21 samples of compost products from 15 

community composting plants were investigated. It was 

observed that there was no any compost product sample 

complied with all parameters of the organic fertilizer/ 

compost standard. Figure 6 presents the percentage of 

compost product samples in Songkhla province did not 

comply with the organic fertilizer/ compost standard. It was 

remarked that compost products produced from community 

composting plants in Songkhla had a problem of heavy 

metalscontamination, especially Cd, that was higher than 

composting plants in Phatthalung, SuratThani and Nakhon 

Si Thammarat. 

SuratThani 

One each compost product sample from 10 community 

composting plants were analyzed. Figure 7 illustrates the 

percentage of compost products did not comply with the 

standard. It was also found only one compost product 

complied with all parameters of the standard. It is also noted 

that compost products produced from community 

composting plants in SuratThani had problem on high 

moisture content with the percentage higher than the 

compost products from Phatthalung, Nakhon Si Thammarat 

and Songkhla. 

Theresults on compost products quality reflected that 

compost products areneeded to be more improved. 

Therefore, it was recommended to enhance capability of 

community composting plants in terms of the technique to 

produce high quality compost product in Phatthalung, 

Nakhon Si Thammarat, SuratThani  and Songkhla. 

 

Figure 4.Characterization of compost products in Nakhon 

Si Thammarat. 

 

Figure 5.Characterization of compost products in 

Phatthalung. 
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Figure 6.Characterization of compost products in 

Songkhla. 

 

Figure 7. Characterization of compost products in  

SuratThani. 

It needs to be remarked that in the Figure 4, 5, 6 and 7 

present only the percentage of compost products which did 

not comply with the organic fertilizer/ compost standard.  

Composting has been considered as a cheapest, simplest 

and oldest technology that applied as an option in waste 

management technology, biomass utilizationand plants 

nutrients recycling. However, the level risk associated with 

proposed use of the compost material must be considered 

along with the type of contaminants remained in it. 

Unfortunately, much recent either environmentalor quality 

of waste to product legislation have not much recognized. 

This fact and efforts toward resource recovery has often 

been delay. With this comment, selection and control to use 

raw organic materials for community composting plants 

should be considered in order to achieve the good quality of 

compost products with good management practices and 

economically reasonable that having an acceptable low level 

of risk to the users and consequence to the agriculture in the 

area. 

CONCLUSION 

Compost products produced from community 

composting plants under the program of one district one 

composting plant in SuratThani, Nakhon Si Thammarat, 

Phatthalung and Songkhla provinces, in southern Thailand 

were observed to be mainly not compiled with the organic 

fertilizer/ compost standards.It was noted that the compost 

products, especially produced from Songkhla province have 

problem with high concentrations of heavy metals 

contamination. These studiedresults reflected that quality of 

compost products is needed to be more improved. 

Therefore, it was recommended to enhance capability of 

community composting plants in terms of the technique to 

produce high quality compost product in Phatthalung, 

Nakhon Si Thammarat, SuratThani and Songkhla. 
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ABSTRACT 

Palm oil mill (POM) is one of the major industries in 

Southern Thailand. POM factories generate larger amounts 

of solid wastes. This paper reported the results of evaluation 

of the plant nutrients contents (N, P, K) in 4 types of solid 

wastes of 17 POM factories in SuratThani and Nakhon Si 

Thammarat provinces in Southern Thailand.This study was 

carried out during 2010-2011 by using questionnaires, field 

survey, samples analysis and secondary data obtained from 

governmental and research agencies.It was found that total 

solid wastes generation from POM factories in Surat Thani 

and Nakhon Si Thammarat was about 609,162 ton/year. The 

plant nutrients of N, P, and K containing in these wastes 

was determined to be 2,229, 499 and 2,319 ton/year (dry 

weight), respectively. With consider to the values of these 

wastes, it was found that POM solid wastes in this study 

area approximately cost 34.21 million Baht/year. All these 

solid wastes/ byproducts should be considered as valuable 

resources instead. The price of POM solid wastes should be 

considered to make a dynamic composting business which 

plays a vital role in composting economy. 

INTRODUCTION 

Palm oil is basically a vegetable oil used mainly for 

human consumption and the bio-diesel production. It is a 

semi-solid, edible oil, extracted from the pulpy portion of 

the fruit wall of the palm fruit [1]. Palm oil mill industry has 

grown to become a very important agriculture based 

industry in Southern Thailand. In 2009, there were more 

than 3,421,321 rais (one rai is equal to 1,600 m2) of land 

under oil palm cultivation in the south of Thailand. In 

SuratThani and Nakhon Si Thammarat, the oil palm 

plantation covered the land of 976,424 rais and 182,865 rais, 

respectively (data in 2009). The increase of oil palm 

cultivation land was observed to be highest in Nakhon Si 

Thammarat [2].For palm oil mill factories located in 

SuratThani and Nakhon Si Thammarat in 2010, it was found 

to be 15 and 2 factories, respectively [3]. 

Palm oil milling process broadly consists of five main 

stages as follows: 1) steam sterilization of fresh fruit 

bunches (FFB) 2) fruit-stalk separation by stripping 3) 

digestion of stripped fruits 4) oil expression by means of 

screw press and 5) clarification of palm oil [4]. Wastewater 

is mainly generated from POM process. Besides the 

wastewater, the palm oil milling process also generates a 

large amount of solid by-products/ wastes, mainly in the 

form of mesocarp fibers, empty fruit bunch (EFB, stalk 

material after fruit stripping) and shell.For every ton of fresh 

fruit bunches processed, 0.30 ton, 0.14 ton, 0.045 ton of 

fiber, shells and EFB were generated, respectively 

[5].Usually, fiber is being used as boiler fuels to generate 

steam and electricity for the milling processes. Since palm 

oil mills in Thailand are self sufficient in energy. Thus, at 

times when there is excess fiber, this material is sold or 

disposed off to crop land or composting plants. For EFB, it 

is normally burnt in an incinerator and its ash used as 

fertilizer that is being increasingly used as much as in the 

South of Thailand. 

In addition, a pollution prevention process as decanter 

has been introduced to POM industry. The decanter system 

is one example of the preventive approach adopted by POM 

industry towards reducing the quantity of palm oil mill 

effluent (POME) [6].The introduction of the decanter into 

oil clarification has successfully reduced the volume of 

clarification sludge by 70-75%. This system not only 

reducing the amount of effluent generated, it also generates 

the solid waste in terms of decanter cake from the POM 

processes.This sludge has been shown to have great 

potential as a soil conditioner and animal feed [2,7].Through 

research and development, it has been found that solid 

wastes of POM factories have tremendous potential for 

conversion into such useful by-products as animal feed, 

fertilizer as well as a source of energy. 

However, this paper is a part of a major survey dealing 

with recycling plant nutrients in POM solid wastes/by-

products back to agriculture as fertilizer in Southern 

Thailand. The potential amounts, quality and availability of 

plant nutrients in solid wastes of POM in terms of ash, 

decanter cake, fiber, and EFB were estimated for the study 

areas of SuratThani and Nakhon Si Thammarat provinces.In 

addition, the economic concern based on the waste price 

was also investigated as well as the overview describes solid 

wastesmanagement problems and trends of POM factories 

in SuratThani and Nakhon Si Thammaratwere also 

documented.  

METHODOLOGY 

This study was carried out during 2010-2011 by using 

questionnaires, field survey, samples analysis and secondary 

data obtained from governmental and research agencies. 

The study based on literature reviews of related studies 

which have been recorded in many different places and 

organizations, field survey in POM factories and 4 types of 
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POM solid wastes sampling and laboratory analysis, in 

order to present an all-round picture of the POM solid 

wastes generation and utilization in the studied areas 

ofSuratThani andNakhon Si Thammarat provinces in 

southern Thailand. The information presented and used for 

determination nutrients load contained in POM solid wastes 

in this study was taken from the statistics provided by 

individual organizations in the provinces and several results 

from research projects. 

During POM factories visiting, in plant investigation,  

interview with the managers and wastes sampling of  

decanter cake, ash, fiber and EFBwere conducted. A total of 

12solid waste samples were determined for physical and 

chemical characteristics. The following characteristics of 

waste samples were examined: density, MC, N, P, and K. 

The waste samples were determined according to the 

procedures described by Official Methods of Analysis of 

The Association of Official Analytical Chemists:AOAC 

(1990) [8]. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Background of POM factories in southern Thailand 

It was reported by Chevananand. K. (2011) [9], 

Thailand have 76 palm oil mill factories, 70 factories  

located in southern Thailand, 3, 2 and 1  factories werein 

PrachuapKhiri Khan, Chonburi and Nongkhai provinces, 

respectively.Based on the report of Department of Industrial 

Work (2011) [3], it was found that there are 15 POM 

factories in Surat Thani province and 2 POM factories in 

Nakhon Si Thammarat province.The production capacity of 

70 POM factories in southern Thailand was reported to be 

2,573 ton/hr.Piyoung, T. et al (2011) [10]reported the results 

of the investigation of the environmental problems and 

management of palm oil mill industry in southern Thailand. 

It was found that palm oil mill factories have been facing 

with the urgent environmental problems, in particular the 

problems of foul smell (44%), high water utilization (40%) 

and high energy consumption (28%). It was found that 60 % 

of the factories used biogas technology for wastewater 

treatment and used for electricity generation. 64% of the 

factories have been processing for CDM (clean 

development mechanism). Only 8% of them sold the carbon 

credit. In addition, there was 96% of the factories have been 

facing with the problem of high rate of material and energy 

consumption per oil product. 32% of them faced with the 

problems of the relationship of community nearby. 75% of 

the factories that faced with such problems had the bad 

smell problem. It was observed that 80% of the factories 

used CSR (corporate social responsibility). There was 84% 

of the factories had the problem on the utilization the 

environmental approaches/tools, in particular the lack of 

knowledge on the appropriated technology utilization. It 

was found that 84% of them needed to develop the 

environmental tools/ approaches for higher efficient 

achievement. Those were the aspect of the improvement of 

biogas technology to produce high gas yield and the 

development of efficient CSR. 

However a brief overview of palm oil mill factories in 

southern Thailand associated with solid wastes problems 

and its management is given as follows. 60% of POM 

factories reflected to facing with theirs solid wastes 

management. It was found that 60% and 53% of them had 

special problem on dirty area of solid wastes storage and 

bad smell from solid wastes, respectively. In addition, 47% 

and 33% of them had a problem on lack of area for solid 

wastes management and having the high cost from solid 

wastes transportation, respectively. Focus to actual 

management of solid wastes of POM factories, it was 

observed that 92% of them have been sending theirs solid 

wastes for burning and produce energy. In the other hand, 

96% of them managed solid wastes outside the factories, by 

sold wastes to the agricultures. 80% of them sold ash to 

agricultures, while 68% of them put EFB in theirs oil palm 

plantation area. In addition there were 84% of them used 

solid wastes for further fertilizer production and animal 

feeding [2]. 

Solid wastes generation of POM factories 

Table 1 shows the generation rates of EFB, fiber, ash 

and decanter cake of POM factories. In this study, it was 

estimated that EFB, fiber, ash and decanter cake were 

generated with the average values of 245 kg/ ton FFB, 152 

kg/ton FFB, 52 kg/ton FFB, and 46 kg/FFB, respectively. 

This result was similar to the other reports as given in Table 

1. Thus, for determination of each solid waste generation 

from POM factories in SuratThani and Nakhon Si 

Thammarat, the average value obtained from this study and 

the literature reviews of each waste type was used further 

for calculation.  

Based on the estimation as mentioned above, it was 

found that total solid wastes generation from POM factories 

in SuratThani and Nakhon Si Thammarat was about 

609,162 ton/year (wet basis). This could be found in 

SuratThani and Nakhon Si Thammarat with the amounts of 

534,477 and 74,685 ton/year, respectively. The empty fruit 

bunch was observed to be the highest portion of solid wastes 

produced (51% or 311,364 ton/year). Figure 1 illustrates the 

proportion of each solid waste produced from POM 

factories in SuratThani and Nahkon Si Thammarat. 

Table 1 Generation rates of solid wastes of POM factories. 

Sources of data A B C D 

Department of Industrial Work 
(2009) [6] 

230 140 50 32 

Industrial Provincial Office, 

SuratThani (2010) [11]  

250 160 10 50 

Chavlaparit, et al., (2006) [12] 240 140 48 42 

This study 245 152 52 46 

Values use for wastes 

generation calculation 

241 148 40 42.5 

Note A:empty fruit bunch (EFB)         C: ash 

         B: fiber                                         D: decanter cake 
         (units: as kg/ton of FFB) 

Characteristics of solid wastes 

Four types of solid wastes samples were collected from 

POM factories and were analyzed for the chemical and 

physical characteristics. The analyzed results show in Table 

2. Decanter cake was determined to have highest moisture 

content within the average value of 75%, while ash has 

lowest moisture content of 15% by average. Ash was found 

to be highest of density and fiber was lowest density. Plant 

nutrients in terms of N, P, and K contained in 4 types of 

solid wastes reflects that decanter cake contained of 

thehighest N with the average percentage of 2.13 (dry 

basis). The second highest of N was found in fiber. For K, it 

was found that ash contained of the highest K with the 

average value of 2.19%. However, P was determined to be 

the highest contained in ash also.This result is consistent 

with the previous reports. For example, Chow (1991) [5] 
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reported that EFB of palm oil mill had N, P and K with the 

values of 0.66 %, 0.09% and 2.12%, 

respectively.Sahapatsompat, et al. (2008) [13] reported that 

EFB contained of 1.7% of K, and 1.5% of N.Keng (1991) 

[14] presented that EFB had average nutrients on dry matter 

basis as follows:  0.8% of N, 0.10% of P and 2.36 % of K. 

In addition, Huan (1991) [15] mentioned that POM sludge 

cake contains of 2.77 % N, 1.46 % P2O5, and 0.62 % K2O. 

 

Fig. 1 Percentage proportionof each solid waste produced 

from POM factories 

Table 2 Characteristics of solid wastes from POM factories 

Parameters A B C D 

Density  

(kg/km3,  

wet basis) 

326+78 152+45 1,316+234 936+345 

Moisture 
content  

(%) 

69+12 36+12 15+2 75+11 

TN (%, dry 

wt.) 

0.72+0.3 0.94+0.34 0.21+0.03 2.13+0.95 

TP (%, dry 

wt.) 

0.07+0.013 0.038+0.019 0.79+0.15 0.27+0.17 

TK (%, dry 
wt.) 

0.99+0.03 0.25+0.02 2.19+0.34 0.70+0.08 

Note A:empty fruit bunch (EFB)         C: ash 

         B: fiber                                         D: decanter cake 
         (units: as mean value + SD) 

Plant nutrients in solid wastes from POM processing 

Using information of FFB to POM processing of each 

factory in SuratThani and Nakhon Si Thammarat provinces 

and data mentioned from Table 1 and 2, it could  estimate 

N, P and K contents supplied by solid wastes from EFB, 

ash, fiber and decanter cake to be 2,229, 499 and 2,319 

ton/year (dry weight), respectively. This illustrated that solid 

wastes from POM factory mainly contain essential plant 

nutrients in terms ofN and K. Based on calculation of N, P, 

K containing in EFB, ash, fiber and decanter cake generated 

from POM factories in SuratThani and Nakhon Si 

Thammarat, it was found as given in Figure 2.Figure 2 

shows the proportion of each plant nutrient supplied from 

EFB, fiber, ash and decanter cake from POM factories 

located in Nakhon Si Thammarat and SuratThani provinces. 

It was noted that fiber supplied the highest of N, whereas 

the highest P was found to be supplied from ash. In 

addition, K was found to be thehighest supplied from EFB 

and the second highest is observed in ash.  

As results mentioned above, solid wastes from POM 

factory in terms of ash, decanter cake, fiber and EFB are a 

valuable by-product and are usually to be returned to 

cropland as a compost product or fertilizer.However, as no 

chemicals are utilized in the POM process, all the solid 

wastes are non-toxic, but when degraded or not treated 

properly it can be extremely odoriferous polluting. But, if 

there is effective management of these solid wastes, plant 

nutrients from POM solid wastes have totally replaced the 

normal fertilizers needed under normal agronomic practice. 

Some considerations of alternative utilization of solid 

wastes of POM: characteristics and price 

Characteristics  

In practical, there are several approach / trials for 

utilization of solid wastes from POM factory. This was 

because of the property of wastes as discussed follows: 

 
 

 

 

 
Fig. 2 Proportion of each plant nutrient supplied from 

EFB, fiber, ash, and decanter cake from POM factories. 

1. Decanter cake   

This waste is a solid content of sludge comprises mainly 

of residual fruit constituents together with small amounts of 

material eroded or otherwise pick up from the processing 

machinery in a suspended or dissolved form. The suspended 

solids are mainly plant cells debris or unruptured cells 

which can exists singly, in clumps or still attached to the 

fibers. The plant cells may or may not contain oil [5]. 

Decanter cake has pH with acidic value. Based on the macro 

nutrient contents of decanter cake,  Huan (1991) [15] 

reflected that one ton of dry decanter cake contains 27.7 kg 

N, 14.6 kg P2O5, 6.2 kg K2O, 7.5 kg MgO and 5.7 kg CaO 

(see more details in Table 3). This is equivalent to 134.5 kg 

of chemical fertilizer in terms of 86.2 kg of ammonium 

sulphate, 10.3 kg of muriate of potash, 27.8 kg of kieserite 
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and 10.2 limestone. However, it has a relatively high CEC 

of more than 20 milliequivalent per 100 gm. This waste will 

therefore enhance the fertility status of soils when 

incorporated.In southern Thailand, decanter cake has been 

used as fertilizer that can found in many community 

composting plants. 

Table 3 Review of solid wastes characteristics from POM. 

Parameters A B C 

pH 6.93   

N (%) 2.77 0.66  

P (%) 0.65 0.09  

K (%) 0.52 2.12  

Mg (%) 0.45 0.11  

Ca (%) 0.41 0.51  

C (%) 17.18   

C/N 6.54   

CEC (m.e.%) 21.55   

Cu (ppm) 34.90   

Zn (ppm) 67.10   

Mn (ppm) 105.20   

B (ppm) 36.20   

Fe (ppm) 14,239   

Crude protein (%) 12.4*   

Ash (%) 12.1* 7.9* 5.1 

Lysine (%) 0.35*   

Histidine (%) 0.39*   

Arginine (%) 0.46*   

Aspartic acid (%) 1.04*   

Threonine (%) 0.51*   

Serine (%) 0.54*   

Glutamic acid (%) 1.29*   

Proline (%) 0.45*   

Glycine (%) 0.61*   

Alanine (%) 0.71*   

Valine (%) 0.74*   

Methionme (%) 0.18*   

Isoleucine (%) 0.53*   

Leucine (%) 0.88*   

Tyrosine (%) 0.40*   

Phenylalanine (%) 0.55*   

Cystine (%) 0.12*   

Heating energy (kcal/kg) 4,683*  4,500 

Total carbohydrates (%)  34.2* 38.8 

Lignin (%)  15.6* 23.4 

Note:  units based on dry basis 
A:decanter cake, adapted from [15] and * adapted from[16] 

B: empty fruit bunch, adapted from [17], and * adapted  

     from [5] 

C: fiber, adapted from [5] 

In the other hand, in view of the potential of the 

decanter cake utilization as animal feed, its nutritive 

constituents had also been reported as illustrated in Table 3. 

There are some trials to use decanter cake for animal feed in 

SuratThani. In addition, some POM factories that have 

biogas units to treat POME (palm oil mill effluent)and 

produce further electricity and sold to electricity authority 

have been developing to use decanter cake mixingback to 

POME. This is aimed to increase COD in wastewater. More 

COD in POME was used, it was expected to produce more 

biogas.From the practical, it was remarked that extreme 

variability in the compositions of decanter cake contributes 

to the certain users. Therefore high competition of this 

waste utilization within several alternatives was reflected. 

 

 

2. EFB  

After the fruits are completely stripped, the empty 

bunches are discarded. These empty bunches are bulky, oily 

and soggy in appearance. It is being mainly cellulosic in 

nature. Thus takes a long time to degrade and pose great 

environmental problems, especially during the rainy 

season[5]. Table 3 shows some chemical and mineral 

composition of the EFB. By present practice, it is 

commonly used in oil palm plantation as compost, and 

incinerated for energy recycling for biomass electricity 

plants. After burnt, its ash was generated and can be used as 

fertilizers. It was remarked that composting of EFB may 

only be identified as a mean to reduce EFB voluminous 

bulk to ease transportation [18]. For its ash, it is highly 

hydroscopic and some a water content of 2-30% and can 

rise to 40% after storage in humid atmosphere [5]. 

In the other alternative, since EFB contains with 

cellulosic material, it may be used for paper/ pulp 

making.Peh, et al. (1976) [19] concluded that the fiber 

characteristics of EFB revealed that its fibers are indeed 

suitable for paper making. 

3. FIBERSAS  

mentioned above, fibers from POM factory were 

frommesocarp fibers. The fibers are usually used to the 

boiler as fuel in the POM factory. This by-product has quite 

high heating value (see Table 3).Therefore, it is not much 

incentive for its conversion to pulp or other products. 

However, POM fibers still contain a high oil content of 

approximately 8% (dry basis). At present, POM factories 

have attempts to recover the residual oil from the fibers.  

4. Ash 

Ash from POMfactory is the residual after burnt of EFB 

or fibers. Its nature illustrated that contained with high plant 

nutrients, in particular of K. By the practical, this waste is 

mainly use for agriculture and community composting 

plants.  

Price of solid wastes of POM factories   

At present, it can say that all solid wastes from POM 

factories can be sold. From the survey, it was found that the 

market prices of solid wastes of POM factories in 

SuratThani and Nakhon Si Thammarat are as follows. (The 

data were taken from POM factories and cross checked with 

the community composting plants that purchased the solid 

wastes from POM factory for composting.) The prices of 

EFB and fibers were in the range of 40-60 Baht/ton (average 

value of 51Baht/ton) and 100-150 Baht/ton or equal to the 

average value of 125 Baht/ton. Decanter cake was sold with 

the price of 50-150 Baht/ton (average price of 75 Baht/ton). 

In addition, price of ash was found to be 100-300 Baht/ton 

or equal to the average value of 230 Baht/ton. 

With consider to the value of these wastes generated 

annually, it was found that POM solid wastes in this study 

area approximately cost 34.21 million Baht/year. This 

amount came from the value of 15.8 million Baht/year of 

EFB, 2.4 million Baht/year from fibers, 11.89 million 

Baht/year from ash, and the rest from decanter cake was 

4.12 million Baht/year  
However, the solid wastes from POM factories have 

been used for not only composting or fertilizers, but also for 

many other uses. At present, the potential of these wastes 
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utilization is high in the area. This made the high price of 

the waste due to the competition of various uses of them. 

Lastly, it is proposed herewith that utilization of POM solid 

wastes based on the promotion of environmentally sound 

composting should be prioritized and included as a part of 

the POM waste management for attaining sustainable 

development. However, the price of POM solid waste 

should be considered to make a dynamic composting 

business which plays a vital role in composting economy. 

CONCLUSION 

From above mentioned, it is clear that POM factories 

generate large quantity of solid wastes/ byproducts. Based 

on the characteristics, in particular chemical composition, it 

could be concluded that they could be beneficially utilized 

for the production of value added products, included of 

composting, energy conversion as well as animal feed. All 

these solid wastes/ byproducts should be considered as 

valuable resources instead. Several efforts are being made to 

utilize these wastes for beneficial purposes and economical 

gains. However, the goal of POM industry should use 

resource-conservation technology where and when possible 

and practical. Each factory should use its own energy to 

develop its own resource conservation capacity. With the 

continued emphasis on zero discharge, full utilization of all 

the solid wastes discharges have been attempted to the 

practices for POM factories. 
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ABSTRACT 

An overview of livestock and poultry wastes with 

particular emphasis on the potential utilization as plants 

nutrients is presented in this paper. The investigation was 

conducted in Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, 

Phatthalung and Songkhla Provinces, in the South of 

Thailand in 2010-2011. The overview describes the general 

situation of 5 groups of livestock and poultry, namely cow, 

buffalo, pig, chicken, and duck. The current of the waste 

generation, plant nutrients loads contained in wastes, waste 

management, and price of wastes were reported. The waste 

generation rate was observed to be 1.55 x 106 ton/year. The 

plant nutrients of N, P, and K containing in these wastes 

were determined to be 5,340, 11,248 and 1,813 ton/year 

(dry weight). Cow and chicken manures were observed to 

popular used in the community composting factories. It was 

calculated that the values of cow and chicken manures were 

67.5 million Baht/year and 50.6 million Baht/year, 

respectively.   

INTRODUCTION 

Livestock and poultry production facilities continue to 

become larger and more geographically concentrated in 

several areas. Although economically successful, the poultry 

and livestock are currently facing with a number of highly 

complex and challenging environmental problems. One of 

the major problems is the accumulation of large amount of 

wastes generated by intensive production [1]. The primary 

sources of animal wastes are cattle, poultry and pig 

producing operations as well as dairy farms. Besides liquid 

and solid excrement, livestock wastes may include bedding 

such as straw, rice husk, and sawdust. However, the volume 

of excretion, along with its chemical and physical 

characteristics, depends on the age and species of animal. 

For example, wastes from adult livestock are more easily 

stabilized than those from younger [2].  

Animal wastes can be applied to crops as fertilizers or 

soil conditioners. However, direct application of raw wastes 

containing organic forms of nutrients may not yield good 

results because crops normally uptake the inorganic forms 

of nutrients such as nitrate and phosphate. The waste should 

be stabilized and converted into products suitable for reuse 

in agriculture [3]. Recycling of plant nutrients in livestock 

and poultry wastes is the ancient method of keeping soil 

fertility high. However at present, the depletion of plant 

nutrients from the agricultural soils comes into conflict with 

the demand for higher crop yield to feed the increasing 

population in developing countries [4-5]. Livestock and 

poultry wastes management, in particular theirs recycling 

have drawn much attention in Thailand. The objectives of 

nutrients recycling of animal wastes can focus at two goals, 

which could be tackled as following; 1) reducing the 

accumulation of waste, processing in a suitable mean and 

sending them back to production sector and 2) trying to 

solve the problem of environmental degradation due to 

pollution, following process involving agricultural activities. 

Under the conditions of intensified livestock and poultry 

production, large quantities of waste are disposed of under 

circumstances that can result in environmental problems. 

The most significant problems are odors, contaminated 

surface runoff and soil [6]. Livestock and poultry 

production in Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, 

Phatthalung and Songkhla Provinces, in the South of 

Thailand, is fast growing. Livestock and poultry wastes are 

recognized to be a valuable by-product and are to be 

returned to cropland as a beneficial as a compost product or 

fertilizer.  

This paper is a part of a major survey dealing with 

recycling plant nutrients in livestock and poultry wastes 

back to agriculture as fertilizer in Southern Thailand. The 

potential amounts, quality and availability of plant nutrients 

in wastes were estimated for four representative case study 

areas.  In addition, the overview describes waste 

management problems and trends in four provinces were 

also documented. In this paper, a brief summary of 

alternatives for appropriate waste management of livestock 

and poultry is also presented.  

METHODOLOGY 

This study based on literature reviews of related studies 

which have been recorded in many different places and 

organizations, field survey as well as and livestock waste 

sampling and laboratory analysis, in order to present an all-

round picture of the animal waste utilization in the studied 

areas of Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung 

and Songkhla Provinces in southern Thailand. The 

information presented and used for determination nutrients 

load contained in animal waste in this study was taken from 

the statistics provided by individual organizations in 4 

provinces and several results from research projects.  
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This study was conducted during 2010-2011. During 

livestock and poultry visiting, in plant investigation, 

interview with the owners and wastes sampling of cow dung 

were undertaken. A total of 3 waste samples were 

determined for physical and chemical characteristics. The 

following characteristics of waste samples were examined: 

TS, MC, N, P, and K. The waste samples were determined 

according to the procedures described by Official Methods 

of Analysis of The Association of Official Analytical 

Chemists :AOAC (1990) [7].  

RESULTS AND DISCUSSION 

Animal wastes refer to a wide range of situation from 

fish, shrimp, cattle, pig, chicken, duck, through bat. 

However, this study focused only 5 groups of livestock and 

poultry; included of cow, buffalo, pig, chicken, and duck. 

Status of livestock and poultry 

Livestock and poultry production has changed 

dramatically. These changes have been driven by a growing 

and much more sophisticated consuming public demanding 

that food be sold in a highly convenient package [8]. The 

amount of livestock and poultry in Surat Thani, Nakhon Si 

Thammarat, Phatthalung and Songkhla Provinces in 2010 

were in the numbers as shown in Table 1[9,10,11,12]. Total 

numbers of cow, buffalo, chicken, pig, and duck in four 

provinces were 355,567, 12,288, 10,703,087, 559,024, and 

1,971,140 heads, respectively. The highest number was  

chicken and the lower highest was duck. The highest 

number of cow was found in Nakhon Si Thammarat while 

buffalo was found to be largest amount in Songkhla. For 

pig, the highest number was found in Phattalung.  

Table 1 Number of livestock and poultry in 2010 (head) 

Type A B C D 
Cow 137,711 68,109 101,518 48,229 

Buffalo 3,073 3,079 4,153 1,983 

Chicken 3,338,171 2,918,083 2,072,104 2,374,729 

Pig 188,481 200,076 67,918 102,549 

Duck 686,704 414,846 683,054 186,536   

Note A: Nakhon Si Thammarat   B: Phatthalung 
        C: Songkhla                       D: Surat Thani 

        adapted from [9,10,11,12].         

Livestock and poultry wastes generation 

The proportion of manure produced in the form of 

liquid manure and solid manure varies considerably 

between countries [13]. In Thailand such as four provinces 

surveyed in this study, the semi-solid and solid manure 

mostly contains all feces and urine produced by the 

livestock. The amount and composition of animal wastes 

(feces and urine) excreted per unit of time also vary widely. 

It depends on various factors such as the total live weight of 

the animal, animal species, animal size and age, feed and 

water intake, climate and management practices [3]. Table 2 

shows the approximate weights of animal manures 

produced and their plant nutrients values. 

In order to investigate the potential source of waste 

from animal to recycle in Surat Thani, Nakhon Si 

Thammarat, Phatthalung and Songkhla Provinces, the 

livestock and poultry wastes generation was determined 

based on the numbers of each animal type and used. The 

waste generation rate illustrated in Table 2 for estimation. 

Table 2 Animal waste generation rate and its composition of 
plants nutrients. 

Parameters a b c d e 
Manure generation 

rate* (kg/head/day) 

3.3 2.7 4.4 0.1 0.03 

N (% dry wt.)** 1.73 1.82 2.83 2.19 1.04 

P (% dry wt.)** 0.49 1.92 6.25 5.99 1.98 

K (% dry wt.)** 0.30 0.12 0.11 1.72 0.56 

MC (%)** 87 87 90 69 69 

Note : a: cow, b: buffalo, c: pig, d: chicken, e: duck  
* adapted from [14,15,16], ** adapted from [17] 

On the basis of livestock and poultry production in 

Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung and 

Songkhla Provinces in 2010, it could be estimated that 1.55 

million ton (wet basis) or 88,715 ton (dry basis) of five 

animals manures were annually produced. Manures 

generated in Nakhon Si Thamarat, Phatthalung, Surat Thani, 

and Songkhla were observed to be 532,970, 470,338, 

277,432, and 273,629 ton/year (wet basis). The proportion 

of each type of manure generated in each province is given 

in Figure1. 

It was found that pig manure was generated with the 

largest proportion (40-67%) of total manures in all four 

provinces. Cow dung generation was in the range of 14-

36% of total manures in each province and found to be the 

largest proportion in Songkhla province. Buffalo manure 

was generated with the lowest proportion (1%) in each 

province, while chicken manure generation was in the range 

of 17-23%. This study was found to be lower than the report 

of Khamseekhiew and Danteravanich in 2002 [6]. They 

reported that livestock waste generated in Surat Thani 

province was about 511-677 thousand metric tons a year. 

This depended on the generation rate used for calculation. 

However, large-scale accumulation of livestock and poultry 

wastes will continue to pose disposal and pollution 

problems if eco-friendly management technologies are not 

implemented. 
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Fig. 1 Proportion of manures generated. 

Livestock and poultry waste as a valuable manure 

As mentioned above, livestock and poultry wastes are a 

valuable by-product and are usually to be returned to 

cropland as a compost product or fertilizer. Generally, 

livestock and poultry manures, either fresh or dried, have 

been used as organic manure for maintaining soil fertility. 

Dried livestock and poultry wastes, a mixture of excreta and 

bedding materials contain considerably higher dry matter 

than other manures and rich in plant nutrients. In this study, 

three cow dung samples were analyzed for N, P, K and 

illustrates in Table 3. It was found that plants nutrients 

containing in manures were consistency with the other 

report [17] as shows in Table 3. 

Table 3. Characteristics of cow dung 

Parameters 
Values 

Range Mean SD 
MC (%) 56-88 75.3 17.0 

TS (%) 12-44 24.7 17.0 

TN (%),  

(dry basis) 
1.64-1.83 1.70 0.1 

TP (%),  
(dry basis) 

0.275-0.41 0.4 0.1 

TK (%),  

(dry basis) 
0.21-0.40 0.3 0.1 

Livestock and poultry wastes contain all essential 

nutrients and they has been well documented that they 

provide as a valuable source of plant nutrients, including of 

micronutrients [1]. Based on calculation of main plant 

nutrients in terms of N, P, K containing in livestock and 

poultry manures generated in Surat Thani, Nakhon Si 

Thammarat, Phatthalung and Songkhla Provinces by using 

the criteria of waste composition adopted from Department 

of land development (2005) [17], it was found as given in 

Figure 2. The over all of plant nutrients values of N, P, and 

K found annually supplied by livestock and poultry wastes 

in 4 provinces were 5,340, 11,284 and 1,813 ton (dry basis), 

respectively. It was noted that livestock and poultry wastes 

supplied highest P, whereas N was supplied as about half of 

P, and K was generated as one of ten of P.  

Figure 3 shows the proportion of each plant nutrient 

supplied from animal manures found in each province. 

Nitrogen, phosphorus and potussium were observed to be 

highest proportion in Nakhon Si Thammarat, and the second 

highest was found in Phatthalung. This estimation shows 

that plant nutrients supplied by livestock and poultry 

manures are more efficient as fertilizers and have relatively 

larger residual effect on the succeeding crops in the area. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 Estimation of total N, P, K supplied from livestock 

and poultry wastes. 

 
 

 
Fig.3 Proportion of N, P, K from livestock and poultry 

wastes found in each province. 

Livestock and poultry wastes are usually taken from the 

place of deposition to the collection point such as pit or 
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gutter. The common methods for collection are scraping and 

flushing. The manures then could be in form of semi-solid 

(slurry) or solid depended on the source, facilities, and 

management practices. When manures are collected and 

stored for some period, a consideration portion of nitrogen 

that exists in the form of ammonia can be lost through 

ammonia volatilization. It was reported that for the system 

handing manures as solids with more than 30% total solids, 

nitrogen losses will occur with the range of 20-50%, 

depended on the storage utilities. On the other hand, 

phosphorus and potassium are physically and chemically 

less mobile than nitrogen [18]. Therefore, the actual amount 

of N, P, K available in manures before applied to crops can 

be much less than those above estimation.  

Animal wastes management, problems and challenges 

From survey in four provinces, it was observed that the 

pattern of livestock and poultry wastes management is 

apparent as previous report of Khamseekhiew and 

Danteravanich [6]. Manures were managed in one or a 

combination of the following four ways: 1) discharge 

untreated manures on the land; 2) use a part of the manures 

for biogas production; 3) make the manures dry and then 

sold to manures dealers or community composting plants; 

and 4) dry the manures and sold to crop farmers or fish 

farmers. However, dried manures are purchased from the 

large and medium livestock or poultry farms only, but not 

the small farms. It is found that manure dealers in 4 

provinces usually receive manure not only from livestock or 

poultry located inside the province but also from the other 

adjacent provinces as well as from the provinces located in 

the Central region of Thailand, in particular Ratchaburi, and 

Nakhon Pathom provinces. This could be found in particular 

for the case of pig and cattle manures which come from the 

large and intensive livestock farms. Livestock or poultry 

wastes from the large and medium size farms are usually 

formally recycled, while the manures from small farms are 

usually informally disposed as fish feed or fertilizer or soil 

conditioner on site. Figure 4 shows the practice pattern of 

manures management in the studied provinces. 

 

Fig. 4 The pattern of animal waste management in the 

studied area. 

It was found that nutrients in the livestock and poultry 

wastes usually end up on the land within the area or either 

be recycled as fertilizers or use as raw materials for 

composting. The ration of disposed and recycled manures is 

highly depended on the local collection system and the 

quantity generation. One main potential plant nutrients flow 

back to agriculture in manures from livestock and poultry in 

four provinces in southern Thailand is implementing via 

community composting plants, in or outside of each 

province. It was found that the community composting 

plants in Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung 

and Songkhla provinces usually use cow dung and chicken 

manure as a main raw material for composting, but use a 

small amount of duck and pig manures. The community 

composting plants purchased manures from both the 

livestock and poultry in and outside of the province located. 

With the practice of the community composting plants 

receive the manures far from the area, transportation should 

be considered on cost investment and energy consumption. 

Although, composting was the key management of manures 

utilization, recycling of plant nutrients supplied from 

manures through community composting plants may need 

to answer the double objectives of saving energy and natural 

resources by reusing waste, as well as preserving the quality 
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of environment by reducing  polluting  effects  of waste 

accumulation. 

With respect to price of livestock and poultry wastes 

sold to community composting plants in the studies area, it 

was found that the prices of cow and chicken manures were 

found to be in the range of 1,500-1,750 Baht/ton. It was 

calculated that the values of cow and chicken manures were 

67.5 million Baht/year and 50.6 million Baht/year, 

respectively. In fact, the priority of problems changes with 

time. In fact, the priority of problems changes with time. 

The priorities, especially for the handling of livestock and 

poultry manures have shifted from the aim of economic 

optimization to reducing or limiting the environmental 

impacts at reasonable cost. In order to achieve more 

effective livestock and poultry manures recycling in the 

provinces, it is recommended to improve the traditional 

ways of livestock and poultry manures recycling. The 

manures should be stabilized before sending to the manures 

dealers. This will help to solve sanitary problems. Basic 

steps to utilization of manures effectively, it should consider 

on 1) source handling, collection and treatment of manures; 

2) manures processing to be sanitary and marketable by 

focusing on utilization of composting, drying, palletizing, 

nutrient contents certification, and  giving guidelines of 

utilization; 3)  increase the potential of marketing. However, 

livestock and poultry production and manures management 

are strongly dependant on farming strategies and structures 

and natural conditions. Probably one of the most important 

to consider is to find and introduce solutions for the 

reduction of environmental impacts of agriculture and 

livestock and poultry production before the environmental 

has suffered a great deal of damage. The responsibility of 

the individual livestock or poultry farmer, and policy 

makers are challenged to assess the potential problems 

without delay. Support the livestock and poultry farmers in 

the optimization of their manures and nutrients management 

through education, extension services, incentives, etc. In 

addition, relocating some livestock or poultry production 

from area with excessive livestock or poultry density to the 

area with good potential for manures utilization is 

recommended [13].  

However, sustainable measures for tackling livestock 

and poultry wastes management are complicated.  They 

should be based on the concept by which all pollutants are 

viewed together and not isolated from theirs nutrients value. 

To solve the problems and achieved success, livestock and 

poultry wastes much be managed from cradle to grave 

which from every steps of production to the final point of 

use or disposal.  This will involve everything from 

engineering solution, education, and implementation by 

everyone who deals with the livestock and poultry 

production and theirs wastes. 

It is agreed with the reports of Khamseekhiew and 

Danteravanich in 2002 [6], Menzi and team in 2002 [8] and 

Mahimairaja and team in 2000 [1]. They addressed that the 

success of animal manures recycling schemes is also 

dependent on how efficiently waste products are utilized. It 

is, therefore, necessary to research into new and more cost-

effective technology to produce marketable livestock and 

poultry wastes that can be used in harmony with the nature. 

The conversion of animal wastes into fertilizer or soil 

conditioners produced by composting is another option that 

should be promoted in the program of livestock and poultry 

wastes recycling and recovery.  In addition, in order to 

encourage a wide ranging and successful program of 

livestock and poultry wastes recycling in Surat Thani, 

Nakhon Si Thammarat, Phatthalung and Songkhla 

provinces, it is necessary to have several parallel initiatives 

at all levels to develop both basic and advanced knowledge 

of recycling methods. Management of livestock and poultry 

wastes must be integrated into a broader plant nutrients 

management program in agriculture. Guideline on specific 

land application, optimal loading rate, and permissible limits 

of nutrients, heavy metals, and antibiotics in either livestock 

or poultry wastes are recommended to set up and strictly 

use. The strict regulations governing the safe disposal and 

handling of livestock and poultry manures are 

recommended to implement in order to minimize the 

environmental impact. Research-based of animal wastes 

should be focused not only for crop management, but also 

for the development of state or regional land use plans. Last 

but not least, supporting the awareness building process in 

the community, in particular farming group, about the 

relevance of environmental impacts of livestock and poultry 

production as well as theirs manures management and 

agriculture in general is strongly recommended.   

CONCLUSION 

It was found that livestock and poultry wastes in Surat 

Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung and Songkhla 

Provinces, in the South of Thailand have been recycling for 

plants nutrients via direct fertilizer utilization or used for 

composting before. However, these manures management in 

the area should be optimizing with the objective of focusing 

the livestock and poultry production development into a 

sustainable direction. Thus, this is a very important step 

towards sustainable system of agricultural production of the 

area. 
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ABSTRCT 

This paper reported the survey results of the community 

composting factories in Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, 

Phatthalung and Songkhla Provinces, in the South of 

Thailand. The objectives are to understand the current 

situation, problems, obstacles and opportunities for 

development. The investigation was conducted in 36 

community composting plants. The current performance of 

composting, composting technology, and composting 

management and problems were reported. It was found that 

the composting plants used several animal manures as a 

main material for composting as well as local industrial 

wastes and domestic solid wastes. The 46% of them used 

the composting technology of open channels system. Only 

25% of them produced composting as grain form. It was 

determined that 56% of them are facing with the low 

efficiency composting technology. In the paper, the 

recommendation on the problem solving and some 

suggestion for the further composting development were 

also addressed.   

INTRODUCTION 

Composting is a biological controlled process 

conducted by successive microbial populations combining 

both mesophilic and thermophiclic activities, leading to the 

production of carbon dioxide, water, minerals, and 

stabilized organic matter. Generally, composting is applied 

to solid and semisolid organic wastes such as animal 

manure, agricultural residues and municipal wastes [1]. The 

main purpose and advantages of composting are classified 

as follows: 1) waste stabilization, 2) pathogen inactivation 

and 3) plant nutrients and land reclamation. However, 

limitation of composting could be appended. A major 

drawback of composting concerns the unreliability of the 

process in providing the expected nutrient concentrations. 

Because the characteristics of organic wastes can vary 

greatly from batch to batch, with time, climates, and modes 

of operation, the properties of the composted products 

would also vary accordingly. Other limitations of 

composting relate to socio-economic factors, for example, 

unaesthetic and obnoxious in odor [1,2]. Most farmers still 

prefer to use chemical fertilizers because in short time, it 

can produce reliable results on crop yields. 

Composting can be a cost-effective and environmentally 

sensitive way to manage a community, agricultural and 

industrial organic wastes. As Thailand government‘s point 

of views, composting is the appropriate way to produce 

organic fertilizer as one of the approaches on sustainable 

agriculture as well as to overcome problems resulting from 

a huge amount of organic wastes as solid, liquid, and air 

emission as the consequence of agricultural development 

activities. Thailand government had developed the program 

of one district one composting plant since 2002. The 

program has provided community with composting plants in 

order to develop community participation and financial due 

to develop organic fertilizer/compost which 

environmentally friendly for soil than chemical fertilizers 

[3,4,5]. By investigation on 16 composting plants under the 

program of one district one composting plant in Songkhla 

Province in the South of Thailand, Siriwong, et al. (2009) 

[3] reported that the composting plants used several animal 

manures as a main material for composting as well as local 

industry waste. The 68.75% of composting plant uses open 

channels system technology, while the rest of 37.50% used 

windrows system. It was determined that 50% of them are 

facing with the low efficiency composting technology. The 

43.75 % of them have a problem on the weak marketing. 

Also it was reported that the physical and chemical 

characteristics of the composts that produced by community 

composting plants shown the most parameters of size, 

germination index, total nitrogen, electrical conductivity and 

moisture content were not fulfilled with the organic 

fertilizer standard issued by the Department of Agriculture 

in 2005, and these quality parameters needed to be more 

improved [6]. 

This survey study was aimed to investigate the situation 

of the 36 community composting plants in 4 provinces in 

the South of Thailand, included of Surat Thani, Nakhon Si 

Thammarat, Phatthalung and Songkhla Provinces. The 

objectives are to understand the current situation, problems, 

obstacles and opportunities for development. This paper 

reported the survey results of the community composting 

factories in 4 provinces. The current performance of 

composting, composting technology, and composting 

management and problems were reported. In the paper, the 

recommendation on the problem solving and some 

suggestion for the further composting development were 

also addressed. 
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METHODOLOGY 

This study was carried out during 2010-2011 by using 

questionnaires, field survey, interview and secondary data 

obtained from governmental and research agencies. The 

study based on literature reviews of related studies which 

have been recorded in many different places and 

organizations. An investigation of 36 community 

composting plants was conducted by using questionnaires. 

The questionnaires were developed by the researchers and 

used for preliminary data collection. The 36 questionnaires 

were directly mailed to the composting plants and all of 

them were replied. Before the questionnaires were analyzed, 

the data editing was undertaken. Phone call to the 

community composting plants was performed in order to 

edit the data obtained. Composting plants visiting and 

interview were also conducted. During composting plants 

visiting, in plant investigation, the interview with the 

composting plants managers were carried out. The statistical 

analysis of data obtained in terms of ratio, percentage, and 

mean values were conducted. Figure 1 shows details of 

community composting plants investigated in this study.  

 

Figure 1 Numbers of community composting plants 

investigated in this study. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Background information of composting plants 

Community composting plants in Surat Thani, Nakhon 

Si Thammarat, Phatthalung and Songkhla Provinces, in the 

South of Thailand, have been mainly operated as 

cooperative organization. Each of composting plant, there 

was members and workers in range of 6->100 persons and 

4-10 persons, respectively. 80% of them were supported 

from local government, especially in terms of initial 

investment. At present, each of them has average capacity 

of composting production of 1-300 ton/month. Each 

composting plants could make income within the range of 

3,000-1,000,000 Baht/month. It was observed that each 

composting plant located in the piece of land within the area 

range of <1-3 rais (1 rai is equal to 1,600 m2). Only the area 

of 24-280 m2 was used for the office, and the other 32-532 

m2 used for composting operation. Surrounding area within 

the radius of 500 meter of the investigated composting 

plants is agricultural or community area. The information 

received was illustrated that, the composting plants mainly 

stop operation during rain reason or when the rubber tree to 

shed leaves. This was due to low market demand of 

composting and less workers. 

Products, materials and composting technology used 

Compost products  

Community composting plants have operated 

composting as batch by batch. Table 1 presents the 

information dealing with the compost products. It was   

observed that they mainly produced compost product within 

powder form (52-100% of composting plants in each 

province). Some of them with the 20-50 % (or to be average 

of 25% of the total) have produced compost product within 

grain form (both in pellet and using extrusion molding). The 

rest, produce the organic –chemical fertilizers and bio-

extracted juice, etc. In each composting plants usually 

produced more than one type of compost product. Compost 

products were packed in plastic bag  with  size  of 20-25 

kg/bag and 30-50 kg/bag as shown  

Table 1. Information of compost products of the community 

composting plants in 4 provinces investigated, 

(units as % of total composting plants in each province) 

Items (1) (2) (3) (4) 
1. Type of compost product     
     - powder compost 100 80 52 90 
     - grain compost 40 20 50 - 

     - other - 20 - 10 

2. Package of compost 

     product 

    

     - 20-25 kg/bag 80 60 31 100 

     -  30-50 kg/bag 20 20 69 100 

3. Customers     
     - rubber plantation 80 100 88 100 

     - oil palm plantation 80 40 6 100 

     - flower 20 20 25 40 
     - fruit plantation 80 60 69 60 

     - vegetable 80 40 44 60 

     - rice  20 - 38 - 

Note (1): Nakhon Si Thammarat, (2) Phattalung, (3) Songkhla and 
(4) Surat Thani 

in Table 1. The composted product was mostly used in 

the rubber plantation, oil palm and fruit plantation as well as 

for flower plantation in the areas.  The price of compost 

product was observed to 2.5-12 Bath/kg. 

Materials used in the composting plants  

The quantity of substrates potentially suitable for 

composting is indeed large. Generally, composting has been 

applied to non fluid, dry material [2]. Urban organic waste, 

manure, and agricultural waste as well as agro-based 

industrial waste represent major components are able to use 

for composting.  In Thailand, Ngamganokwan (2006) [5] 

reported that there were 16,812 agro-based and food 

factories. These factories used raw material from 

agricultural product for manufacturing and produced large 

Surat Thani 

Nakhon Si Thammarat 

Phatthalung 

Songkhla 

5 community composting 

plants in 5 districts 

10 community composting 

plants in 10 districts 

   5 commuunity 

composting plants in 

3 districts 

16 community composting 

plants in 16 districts 
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amounts of organic solid waste. It was estimated that there 

were annually 4 million ton of wastes generated from these 

factories. These wastes can be able used for composting. 

However, the problems on materials used in the composting 

may be from encountering in waste management depended 

not only on quantity, but also on their characteristics. 

From survey, it was found that the composting plants 

used several animal manures as a main material for 

composting as well as local agro-based industrial wastes and 

domestic solid wastes. Materials used for community 

composting plants could be classified to be 5 groups, 

included of 1) manures that mostly used in terms of cow 

dung, chicken manure, swine manure, duck manure, and bat 

manure, 2) organic residues from local agro-based industry 

which is examples of rice husk, rice bran, saw dust, coconut 

fiber and dust, ash, oil palm fibers, empty fruit bunch of oil 

palm, and decanter cake from palm oil mill, etc., 3) residues 

from agricultural, 4) chemicals and some natural substrates 

used as additives, such as dolomite, phosphate rock, and 

urea, and 5) compost seeding that included of EM (effective 

microorganism), and seeding provided from Department of 

Land Development, such as LD1, LD2, LD3, LD6 and LD7 

seeding product. With consideration, the results obtained 

from each province, it was observed that the materials used 

for composting plants in Surat Thani, Songkhla, Phatthalung 

and Nakhon Si Thammarat was not much different. 

Composting technology used  

Attention will now be turned to the various processes 

that have been used in the composting. A variety of 

techniques can be used to classify composting systems, such 

as nonreactor system or reactor system. The nonreactor 

composting system is divided between those which maintain 

an agitated solids bed and those which employ a static bed. 

The windrow system is the outstanding example of a 

nonreactor, agitated solids bed system. Mixed compost 

material is placed in rows and turned periodically. For 

reactor system, it has been divided into vertical flow 

reactors and horizontal and inclined flow reactor [2]. 

However, from survey, it observed that community 

composting plants in 4 provinces used all non- reactor 

composting. In Surat Thani, it was observed that all 

composting plants used composting technology in pile and 

periodically turning (100%). In the other hand, composting 

plants in the rest 3 provinces used composting with more 

diversified technology. Figure 1-3 show the composting 

technology used in community composting plants in 

Songkhla, Phatthalung and Nakhon Si Thammarat. With the 

over all figure, it was found that 46% of them used the 

composting technology of open channels system, while the 

rest of 58% used a windrow system with in pile. In addition, 

there is only one composting plant used aerated static pile. It 

was remarked that composting technology used by the 

composting plants were simple technology and mainly with 

the small scale. Operation usually conducted by hand or 

simple mobile equipment, Thus, there is not much of 

equipment used in the composting plants. Figure 4 shows 

some equipments usually be used in the composting plants. 

Those of them are graining machine, turning machine and 

mixing machine for composting and sewing machine for 

sealing compost bag. In addition, it was observed that there 

are some composting plants produce bio-extract juice. 

Figure 5 illustrated the fermented containers used for bio-

extract juice. 

 

Figure 1. Composting technology used in Nakhon Si 

Thammarat province. 

 

Figure 2. Composting technology used in Songkhla 

province. 

 

Figure 3. Composting technology used in Phattalung 

province. 
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Sewing Machine Turning Machine 

Figure 4. Some equipments used in Community 
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 composting plants. 

 

Figure 5 The fermented containers used for bio-extract 

juice. 

However, in this survey it was focused on the 

composting, not bio-extracted juice. It was determined that 

each batch of composting process had composting time 

within the range of 6-90 days. The most techniques that 

composting plants usually used to judge the maturity of 

compost batch by batch was physical observation only, but 

not chemical determination. Those are 1) temperature 

decline at the end of batch composting, 2) absence of 

obnoxious odor, and 3) color changed. By practice, the 

composting plants sent some compost product to analysis 

the quality. Table 2 reflected the performance of 

composting plants on compost product quality assessment. 

It was found that there were only 20-80% of composting 

plants in Surat Thani, Songkhla, Nakhon Si Thammarat and 

Phatthalung mentioned that they produced compost product 

complied with the compost/ organic fertilizer standard [7,8]. 

However, compost product sampling and its quality analysis 

for each composting plant was recommended to further 

conduct. 

Table 2 Implementation of compost product quality. 

Items (1) (2) (3) (4) 
1. Number of composting 

     plants determined the 

     compost product 
     quality. 

100 60 94 100 

2. Number of composting 

    plants mentioned that 
     theirs compost products 

     complied with the 

     compost standard. 

80 20 50 70 

Note (1): Nakhon Si Thammarat, (2) Phattalung, (3) Songkhla and 

(4) Surat Thani 

 Unit is % of total composting plants in each province. 

Problems and obstacle  

In this study, five groups of problems/ obstacles that the 

community composting plants may have, were investigated. 

Those are 1) raw materials and operation cost problem, 2) 

marketing and management problem, 3) technology used 

problem, 4) worker and personnel problem, and 5) 

environmental problem. Table 3 illustrated the problems 

found in community composting plants in each province. It 

was found that composting plants in each province have 

been facing with different problem/obstacle. However, most 

composting plants are facing with following problems; high 

price of raw material and high operation cost of compost 

processing, low efficiency of composting technique, quality 

of compost product, no market, lack of manpower, and 

obnoxious odor. By overall, it was determined that 56% of 

them are facing with the low efficiency composting 

technology. Therefore improvement on composting 

operation is recommended to consider in order to increasing 

the operational capacity of the composting plants. 

Needs to improvement 

Composting is primarily a problem of material 

handling. The type of material being handled often dictates 

the design of the system [2].  From survey,  by overall it was 

reflected that main items required from the community 

composting plants for development or improvement are 1) 

development of composting machinery to replace the 

human labor (75%) 2) composting technique, in particular, 

better formula for better quality (56%) and 3) marketing and 

management, included accounting system and effective 

management of the overall composting plants investigated 

in  4 provinces (44%) and information of the needs on the 

improvement of composting plants classified by each 

province is given in Table 4.  

Recommendation 

It was reported that half of agricultural land of Thailand 

with the estimated area of 68 million rais had low fertile 

with less 1.5% of organic mater. This affected the low 

productivity of agriculture and consequence of low income 

[5]. One solution to solve this problem is compost using. 

Composts are a fertilizer rich in organic matter. The organic 

matter is excellent soil conditioner because it has been 

stabilized, decomposes slowly and thus remains effective 

over a longer period of time [1]. Using compost will 

promote agenda of ―organic agriculture‖. Therefore 

community composting plants are very important 

mechanism for achievement this objective. 

Table 3 Problems found in community composting plants 

Items (1) (2) (3) (4) 
1. Environmental 

   problems 

20 20 12.5 90 

    - waste generation 0 0 12.5 90 

    - obnoxious odor 20 20 12.5 80 

2. Raw materials and 
    operation cost 

80 60 50 100 

- lack of raw material 

      use 

80 40 18.75 20 

    - quality of raw material 20 0 6.25 10 

- high price of raw 

       material 

80 60 50 0 

- high cost from 

       transportation 

20 40 25 0 

- could not get profit 
  from operation 

20 20 37.5 10 

3. Market and 

    management 

    problems 

60 60 25 40 

    - less market 40 40 6.25 0 

- get low price of 

      compost product 

20 0 6.25 0 

    - non effective 

      accounting 

60 0 6.25 10 

    - no strategic approach 
      for marketing 

0 20 0 0 

    - not accepted  from 

      customers 

0 0 6.25 0 

- less capacity of 

 compost production to 

 meet market demand 

0 0 0 30 

4. Technology problem 80 80 50 80 

- low efficiency of 

      composting technology 

80 40 50 60 
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Items (1) (2) (3) (4) 
- limitation of 
       equipments 

20 0 0 80 

- not able produce good 

 quality compost product  and 
compiled with the standard 

0 40 31.25 10 

- no control of quality of 

 compost product 

0 20 25 20 

5. Worker and personnel 
      problem  

80 80 50 50 

- difficulty to get 

   composting worker 

80 20 6.25 50 

    - no experts to support 40 60 4.75 30 

Note (1): Nakhon Si Thammarat, (2) Phattalung, (3) Songkhla and 

(4) Surat Thani 
 (Unit is % of total composting plants answers in each province.) 

At present, the potential of waste utilization via 

composting is high in these areas, but the cost of waste is 

high due to the competition of various uses of waste. 

Therefore, the enhanced capability of composting plants in 

terms of marketing, knowledge, technique and 

advertisement of using compost product will be the main 

required mechanism for helping and support them. Refer to 

the problem and some demand reflected from them, it has 

some recommendation as follows. 

Table 4 Weak points that community composting plants wish to 

more improve. 

Items (1) (2) (3) (4) 

1. Technology used in 
composting process 

80 100 100 100 

- produce with better 

        formula compost 
        product for better 

        quality 

80 20 56.25 60 

- produce compost 
       with shorter 

        composting time 

40 40 50 30 

- produce as more grain 
       form of compost 

       product 

40 40 50 30 

- development of 
 composting machinery 

 to replace the human 

 labor 

80 40 68.75 100 

     - simple method for 

        compost product 

        quality analysis 

20 60 62.5 30 

     - techniques to control 

       of compost product 

       quality 

40 20 37.5 10 

     - produce compost for 

       specific type of plants 

40 60 31.25 10 

- better compost product 
  packaging 

60 20 25  

2. Market and 

    management 

80 60 56.25 80 

     - market 80 60 56.25 0 
     - accounting system 60 0 31.25 10 

 - more effective 

       management of 
       composting plant 

60 60 37.5 40 

 - increase more 

   production capacity 

80 20 25 80 

     - more effective 

      transportation for 

      product delivery 

40 0 6.25 0 

3. Environmental 

     problem 

20 20 6.25 90 

    - obnoxious odor solving 20 20 6.25 90 

Note (1): Nakhon Si Thammarat, (2) Phattalung, (3) Songkhla and 
(4) Surat Thani 

 (Unit is % of total composting plants answers in each province.) 

For, odor problem, it was noted that composting can be 

subject to nuisance problem such as odors and dust. 

Therefore measures to control such conditions should be a 

part of any process design. For compost product quality, it 

was to say that the compost quality is greatly dependent on 

the chemical and physical characteristics of the materials 

used for composting, and on the processing system used to 

produce it. The higher of N, P, K contents in raw material 

used, the greater the fertilizer value of the compost.  

However, N, P and K values in compost do not only 

depended on type of material composted but also the initial 

C/N ratio of that material. However, it is apparent the 

magnitude of increase in N, P, and K percentages in the 

composted products was related to the initial characteristics 

of the composting materials and the percent loss of volatile 

solid after composting. Therefore, it is necessary to increase 

the knowledge and competency of composting plants on this 

information. For the composting cost, it is fact to say that 

the subject of costs is very difficult to address properly. 

Costs are very site-specific. It was noted that composting is 

cost-competitive with other approaches of waste/ byproduct 

management. If this was not so, it would not see such a 

large number of systems being implemented. Composting is 

likely to be cost-competitive in most cases, but whether it is 

the most cost-effective depends on a site-specific analysis. 

Hence, research cooperative activities between the research 

agencies and community composting plants are 

recommended to strongly link. Likewise, the developments 

of all weak points, not only the technology used in 

composting process, but also marketing, as well as 

environmental concerns are recommended to further 

develop and adopt such appropriated techniques to the 

practical use.  

CONCLUSION  

A survey of the community composting plants in Surat 

Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung and Songkhla 

Provinces, Southern Thailand was undertaken in 2010-2011 

in order to assess the state of employment of the composting 

technology by the community composting plants of the 

program of one district one composting plant. The study 

was to determine the problem and weak points of the 

composting plants. The survey revealed that mainly 

composting plants still had problems on the composting 

operation included of technology used, compost product 

quality, plants operation, marketing, and workers. This 

reflected that increasing technical expertise of the operation 

composting processing is necessary to be promoted by 

different training course/ programs to the community 

composting plants.  
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ABSTRACT 

We human beings are facing recently to two serious 

emerging issues of Energy and Environment globally. What 

comes next? It will be surely the Food issue, the author 

believes, considering the drastic increase of world 

population. It is now 7 billion and still increasing at the rate 

of 100 million per year. What kind of food resource should 

be hopefully recommended and produced? That may be 

Rice which is one of the most important main staple food 

resources not only in Asia but also in the world.  

In this paper Rice and its production system are 

discussed from the viewpoint of multi-purpose use 

resources for food, energy and environment, which can be 

categorized as key resource or buffer resource. New rice 

mechanization system is introduced and proposed including 

its impact on environment, especially focusing on CO2 

production. In addition Rice production policy and what we 

agricultural engineers should do toward the future for 

globalization is discussed and the exact direction to go is 

shown based on the author‘s experience comparing with 

Japan‘s case. 

INTRODUCTION 

The main purpose of this paper is to overview the rice 

production how it was changed, how it is going on and to 

show to which direction it should go. Let‘s see what is 

happening now to Rice production in Japan.  

Japan’s rice policy 

Rice is one of the most important main staple foods 

even for Japan. People don‘t eat however so much rice 

recently, almost 70 kg/capita/year due to the change of life 

style especially for younger generation. Rice production has 

been controlled politically almost for a half century. Around 

one third of the total area of paddy field (equal to one 

million ha) is now under production control. The main 

purpose of this policy is to keep rice price high enough to 

protect the farmer from price collapse caused by 

overproduction. The other crops different from rice are 

strongly recommended to grow instead and the farmers have 

been supported by subsidy based on the production 

controlled area and this policy is still being continued even 

though the subsidy and compensation method are more 

concentrated on the individual farmer‘s level now . It looks 

strange that the farmers who are not so active in rice 

production are supported by official money, whilst more 

active ones are not done. There can be generally considered 

two ways to negotiate the overproduction problem. They are  

1) Production control and  

2) Development of new market and consumption 

increase.  

In case the production is controlled temporarily, it 

functions successfully, however if continued for a long 

term, the industry (producer) will be bankrupted due to the 

shortage of capital and no income. The leader of new 

government (2013) is now emphasizing the importance of 

export expansion of agricultural products for industry 

vitalization. The reason why the production control could be 

continued over a half century depends totally on the use of 

tax automatically coming annually. This policy has the 

problems as shown below  

1. No promotion of agriculture  

No encouragement and attraction to farmer and  

Discouraging the young generation wishing to be a 

farmer  

Double payment of tax and expensive rice for 

consumer  

No technology development & innovation in rice 

cultivation  

No competitiveness in the world rice market  

No strengthening of agriculture  

It is easily estimated that the world population will 

become 10 billion in 2050 if the same increasing rate is 

continued and almost 4 billion ton of food production will 

be needed if needed to keep the same amount of food 

(400kg) /capita/year as we have now 

Food & Energy 

Since March 11, 2011 when Tohoku, Japan region died 

due to Tri-disaster suffered by Earthquake, Tsunami and 

Nuclear power plant destruction, the people‘s opinion is 

shifting and becoming dominant from nuclear energy to 

renewable energy ones. Mega–solar farm is one of the most 

closed up replacements for nuclear energy due to the 

comparatively easy and simple procedure of land use 

registration for the other type of renewable ones such as 

biomass and wind. 
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Fig. 1 Kisozaki newly reclaimed farm land   

 

Fig. 2 Proposed system of rice production 

The author proposed the possibility of huge scale rice 

mechanization focusing on the bio-ethanol production using 

the newly reclaimed, but abandoned farm land. This is one 

of the countermeasures of increasing the rice consumption 

and developing the new market in energy production sector. 

The proposal was very much closed up, but not done by the 

government due to the proposal against the national policy 

of rice production control even though those lands have 

been left abandoned without usage even now. The main 

purpose of the proposal is to vitalize and strengthen the rice 

agriculture for making it competitive in the world market. 

The author suggested another possibility of using those 

lands for mega-solar farm. Mega-solar farm project is now 

(2012) going on the same land as the author proposed for 

the bio-ethanol production project. One of the additional 

merits of bio-energy farm is that it can create and provide 

the job opportunity compared to the solar and wind farm. 

The ultimate type of energy available for the end user at the 

final stage will be electricity in spite of any energy resources 

usage. Rice can provide food and energy in addition to the 

absorption of CO2. It looks impossible and hopeless to 

introduce the huge scale farming system using precision 

agriculture for example to the small scale farm under 

Japanese condition, however it is not necessarily to use it. 

Technology can be used anywhere, therefore it looks not 

necessary to target the small scale farming only, otherwise 

the marketing area may be limited. The author would like to 

emphasize to use such a huge abandoned land and grow rice 

for energy production with cheaper production cost. The 

technology verified on that site should be exported to the 

country outside Japan, in which the technology can be 

suitably applied. 

It is important to establish a core R/D center to make 

Asia to be a real Food giant. To make this dream come true, 

C&C, Collaboration and Competition are needed mutually 

and interactively among the universities to be involved. 

Rice Kingdom 

The total rice production in the world is almost 680 

million ton per year and more than 90 % of it is produced in 

Asia. Thailand is producing almost 30 million ton of rice 

annually and exporting 7 million ton equal to almost one 

fourth of total production. The rest of them is consumed 

domestically. The author became to know the reason why 

rice can‘t be used for producing bio-ethanol in Thailand, 

because rice price is more expensive than bio-ethanol. 

Thailand is one of the non-energy producing countries, 

therefore something must be done to negotiate the 

increasing energy consumption demands and needs. Exactly 

the rice price must be more expensive now than bio-ethanol 

in Thailand, however there can be found many countries 

requiring energy. Those countries want to buy energy if the 

price is reasonable or a little bit expensive more than Thai 

rice. One of the possibilities of income increase in trade is to 

export rice as energy resource or already processed energy 

(bio-ethanol) from rice. In this case the national income 

from rice can be increased compared with rice for food. 

Needless to say some of them should be actively used 

domestically for energy use based on the concept of the 

buffer resource available for food and energy. The author 

also became to know by the personal contact that one 

research group of AIST (Advanced Industrial Science & 

Technology), Ministry of Economy, Trade & Industry, 

Japan is conducting the project on rice production available 

for bio-ethanol production in Cambodia focusing on the 

increase of rice production more than three times than now.  

Rice can be categorized as one of the key resources 

available for many purposes such as food, energy, 

environment and various useful material resources. Rice can 

be therefore used as the buffer resource depending on the 

amount of production. In case of overproduction, it should 

be used for energy and in case of less production or stock, it 

should be used for food even though some political access is 

needed to control the price in the market depending on the 

purpose of usage. In Japan the bio-ethanol blended gasoline 

(E3) was introduced in 2007, however it is not so much 

extended as expected due to the advanced development of 

new car technology as shown in hybrid and, electric cars. At 

the initial stage of introduction of E3, the bio-ethanol was 

imported from France and it was produced from wheat even 

though Japan has the problem of overproduction of rice. The 

reason can‘t be still understood from the following points.  

1. Why was it imported from France? Because the 

imported bio-ethanol was produced from wheat  

Efficiency of bio-ethanol production per ton of rice is 

430 liter, which is 100 liter higher than wheat (340 liter) 

Transportation fare is additionally needed 

No use in solving the overproduction of rice. That‘s 

why the author proposed the rice production for producing 

the bio-ethanol from the viewpoint of new market 

development and consumption increase mentioned above 

already. 

Some of the data are shown for the reason why rice can 

be categorized as key resources available for many 

purposes. As already mentioned above, Rice is one of the 

important food resources especially for Asian people and 

almost 430 liter of bio-ethanol can be produced from one 

ton of rice. Rice can absorb 4 to 5 ton of CO2 / ha in CO 

base, (16 to 20 ton/ha in CO2 based).  
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ASIA AS FOOD GIANT 

The following shows the reason why Asia can be 

qualified as one of the food giants in the world.  

1. More than 90 % of world rice is produced in Asia 

Almost 40 % of world wheat is produced in Asia, 

which is equal to the total production of Europe. 

Almost 30% of farm land is located in Asia. 

The other food crops such as sugarcane, corn and 

soybean can be produced in addition to fruits, vegetables, 

fish and meats     

Higher potentiality for increasing the food production 

can be possibly expected depending on the demand if 

possible 

One of the most important conditions to be qualified for 

food giant is the high potentiality not only in the total food 

production enough to access to the demand timely, but also 

in providing the safe, quality controlled food resources and 

products stably. It can be found easily from this point of 

view what is necessary and how it should be done to 

perform to make Asia to be food giant. Yes, high 

technology machines equipped with autonomously 

controlled functions must be introduced and used for 

processing the resources for adding more values on them. 

By the Research and Development technical collaboration 

including human resources development based on this 

concept, more merits for mutual prosperity can be found not 

only for the Asian countries, but also the universities 

involved. When it comes to look at the current situation of 

agriculture and its mechanization in Asia, it looks such a 

high technology machine doesn‘t fit now and it takes time to 

be accepted for extension actually. It is however more 

important to notify that the preparation must be 

accomplished enough to be in time for the upcoming issue 

of food crisis. It is necessary to access to the current 

agriculture and mechanization, however the enough 

preparation toward the future should be done too. Especially 

for the university people it is extremely required to have 

eyes to look forward and find what to do and where to go. 

HIGH TECH MECHANIZATION  

As already mentioned above, the author proposed the 

new rice mechanization system under Japanese condition 

considering from two viewpoints of energy saving and CO2 

reduction previously. The proposed system may not 

possibly be applied to Asian condition immediately, 

however some of them may be successfully and 

appropriately applied. The main content of the proposed 

system can be summarized simply as follows.  

1. Shift from transplanting to direct sowing  

Simultaneous combined functions of cutting, threshing 

and de-husking in harvesting operation (Rice is traded in 

rough rice, not brown rice in Asia) 

Shift from rough rice drying to brown rice drying 

(possible under Japanese condition) 

The author lists up three hopeful technologies as shown 

below, which can negotiate the food crisis issue. They are  

1. Precision Agriculture 

Agricultural Robot 

Green Factory  

Technology of automation and robotics are more or less 

involved commonly in all of the technologies, because they 

are really needed to produce the uniform, quality controlled, 

safe products and supply them timely and stably on demand 

of consumers. The total amount of food production must be 

achieved enough to access and cover the increasing world 

population with the first priority, however from the safe 

food supply point of view, the above mentioned conditions 

and requirements can‘t be satisfied without the application 

of integrated multi-disciplinary technologies involved in 

both of the primary and secondary production.  

TPP / FTA  

Japan is now strongly invited to join the Trans Pacific 

Partnership, which is a kind of economic free trade 

agreement among the countries. Some of the countries 

already expressed the final decision to join the discussion 

for agreement. In case of Japan, the final decision making is 

always decelerated and delayed due to the lack of 

competitiveness especially in agricultural sector. Even this 

time the final decision is not prepared yet and still under the 

process of consideration at national government level. It is 

necessary to have a review how the agriculture has been 

treated politically up to now including the past and current 

situation. As already introduced previously one of the main 

policies has been the production control especially for rice. 

What kind of effort has been made for promoting or 

improving the agriculture based on the past experience of 

GATT Uruguay round? Even in the past the agriculture 

sector especially rice production was treated as the 

exceptional sanctuary, however the active attitude to open 

the market toward the future was strongly requested and the 

minimum access rice import was finally accepted to show 

the national attitude that Japan is making effort to open the 

market toward the future in the agricultural sector. 

Minimum access rice import was started in 1995 in spite of 

the overproduction of rice. In addition the various big 

projects were proposed from the related ministries for the 

purpose of strengthening the competitiveness of agriculture. 

Most of them were approved and implemented. Special 

research on emerging issue was started in those days. The 

total amount of the minimum access rice imported for the 

past ten years from 1995 to 2006 was almost equal to 2 

million tons, and the expense for that rice storage was 

drastically increased up to 200 million Japanese yen finally 

in 2006. Why was it happened? The minimum access rice 

was not used actively, therefore a huge amount of budget 

was continuously spent away just for the storage. What is 

the reason why the imported rice was not used? Minimum 

access rice is the additional extra rice, which is not 

necessary for Japan, however it was agreed to show the 

active national attitude for opening the market even in 

agricultural sector as mentioned above. Once the rice import 

was however agreed irrespective to any reasons it is 

imposed as the duty to follow the agreement. If we follow 

this agreement basically, the cheaper rice should be actively 

purchased as much as possible and it should be used for 

energy production. It makes both of the rice exporting and 

importing countries happy and beneficial. In addition high 

quality, valus added expensive rice should be used for food 

and exported. 

CONCLUSION 

The followings are the summarized conclusions derived 

from this paper based on the author‘s proposal and 

recommendation.  

1. Overproduction problem of rice should be solved 

based on the development of new rice market and the 
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increase of the consumption. Production control 

should be stopped immediately. We learned nothing 

comes from production control policy, but weakening 

and worsening agriculture more.  

2. Asia can be qualified as one of the world food giants 

from the viewpoints of enough production and supply 

of food to cover the increasing world population 

3. Rice has higher potentiality enough to cover the global 

issues of food, energy and environment 

4. Concrete project scheme on Rice production was 

introduced and proposed to ensure the world food 

security based on the concept of international 

―Collaboration & Competition‖ 

5. One of the most important things is to protect Rice, 

not farmers. This means that if the agriculture is 

strengthened and the rice is made more competitive 

enough in the international market the farmers can be 

automatically protected. Under the production control 

policy, nothing comes out for promoting agriculture. 

6. Asian engineers, scientist and researchers majoring 

agriculture should get together and move forward to 

the same direction under ASEAN Economic 

Community (AEC / Asian Union). 

7. Based on the research collaboration, the higher 

education should be provided for the international 

human resources development.  

8. One of the most important thing is to organize the 

project and work collaboratively under competitive 

atmospheric condition between resource nation and 

technology nation not only for the Asian region, but 

also for all over the world globally.  
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ABSTRACT 

A low-cost capacitive grain moisture content measuring 

system has been developed.  The system consisted of an 

Arduino based microcontroller interfacing with a 

Capacitive-to-Digital Converter (CDC) chip for digitally 

determining of capacitance of the sample between two 

electrodes.  A calibration experiment was performed to 

determine the relationship between capacitance and 

moisture content of paddy grain under laboratory condition.  

Different types of electrode configuration; parallel-plate, 

coplanar-strip, and cylindrical-probe; were compared.  

Oven-drying method was used to determine actual grain 

moisture content.  Calibration models were developed 

showing that capacitance exponentially increased with an 

increment of grain moisture content with high correlation.  

R2 values were 0.89 or higher for all electrode types.  

However, in validation experiment, parallel-probe and 

cylindrical-probe predicted 7% higher moisture content, and 

coplanar-strip forecasted 34% higher moisture content 

comparing to the actual values. 

INTRODUCTION 

Grain moisture content is an important parameter in 

harvesting, storage, processing, and marketing of grain 

production.  Moisture content is a critical parameter to 

determine accurate yield since mass of grain is affected by 

the grain moisture.   

Gravimetric or oven-drying method is a direct 

measurement of grain moisture content, but destructive, 

tedious, and time consuming.  Resistive meter is a common 

device for indirectly measuring grain moisture content 

based on its resistance or conductance.  However, the 

samples must be grounded to be able to measure internal 

grain resistance.  Common non-destructive techniques used 

for grain moisture determination are capacitance, 

microwave, radio frequency, and NIR [1-2].   

Capacitive meter non-destructively measures grain 

capacitance or permittivity, which highly depends on 

moisture content.  Major factors affecting dielectric 

measurements are temperature, bulk density of the grain, 

quality parameters (protein, oil, starch, and foreign 

materials) and surface moisture [1].  Snell et al. [3] found 

that the grain bulk density had significant influence on the 

precision of dry matter estimation.  However, the amount of 

material in the capacitive sensor has no effect on moisture 

content prediction [4]. 

Recently, low-cost Capacitance-to-Digital Converter 

(CDC) chips have been available, allowing accurate 

measurement of sample capacitance with environmental 

compensated [5].   

The objectives of this study were to develop a 

capacitive grain moisture content meter using a 

Capacitance-to-Digital Converter (CDC) component and to 

evaluate electrode configuration for paddy moisture content 

determination. 

MATERIALS AND METHODS 

Moisture Content Sensor Design 

A grain moisture content meter has been developed 

consisting of a sample holder, a Capacitance-to-Digital 

Converter (CDC) circuit, a microprocessor, and a LCD 

display module.  Diagram of main components is presented 

in Fig. 1. 

 

Fig. 1 Diagram of the moisture content meter. 

The sample holder was designed as a cube acrylic box 

without top face.  Each internal side is 50 mm width.  Three 

sample holders were used to fit three types of electrode 

configuration: parallel-plate, coplanar-plate, and cylindrical-

probe.  In parallel-plate configuration, two of 5×5 cm2 

aluminum plates with 1 mm thickness were placed on the 

opposite sides in a sample holder (Fig. 2a).  The coplanar-

strip electrode used a pair of 1×5 cm2 aluminum strip 

attached to the bottom of the sample cell (Fig. 2b).  The last 

electrode configuration was a pair of cylindrical probes (0.5 

cm diameter and 5 cm length) plugged into the middle of 

the sample cell (Fig. 2c).  Center of both probes was 1.5 cm 

apart.   
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Fig. 2 Structure of the sample cell with three different 

types of electrode configurations: (a) parallel-plate,  

(b) coplanar-strip, and (c) cylindrical-probe. 

By neglecting fringing fields at the edges of electrodes, 

generic capacitance equation [6] can be written as, 

C = 0rG   (1) 

where C is capacitance [F], 0 is permittivity of free 

space [8.8542 × 10-12 F/m], r is relative permittivity [no 

unit], and G is geometry factor [m] depending on the shape 

of electrodes and their separation.  This equation shows a 

linear relationship between capacitance and the relative 

permittivity which is a function of moisture content of the 

dielectric material and other related parameters. 

For the capacitance measuring circuit, an AD7745 

Capacitance-to-Digital Converter chip (Analog Devices, 

MA, USA) was used as a major component.  AD7745 is a 

single package that converts capacitance signal into 24-bit 

digital value using sigma-delta modulation technique.  The 

original measuring range is 4 pF with a resolution of 4 fF.  It 

also automatically adjusts the range up to 17 pF by 

increasing a variable offset when the reading is out of range.  

Since the estimated maximum capacitance was expected to 

be higher, an additional circuit [7] was used to enhance the 

measuring range to 400 pF with a resolution of 94 fF.  The 

CDC device applies 32 Hz square wave excitation to one 

plate of the capacitor and measures the charge stored in the 

capacitor using a sigma-delta modulator and a digital filter; 

then, the digital result is available for the external host [8]. 

The AD7745 functioning was controlled by a 

microcontroller (Arduino© UNO R3, http://arduino.cc/).  

Digital signal was transmitted to the controller via I2C 

interface.  The maximum conversion rate of AD7745 was 

90 Hz.  In this study, the microcontroller was programmed 

to read the capacitance from AD7745 at 10 Hz and print out 

the average value on the LCD display module at 1 second 

interval.  Fig 3 shows the prototype of the grain moisture 

content meter developed and used in this study. 

 

Fig. 3  Prototype of the grain moisture content meter. 

Experiment and data analysis 

Two stages of experiment – calibration and validation – 

were conducted under laboratory environment.  Room 

temperature and ambient relative humidity were kept at 

approximately 26±2°C and 65±5% respectively.  Paddy 

grain used in this studied was RD23 variety growing in 

2012 in Ladkrabang district, Bangkok.  The initial moisture 

content was approximately 15%wb.  The grain was then 

sampled and stored in 4 containers.  Different amount of 

water was sprayed and thoroughly mixed into containers to 

modify grain moisture content.  The containers were then 

sealed and stored in a refrigerator overnight to allow grain 

moisture entering the grain kernels.  The samples were 

brought out to the room temperature for at least 1 hour 

before the experiment to make sure that temperature 

equilibrated to the ambient and no condensed water on the 

grain surface. 

Calibration experiment was conducted to develop the 

relationship between grain moisture content and the 

measured capacitance from the sensors for all three 

electrode configurations.  In order to minimize the random 

errors, twelve sets of test were randomized for four levels of 

grain moisture content with three replications.  Within each 

set, three tests with different electrodes were also 

randomized for the test order.  

Each test, paddy grain was carefully filled into the test 

cell.  Height of filling and time used were consistent for 

each filling to minimize bulk density of grain in the test cell.  

Excessive grain was struck off using a leveling stick.  

Capacitance value was read out using the developed MC 

meter.  Paddy grain was recollected for capacitance 

measurement using other electrode configurations.  The 

same sample was finally used to determine the actual 

moisture content using the oven-drying method.  The paddy 

used in each test was weighed both before and after drying 

at 105°C for 24 hours.  Wet basis moisture content was used 

in this study. 

Regression analysis was then performed to determine 

empirical models of relationships between grain moisture 

content and its capacitance from all three types of electrode. 

Models were validated in a validation experiment.  

Sample preparation, test randomization, and test procedure 

were the same as those in calibration experiment.  The 

predicted moisture contents were determined by using the 

calibration models.  The prediction MC from the MC meter 

and actual MC from the hot-air oven method for each 

electrode configuration were compared and discussed. 

RESULTS AND DISCUSSION 

In calibration experiment, strong relationships were 

found.  Measured capacitance from all types of electrode 

exponentially increased with an increment of grain moisture 
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content with high correlation (Fig 4).  Coplanar-strip 

electrode yielded highest coefficient of determination (R2 

value) of 0.945.  R2 value from parallel-plate model was 

0.893 which is slightly small.  Cylindrical-probe model 

showed lowest R2 value of 0.893.  

Results from the validation experiment show 

comparisons between moisture content measured from the 

MC meter and actual moisture content determined by hot-

air oven method (Figs 5 to 8).  R2 values from all electrode 

configurations were satisfactorily high, ranging from 0.837 

to 0.884.  However, the sensitivities (slopes) were too 

strong.  Parallel-plate and cylindrical-probe electrode 

readings tended to be 7% higher than the actual moisture 

content.  Coplanar-strip electrode reading was 34% greater 

than the actual value.  All comparisons show high deviation 

at high moisture content.  Exponential relationship might 

cause high sensitivity at high moisture.  Steep slopes in Fig 

5 to 8 show that other parameters might be missing.  Since 

ambient temperature and humidity were controlled, and the 

paddy samples in experiments were from the same origin, 

grain bulk density might be another factor to be accounted.  

High slope error in coplanar-strips electrode might be due to 

the strips were located on the bottom of the test cell.  

Distribution of the grain weight over the strips might affect 

the capacitance value. 

Further studies of the grain moisture content meter are 

to (1) extend the moisture content ranges to cover 9% to 

25%, (2) introduce ambient temperature, relative humidity, 

and grain bulk density as independent variables, and (3) 

include more varieties of paddy. 

 

Fig 4  Relationship between actual moisture content and 

capacitance readings from three types of electrode 

configuration in the calibration experiment 

 

Fig 5  comparison of moisture content from the capacitive 

sensor with parallel-plate electrode and that from the hot-

air oven in the prediction experiment 

 

Fig 6  comparison of moisture content from the capacitive 

sensor coplanar-strip electrode and that from the hot-air 

oven in the prediction experiment 

 

 

Fig 7  comparison of moisture content from the capacitive 

sensor cylindrical-probe electrode and that from the hot-

air oven in the prediction experiment 

CONCLUSION 

A low-cost grain moisture content meter using a 

capacitance-to-digital converter (CDC) chip and interfacing 

with a microcontroller was developed and tested under 

laboratory condition.   Three types of electrode were 

studied.  Capacitance measured by all types of electrode 

increased exponentially with an increment of grain moisture 

content.  All types yielded high correlation between 

measured capacitance and actual grain moisture content 

with R2 of 0.89 or more in calibration experiment.  

However, in validation experiment, parallel-probe and 

cylindrical-probe predicted 7% higher moisture content 

coplanar-strip forecasted 34% higher moisture content 

comparing to the actual values. 
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to design a pilot-scale, 

deployable sweet sorghum diffusion extractor to extract the 

juice from sweet sorghum stalks while simultaneously 

infiltrating the extracted juice and processing this juice to 

fuel grade ethanol. In essence, the system will work by 

running shredded sorghum through a conveyor with 

recirculating water running over the crop to extract the sugar 

through diffusion. The current design spans 30 feet of 

length, 3 feet of width, and 2 feet of height. The water to 

sorghum ratio is 0.4 to 35 ounces. The water will be kept at 

near boiling temperatures. A roller fixture will be placed at 

the end of the design. The pilot scale sweet sorghum 

diffusion continuous conveyor diffusion extraction is being 

constructed and when completed, will be capable of 

processing at least 5 tons of sorghum an hour with a 

minimum sugar extraction of 60%.  

INTRODUCTION 

Biofuels are necessary to offset the importation of oil 

and to preserve oil reserves. Growers in the United States 

have focused on the conversion of corn into ethanol; 

however, this is an expensive and energy intensive process 

with low yields, particularly when compared to fossil fuels. 

Additionally, using corn as a biofuel diverts crops from food 

and livestock production. This increase in the demand for 

corn can cause food prices to increase. This issue also 

applies when using sugar cane, another popular conversion 

crop, as a biofuel. 

Sweet sorghum is an arid land grass with high sugar 

content that is not commonly used for human consumption. 

It grows in a much wider climate range than sugar cane and 

more efficiently. In tropical areas, a farmer can grow three 

crops of sorghum for every one crop of sugar cane per unit 

area. Overall, the crop requires fewer resources to grow and 

has the potential to yield similar, if not improved, sugar 

extraction over sugar cane and corn. 

Further, sorghum is desirable as a crop in Arizona 

because of its drought resistant and heat tolerant qualities. 

Sorghum stalks are usually between 10 and 15 feet tall. Of 

the whole stalks, about 75% is moisture while the remaining 

25% is dry weight. That moisture contains about 10-25% 

sugar. 

Sorghum extraction efficiency is calculated differently 

than corn or sugar cane extraction. The main method to 

measure sorghum extraction in terms of grams is to multiply 

the amount of dry weight of sorghum by the 75% moisture 

and brix to determine the maximum sugar yield. Then, to 

multiply the brix by the final amount of water (the water 

from which you are determining the brix) to determine 

grams extracted. Both numbers are then divided to define 

the percent of the maximum possible sugar that was 

extracted. 

  Extracted=
Final Amount of Water 

Dry Weight     Moisture 
            (1) 

The problem is that the technology for the extraction of 

juice from sweet sorghum is still at the 1-acre farm level. 

The team realizes that an effective and cost-efficient 

technique to extract the juice from sweet sorghum with a 

reasonable throughput is essential to make sweet sorghum a 

viable crop for the production of ethanol. 

Current methods of sugar extraction from sorghum 

include roller mills and screw presses which have extraction 

yields of 35-45%. A new, more efficient method for 

obtaining sugar is desired. This method is diffusion 

extraction. Extraction by diffusion was first introduced in 

the 1960‘s in the South African cane sugar industry. The 

first installations were bagasse diffusers and they were 

preceded by a mill. Cane diffusion, which is the extraction 

of sugar from cane in the absence of a first mill, was coined 

by Payne. It began in Hawaii in 1968. This method has been 

adopted around the world ever since. Moving bed diffusers 

are counter current extraction devices that operate on a 

staged basis. According to PW Rein, the drive power 

required on a moving screen diffuser is generally 102,364 

BTU/hr for a 300 ton/hr (Rein, 2).  Moving bed type 

diffusers have captured the attention of the cane diffusion 

market because they have a relatively low cost, ease of 

operation, and ability to extract high yields of juice. 

Sweet Ethanol is a company that works with the 

University of Arizona to research the viability of sweet 

sorghum as a commercial crop and an alternative to corn for 

the production of ethanol. In attempt to efficiently and 

economically extract the juice out of sweet sorghum stalks, 

Sweet Ethanol has used roller mills and screw presses. The 

sugar extraction from these technologies; however, have 

maximum extractions of 35-45%; yields are too low to 

claim crop viability or technological efficiency. Hence, an 

improved method is needed to make sweet sorghum a viable 

source of ethanol. 

The team advocates a system that will produce higher 

yields. By rectifying these weaknesses, our offered design 

will improve the extraction rates and quality of extracted 

juice from sweet sorghum by using a diffusion extractor 

rather than rollers.  

METHODS 

Diffusion is the process by which molecules move from 

a region of higher concentration to an area of lower 

concentration. The random molecular motion in diffusion is 
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caused by energy that molecules possess. Kinetic energy 

makes them to constantly collide with each other.  Diffusion 

dictates increased output with countercurrent flow, but to 

ensure a significant increase in percent extracted to make 

the complication statistically worth the effort, experiments 

were performed. The results, when compared, showed an 

increased extraction from the backward process (from high 

concentration to low concentration) as opposed to the 

forward reaction (from low concentration to high 

concentration) with a minimum extraction difference of 

9.5% and a maximum difference of 16.3% (See Figure 1). 

Thus, in accordance with the principles of diffusion, to 

increase the extraction efficiency of the final design, the 

process works using the countercurrent flow of water over 

the sorghum. High sugar concentration water runs over the 

beginning section of the conveyor, where the sugar 

concentration is highest, and low sugar concentration water 

runs over the end of the conveyor, to extract the maximum 

remaining sugar from the shredded crop. Thus, water 

concentrations are added to crops in the opposite direction 

from which crops are moving. Fresh sorghum is first 

introduced to water of high sugar concentrations, followed 

by lower sugar concentrations, and finally, fresh water.  

 

Fig.1. Percent Extraction of Sugar during forward and 

backward reactions. 

Temperature affects the rate of diffusion. Heating a 

solution increases the rate of diffusion. This is because heat 

is the total amount of kinetic energy in a solution, which 

causes the movement of molecules. The water will thus be 

heated to almost boiling before running over the sorghum, 

increasing the rate of diffusion and the extraction of sugar.  

The design is a portable, pilot-scale diffusion unit with a 

capacity to process a minimum of 5 tons per hour of sweet 

sorghum stalk while extracting a minimum of 60% of juice 

from the stalks.   

The system will function using optimal parameters 

specific to sweet sorghum including a batch time of between 

11 and 15 minutes, to ensure sufficient diffusion and desired 

output; a single batch of sorghum which has shown 

sufficient for optimal extraction; a final set of rollers which 

increases final sugar yields by at least 5%; water of about 

200˚F, which experimentally increases sugar extraction by a 

minimum of 10%; and an unaltered pH.  

The system will be mounted on a trailer and will be 

easily assembled and disassembled, allowing it to be moved 

to various harvest sites during the season. The system will 

be further optimized to decrease water use and increase 

efficiency by making the water circulate over the crop. The 

water will be heated in the collection tanks using propane 

gas burners. The conveyor will completely circulate in 

approximately 12 minutes and have a rate of 2.5 feet per 

minute. 

40% water to sorghum will be used to produce optimal 

extraction rates. Thus, the design uses 9 gallons per hour 

total or 3 gallons/hour per tank (there are three tanks). Each 

gallon requires 195,156 BTU/hr. Using 54,000 BTU/hr 

propane burners, each tank requires 4 propane burners. 

The diffusion system will have an automatic spray 

position control system installed and will require no virtual 

supervision once running. The hammer mill will produce 6 

tons of sorghum per hour in tune with the conveyor speed. 

The conveyer belt motor will have a power of 205 BTU/hr. 

The conveyer belt will utilize a variable speed motor 

allowing for changes to the speed as necessary during 

operation. 

Experiments performed by the team show that adding 

rollers at the discharge end of the diffusion extractor is 

essential to extract the remaining moisture and sugar content 

from the sorghum stalks.  

 

Fig.2. Increased Extraction with the Addition of Rollers to 

the Diffusion Extractor.  

PROCESS 

Sorghum goes into the hammer mill where it is 

shredded. A shaft is attached to the hammer mill. From 

there, gravity drives the sorghum to fall from the shaft to     

the conveyer belt. The conveyer belt transfers the sorghum 

the 30 feet conveyor length where the bagasse will go into a 

collection tank and re-used for heating the water. 

This juice is moved forward one stage by pumping and 

the process is repeated until the juice reaches maximum 

concentration at the feed end of the diffuser. The diffuser 

may be conditioned either for single-flow or for parallel-

flows juice circulation. 

There are temperature control loops on the scalding 

juice heaters and direct injection heating. In addition, there 

is a pH control loop to limit corrosion and mold growth. The 

system has variable speed pumps to better control the water 

flow rate. Fresh water is provided by a hose to the first 

chamber with the float valve that operates on pressure and 

refills the chamber when more water is needed. This fresh 

water is pumped into the first nozzle that is located at the 

opposite end of sorghum flow. Water sprinkles and hits the 

moving sorghum and passes into the perforated belt and into 

the first chamber. That chamber has a pump that pumps that 

juice into a nozzle pipe that then drives the juice to the next 

nozzle head. Up to this point, the process is repeated two 

more times until the juice has flowed through a total of three 

chambers. The final juice flows from the sprinkler pipe into 

the collection chamber. Based on the float valve used, the 

chamber containing the fresh water is situated relative to the 
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outlet or sprinkler heads. This is based on the pumping head 

needed for the water to reach the sprinkler head and on 

pressure losses that take place from inlet (chamber with 

fresh water) to outlet (nozzle heads) (See Figure 3). 

 

Fig.3. Illustration of the Diffusion Extraction Process 

The system is currently being constructed. Testing and 

calibration will be performed after construction of the final 

sorghum diffusion extractor. The final system will process 6 

tons per hour of sweet sorghum with 60% juice extraction, 

which will be greater than the current extractions offered by 

traditional rollers.  

CONCLUSION 

The final design will process at least 5 tons an hour with 

a minimum 60% extraction yield by exposing sweet 

sorghum to a constant diffusion gradient that will incite 

sugar to flow out from the sweet sorghum stalks. It will 

operate under extreme Arizona summer conditions, 

withstanding high temperatures and UV radiation. It will 

utilize optimized parameters. Furthermore, the final design 

will be portable and mounted on a trailer and taken to the 

field, capable of juicing harvested sorghum stalks. Most 

importantly, the system will provide an efficient source of 

renewable energy for ethanol production from sweet 

sorghum juice, from the farm level to EtOH. 
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ABSTRACT 

Biodegradable films are material based on a 

biopolymer. The objectives of this research were to study 

the effects of drying temperatures and olive oil contents on 

physical and mechanical properties, water vapor 

permeability (WVP) and solubility of edible konjac films. 

The plasticizer contents of olive oil were 0%, 1% and 3%. 

The drying temperatures of 45 and 55 ºC were applied using 

a heat pump dryer. The results found the tensile strength and 

solubility of film were significantly decreased (p≤0.05) 

when the oil contents and drying temperature increased. For 

the elongation and the thickness, these properties were 

significantly increased (p≤0.05) by the increase of oil 

contents and drying temperatures. In addition, water vapor 

permeability of the film was significantly increased 

(p≤0.05) when the oil contents and drying temperatures 

increased. 

INTRODUCTION 

Packages are an identify to serve marketing and 

consumer information purposes, packaging places a 

physical barrier between food products and the outside 

environment, especially those susceptible to oxidative and 

microbiological deterioration. The most common materials 

used for packaging are paper, fiberboard, plastic, glass, 

steel, and aluminum. Oil-derived synthetic plastics are 

commonly used, because they afford various advantages 

over other packaging materials in terms of sturdiness and 

low weight [1]. However, they pose a serious global 

environmental problem by generating large volumes of non-

biodegradable waste [2]. Moreover, in addition to safety and 

environmental issues, recycling of plastics is complicated 

for technical and economic reasons [3]. 

Thus, new biodegradable films made from edible 

biopolymers from renewable sources could become an 

important factor in reducing the environmental impact of 

plastic waste [4]. Proteins, lipids, and polysaccharides are 

the main biopolymers employed to make edible films. 

Which of these components are present in which 

proportions determines the properties of the material as a 

barrier to water vapour, oxygen, carbon dioxide, and lipid 

transfer in food systems. Films composed primarily of 

proteins or polysaccharides have suitable overall mechanical 

and optical properties but are highly sensitive to moisture 

and exhibit poor water vapour barrier properties [5]. This 

may represent a drawback when they are applied to food 

products with high moisture contents, because the films may 

swell, dissolve, or disintegrate upon contact with the water. 

However, the concept of bio polymers only is valid if the oil 

utilization life-cycle is shorter for biopolymers than for 

synthetic polymers [6]. 

Edible films from biodegradable material can be formed 

by two main processes, i.e., casting and extrusion [7]. The 

film-formation process most often reported in the scientific 

literature is the casting method. Briefly, it involves 

dissolving the biopolymer and blending it with plasticizers 

and/or additives to obtain a film-forming solution, which is 

cast onto plates and then dried by driving off the solvent. 

The extrusion method relies on the thermoplastic behaviour 

of proteins at low moisture levels. Films can be produced by 

extrusion followed by heat-pressing at temperatures that are 

ordinarily higher than    80 ºC. This process may affect film 

properties. 

Drying at higher temperatures will affect on quality of 

the biodegradable film. The physical and chemical 

properties of the film are changes [8]. This is due to the 

biodegradable film is a thin sheet. Most types of edible films 

are prepared by hot air drying (24 h) [9]. Heat pump dryer is 

one of the fastest drying methods, drying at a low 

temperature and can reduce moisture in the drying process 

as well. Their advantages include higher energy efficiency 

due to the high coefficient of performance and better 

product quality [10]. 

The objective of this paper was to investigate the effects 

of drying temperatures and olive oil contents on properties 

of biodegradable film. Konjac flour was used as 

biodegradable base for film forming. Heat pump dryer was 

used for drying. The drying temperature was applied at     45 

and 55 ºC. The olive oil was applied at 1 and 3% by 

volume. Properties of film were tensile strength, elongation, 

thickness, solubility and water vapor permeability to testing. 

MATERIAL AND METHOD  

Film preparation 

A film-forming solution was prepared by slowly 

dissolving weighed amounts of konjac flour (1% w/v) of 

100 ml distilled water under constant stirring via the use of a 

magnetic stirrer at 300 rpm at room temperature for 3 h. The 

KOH (0.14% w/v) was added before blending for      15 

min. The mixture was then left to stand for 1 h at room 

temperature. The glycerol which was added was arbitrarily 

set at 30% of the weight of Konjac flour used and blend for 

20 min. Olive oil was added amount (1% and 3%w/v) and 

homogenized at 12,500 rpm for 5 min [12]. 

Film drying  

After which films were prepared. The solution 33.75 g 

portions were poured and spread onto a level, rectangular 

Perspex plate fitted with rims around the edge to give a 
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7.5*13.5 cm film forming area. The solutions were allowed 

to dry at the temperature of 45 and 55 ºC using a heat pump 

dryer for approximately 6 h. The dry films obtained were 

peeled off and stored in a desiccators containing saturated 

sodium Chloride (NaCl) solution with 75% (RH) at room 

temperature until analysis. 

Film properties determination 

Film thickness determination. The film thickness was 

measured using a micrometer (Mitutoyo, Tokyo, Japan) 

with an accuracy of 0.001 mm. Each film sample was 

measured six random positions along the strip; an average 

value was reported. The mechanical properties and WVP 

were calculated using the average thickness of each film 

sample. 

Tensile strength and elongation tests. 

 The measurement of the mechanical properties of 

konjac films was carried out using a texture analyzer 

(Textere Analysis model TA.XT.Plus). After conditioning a 

konjac film, sample was cut into a 25.4 mm wide and 100 

mm long strip. Initial grip separation and cross-head speed 

were set at      60 mm and 20 mm/min respectively. Tensile 

strength was calculated by dividing the maximum load for 

breaking the film by its cross-sectional area. Percent 

elongation was determined by dividing the film elongation 

at rupture by the initial grip separation. 

Water vapor permeability.  

Water vapor permeability (WVP) of the films was 

determined using an aluminum cup with diameter 5.2 cm 

and height 4.2 cm. Aluminum cup contained 100 g silica gel 

(0% RH) that was dried in oven at 120 ºC for 1 day. The 

headspace for the aluminum cup was 1 cm from the opening 

of the aluminum cup. Films were cut circularly with a 

diameter slightly larger than the diameter of the aluminum 

cup. They were covered and sealed using melted paraffin. 

These aluminum cups were then placed in a desiccators 

containing distilled water (100% RH). The aluminum cups 

were weighed        at 1 h intervals over a 5 h period. Weight 

loss graphs were plotted with respect to time. The slope of 

each line was calculated by linear regression (r2≥0.99). The 

measured WVP of the films was determined as follows. 

 WVP = (WVTR * t) / DP                      (1) 

Where WVTR is the water vapor transmission rate (g m-2 h-1) 

through a film, calculated from the slope of the straight line 

divided by the exposed film area (m2) and t is the mean film 

thickness (mm), and DP is the partial water vapor pressure 

difference (Pa) across the two sides of the film. For each 

type of film, WVP measurements were replicated three 

times for each batch of films.  

Solubility in water.  

Solubility is defined as the percentage of film dry matter 

solubilized. The initial percentage of dry matter was 

determined by drying 2 cm diameter disks in a hot air oven 

at 105 ºC during 3 h        to determine the weight of film dry 

matter (W). Disks were cut, weighed and immersed in 100 

ml of distilled water, with periodic stirring, during 1 h at 

room temperature. The remained films were taken out and 

filter used filter paper No.4 to determine the weight of filter 

paper (a1). It was dried by hot air oven at 105 ºC for        25 

min to determine the final weight of dry matter (a2). 

Solubility is reported as the difference between initial and 

final dry matter with respect to initial dry matter. The 

measured solubility in water of the films was determined as 

follows: 

% solubility in water = {W – (a2 – a1)} / W          (2) 

Where W is weight of film dry matter, a1 is the weight of 

filter paper and a2 the final weight of filter paper dry matter. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The effects of drying temperature and olive oil contents 

(0%, 1% and 3% w/w konjac) on physical properties, 

mechanical properties, water vapor permeability and 

solubility of edible konjac films was investigated. The 

experimental results are as following. 

Mechanical properties 

Tensile strength. The tensile strength of Konjac films 

containing various olive oils decreased as oil concentrations 

increased. As can be observed in Table 1, the plasticizer 

additives glycerol and olive oil have  

an indicated that all additives significantly influenced tensile 

strength of the films. An increase of olive oil content caused 

to tensile strength decrease in film. The films mixed with 

more than 1% of olive oil content presented lower values of 

tensile strength. Therefore, glycerol and olive oil additive 

acts as a plasticizer concentration agent, changing film 

mechanical behavior. But there was no significant 

difference observed in the tensile strength among films at 

various olive oil contents at 55(ºC). This data was similar to 

the results that tensile strength of laminated edible films 

containing palmitic acid, lauric acid, and the combination 

decreased as concentrations of these fatty acids increased 

[13]. 

Table 1 Tensile strength (N/mm2( of film obtained from different 

temperatures and olive oil contents 

 A, B. Means in same row with different letters are significantly 
different (p ≤ 0.05). 

 a, b. Means in same column with different letters are significantly 

different (p ≤ 0.05). 

Elongation.  

The elongation at break is a measure of the film‘s 

stretch before breaking [14]. It was shown that trends for 

elongation value of these films were opposite for tensile 

strength. The addition of olive oils resulted in more elastic 

films. Generally, as the film structure softened, tensile 

strength decreased and elongations in all temperature were 

increased. The results are shown in Table 2. 

Olive oil (%w/w) 
Temperature (ºC) 

45 55 

0 12.68Aa  0.46 12.02Ba  0.46 

1 4.56Ab  0.86 3.01Bb  0.14 

3 3.06Ac  0.20 2.51Bb  0.03 
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Table 2 Elongation (%) of film obtained from different 
temperatures and olive oil contents 

Olive oil 

(%w/w) 

Temperature (ºC) 

45 55 

0 6.88Bc  3.60 7.92Ac  1.40 

1 13.14Bb  1.57 24.47Ab  0.73 

3 27.15Ba  3.03 55.12Aa  2.35 
 A, B. Means in same row with different letters are significantly 

different (p ≤ 0.05). 

 a, b. Means in same column with different letters are significantly 
different (p ≤ 0.05). 

This finding is agreed with the previous report that the 

glycerol concentration significantly affected the tensile 

strength and percent elongation of the films [12, 15]. The 

films without olive oil had the highest tensile strength and 

lowest percent elongation. 

Physical properties 

Thickness. Konjac films produced without olive oils 

were smooth and transparent having mean thickness about    

0.04 mm. When olive oils were added, films became thick, 

as evidenced in film thickness (Table 3). As increase of 

concentration of olive oils, the higher thickness of films 

were obtained due to high amounts of olive oils. This is due 

to olive oil was used as plasticizing agents, to reduce the 

intermolecular interactions and increase mobility of the 

macromolecules. There were no significant differences 

observed in the thickness among films at various olive oil 

contents when the drying temperature increased. 

Table 3 Thickness (mm) of film obtained from different 

temperatures and olive oil contents.   

Olive oil (%w/w) Temperature (ºC) 

45 55 

0ns 0.040c  0.000 0.040c  0.000 

1 0.138Bb  0.000 0.170Ab  0.001 

3 0.269Ba  0.004 0.390Aa  0.002 

 A, B. Means in same row with different letters are significantly 
different (p ≤ 0.05). 

 a, b. Means in same column with different letters are significantly (p 

≤ 0.05). 
ns = non significantly difference  

Water vapor permeability.  

Indicated that water vapor transfer generally occurs 

through the hydrophilic portion of the film and depends on 

the hydrophilic – hydrophobic ratio of the film components. 

Table 4 shows the WVP of the films. The drying at 

temperature of 45 ºC has a lower value that drying at 55 ºC. 

The presence resulted of percentage olive oil are increased 

caused an increase in film WVP. The effect found in this 

research may be related to the hydrophilic character and the 

thickness of the films. Since the WVP were calculated using 

the average thickness of each film sample (Eq 1). The 

thicknesses of edible films are increased with the drying 

temperature and olive oil concentration leading an increase 

in WVP. 

Table 4 WVP (g mm/(kPa h m²)) of film obtained from different 

temperatures and olive oil contents. 

Olive oil (%w/w) Temperature (ºC) 

45 55 

0 0.476Bb  0.030 1.276Ac  0.030 

1 0.560Bb  0.045 1.533Ab  0.051 

3 0.666Ba  0.051 2.226Aa  0.100 

 A, B. Means in same row with different letters are significantly 
different (p ≤ 0.05). 
 a, b. Means in same column with different letters are significantly 

different (p ≤ 0.05). 

Solubility.  

The water solubility of these films was decreased by 

adding olive oils (Table 5). This could be explained by the 

fact that vegetable oils, with the help of hydrophobic 

substances that dispersed in the films, changed the polarity 

of the components [8]. 

Table 5 Solubility (%) of film obtained from different 

temperatures and olive oil contents. 

Olive oil (%w/w) 

Temperature (ºC) 

45 55 

0 78.16Aa  0.68 70.11Ba  2.39 

1 56.02Ab  0.19 38.51Bb  0.07 

3 24.45Bc  0.64 26.95Ac  0.37 

 A, B. Means in same row with different letters are significantly 

different at (p < 0.05). 

 a, b. Means in same column with different letters are significantly 
different at (p < 0.05).  

CONCLUSIONS 

The effect of olive oil content (0%, 1% and 3% w/w 

konjac) and drying temperature on physical properties, 

mechanical properties, water vapor permeability and 

solubility of edible konjac films were studied. The 

experimental results can be drawn as the following:  

1. The elongation, thickness and water vapor 

permeability were significantly increased with the 

olive oil content (p ≤ 0.05). 

2. The tensile strength and percent solubility of the films 

decreased with an increase in the concentration of 

olive oil content.  

3. The olive oil content had statistically significant on the 

all condition of edible films prepared by different 

temperature drying. 

4. The water vapor permeability of film at the olive oil 

contents of 0 and 1% w/w at drying of 45 ºC were not 

statistically significant (p < 0.05). 
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ABSTRACT 

The rate limiting mechanism for pineapple juice 

extraction in the reversing continuous countercurrent 

extraction system was investigated based on a backmixing-

diffusion model at steady-state condition. Three parameters 

namely temperature, Peclet number, and Biot number were 

studied for yield and yield loss calculation using an 

experimentally verified steady-state backmixing-diffusion 

model. For simulation purpose, some parameters/factors 

based on previous experimental results were specified 

including equilibrium distribution coefficient, diffusivity, 

time of cell plasmolysis, characteristics length, draft, and 

overall mass transfer coefficient.   It was found that, in most 

cases of the experimental range, solid-diffusion was rate 

limiting step while backmixing phenomenon strongly 

influenced the concentration profiles, yield and yield loss. 

Backmixing caused the reduction in driving force and the 

increasing in mass transfer. The combined effect of finite 

Biot number ( Bi ) and Peclect number ( R ) influenced the 

yield and yield loss. In majority of cases, in-solid diffusion 

was predominantly controlled-limiting step while the 

backmixing phenomenon caused  the loss of concentration 

gradient of extraction system significantly. In some cases, 

where the backmixing  was too strong, the yield loss could 

be as high as 40 %. 

INTRODUCTION   

According to the previous work, a diffusion-backmixing 

model was proposed to describe the kinetics of mass 

transfer in the continuous countercurrent extraction system 

(Rittirut et al., 2010a). The model was then verified by 

simulation and application to apple, pear and pineapple 

juice extraction in a reversing continuous countercurrent 

extractor (RCCE). It was found that the predictions agreed 

well with the experimental data in the  liquid phase and can 

also approximate a closed trend in the solid phase (Rittirut 

et al.,  2010b). Nevertheless, the rate limiting mechanism is 

still not mentioned. This communication, although does not 

improve the model, aims to describe the rate limiting 

mechanism to the extraction system where different 

backmixing extent are established. The simulations are 

carried out at steady state condition with different operating 

temperature and different Biot number through simulation 

concept of  backmixing-diffusion model.  

 

METHODS 

For pineapple juice extraction, the rate limiting step was 

considered based on a backmixing-diffusion model at 

steady-state condition in the reversing continuous 

countercurrent extractor. The parameters like temperature, 

Peclet number, and Biot number were investigated for yield 

and yield loss and due to simulation purpose, some 

parameters/factors based on previous experiments were 

specified like equilibrium distribution coefficient, 

diffusivity, time of cell plasmolysis, characteristics length, 

draft, and overall mass transfer coefficient.   

In estimating equilibrium distribution coefficient ( m ), 

solute diffusivity ( sD ) and time delayed due to plasmolysis 

(j-factor), collection data from batch extraction experiments 

were used (Thummadetsak, 1996). For continuous 

countercurrent system, pineapple juice extraction 

parameters were applied.  The values were as follow:-The 

characteristic length of slab ( a ) was 2.22 mm, the initial 

concentration of solid ( inx )  and liquid phase ( iny ) was 100 

and 0 kg/m3, respectively. Draft of extraction ( ) was 1.6. 

Diffusivity ( sD ) for 55, 62.5 and 70 ºC was 5.03×10-9, 

6.08×10-9 and 7.05×10-9 m2/s, respectively. Volumetric 

overall mass transfer coefficient  

( ak ) was 4.47×10-4, 5.42×10-4 and 7.05×10-4 s-1, 

respectively. Biot number ( Bi ) was vary between 0 and 25. 

Peclet number for solid phase ( P )  was set up to 20 while, 

for the liquid phase, the value ( R ) was vary between 0.1 

and 20.0.  Yield and yield loss were then calculated to 

observe simulation results due to the influence of important 

system parameters like operating temperature, Biot number 

and Peclet number.  

RESULTS AND DISCUSSION 

In the reversing continuous countercurrent reactor 

(RCCE), the relationship to observe the correlation between 

backmixing and diffusion phenomenon was introduced by 

using Peclet number and Biot number (Siripatana, 1986; 

Rittrut, 2009). A higher Peclet number, a lower degree of 

backmixing was obtained; the system approaches plug flow.  

A higher Biot number, a lower external resistance of mass 

transfer was observed; the system was thus completely 

controlled by in-solid diffusion (the internal resistance). 

According to our simulation, the correlation between Peclet 
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number ( R ) and Biot Number ( Bi ) on yield loss at 

different operating temperature of 55, 62.5, and 70 C were 

shown Nevertheless, only graph at temperature of 55 C 

were selected as representative of this work (Fig. 1).   

 

Fig. 1  The correlation between Peclet number ( R ) and 

Biot Number ( Bi ) on yield loss at temperature of 55 C 

where maximum yield was 94.58%.  
It was found that at no external resistance of mass 

transfer ( 20Bi  ) where the in-solid diffusion was 

obviously rate-limiting step, the results shown that, higher 

backmixing increased the yield loss. Similar results were 

also obtained at all range of Biot number (0-25). 

Nevertheless, at low range of Biot number (0-10), for each 

constant degree of backmixing, the higher Biot number led 

to the  lower yield loss. In addition, a higher temperature, a 

lower yield loss was obtained due to the increase in solute 

diffusivity and mass transfer coefficient, as this results also 

correspond to what was observed in the previous work 

(Rittirut  et al, 2010b) at higher temperature.  

Focusing on each mechanism in the RCCE, for three 

common cases of backmixing extent, namely: completely 

mixed reactor, plug-flow reactor, and backmixing-diffusion 

reactor. For completely mixed extractor (Fig. 2), the higher 

temperature, the higher yield loss was obtained, especially 

at Biot number greater than 2.0. The results were contrast to 

those of plug flow system where the higher temperature 

provided the lower yield loss (Fig. 3). In plug flow system, 

only diffusion mechanism play a major role and no 

backmixing in this kind of reactor.  In the completely mixed 

system (high backmixing system), although higher 

temperature provided higher diffusivity and overall mass 

transfer coefficient, the extent of very high backmixing 

dominated these effects which led to the lower yield and 

higher yield loss. It is also interesting to notice that, 

according to our simulation, at very high backmixing (R ≤ 

0.1), the simulation predicted that higher Biot number will 

increase yield loss rather than reduce it as also appeared in 

higher Peclet number. This implies that in the system where 

a very high extent of backmixing exist, Biot number in the 

lower range (0 – 10) contributes strongly and negatively to 

the yield loss whereas at higher Peclet number (R ≥ 0.5) 

higher Bi has a positive effect on the yield loss. In the plug 

flow system, the temperature and Biot number effect 

dominated the extraction efficiency (thus the yield) because 

of no backmixing to play its role. Nevertheless, in some 

case where backmixing cannot dominate temperature effect 

of diffusion, the higher temperature still provided lower 

yield loss (Fig. 4).  

 

Fig.2 The effect of operating temperature and Biot 

Number ( Bi ) on yield loss in completely mixed reactor of 

RCCE ( 0 1R . ).  

 

Fig. 3  The effect of operating temperature and Biot 

Number ( Bi ) on yield loss in plug flow reactor of RCCE 

( 20R  ).  

 
Fig 4  The effect of operating temperature and Biot 

Number ( Bi ) on yield loss in backmixing-diffusion 

reactor of RCCE ( 2R ). 

It was stated that extraction mechanism that occurred 

because of the solubility of the solute in the cells or its 

miscibility with solvent without reaction of the solvent with 

constituents of the solid material to produce compound 

solubles was , in most cases, subjected to the rate 

controlling by diffusion phenomenon (thus Bi approaches 

infinite) (Schwartzberg, 1980). However, this statement 

should be used carefully and should be verified sufficiently 

if process analysis, design or optimization is to be 

performed by simulation based on this assumption. In case 

of the reversing counter current extractor (RCCE), the 

authors have come across a wide range of Bi number.  It 

should be reminded that, in the  medium range of Biot 

number (3 – 10), one should not ignore the effect of external 

resistance. Here, besides the simulation results based on the 

parameters estimated from the actual extraction operations, 

the experimental results also corresponded to the extraction 
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of pineapples juice in RCCE as shown in the previous work 

(Thummadetsak‘s , 1996).          

CONCLUSION  

Backmixing caused the reduction in driving force and 

the increasing in mass transfer. The combined effect of 

finite Biot number ( Bi ) and Peclect number ( R ) 

influenced the yield and yield loss. The rate limiting 

mechanism was considered and the results showed that, in 

majority of cases,  in-solid diffusion was predominantly 

controlled-limiting step while the backmixing phenomenon 

caused  the loss of concentration gradient and the yield, thus 

increased the yield loss of extraction system significantly.  
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ABSTRACT 

White cabbage outer leaves have noted to contain 

various beneficial glucosinolates. Several techniques have 

been used to extract these compounds with various degrees 

of success. However, it might be possible to enhance the 

extraction efficiency of these (and other) compounds 

through structural modification of the cabbage matrix. In 

this study, the effect of structural modification via the use of 

ultrasonic pretreatment on the amount of total 

glucosinolates extractable from cabbage outer leaves was 

investigated. Use of ultrasonic pretreatment prior to 

extraction led to more structural damage and higher content 

of extractable glucosinolates than in the case where no 

pretreatment was applied.  

INTRODUCTION 

White cabbages are among the popular vegetables in 

Thailand and have been reported to contain various 

beneficial glucosinolates, which are sulfur-rich plant 

secondary metabolities possessing anticarcinogenic property 

[1, 2]. Since it is not possible to consume an excessive 

amount of cabbages to obtain a significant dose of 

glucosinolates, several techniques have been used to extract 

these compounds from the vegetables with various degrees 

of success. Omirou et al. [3], for example, studied the 

extraction of glucosinolates from Eruca sativa seeds and soil 

using microwave-assisted extraction (MAE) in comparison 

with selected other extraction methods. It was found that 

MAE and conventional extraction method exhibited higher 

yields of glucosinolates than ultrasound-assisted extraction.  

Several pretreatment methods may be applied to plant 

materials prior to extraction to either help reduce the losses 

of an interested compound during extraction or to help 

enhance the extractability of such a compound. 

Tanongkankit et al. [4] investigated the effect of blanching 

on total glucosinolates contents of cabbage outer leaves. It 

was noted that use of steam blanching led to higher 

retention of glucosinolates compared with water blanching. 

This processing might also help enhance glucosinolates 

yield during extraction since steam blanching could help 

soften the cabbage structure, leading consequently to easier 

extraction. In fact, it is possible to enhance the extraction 

efficiency of bioactive compounds through structural 

modification of the material matrix. Uquiche et al. [5], for 

example, observed the effect of pretreatment with 

microwave irradiation on the extraction yield of oils from 

Chilean hazelnuts (Gevuina avellana Mol) and reported that 

microwave pretreatment helped modify the cellular walls, 

resulting in greater porosity and increase in mass transfer of 

the oils. Hiranvarachat et al. [6] studied the effects of 

different pretreatments prior to extraction on the 

extractability of β-carotene from carrots. It was observed 

that carrots blanched in water and in citric acid exhibited 

more damaged structures, leading to higher β-carotene 

contents during extraction when compared with carrots that 

undergone no pretreatment and carrots soaked in acid.  

Ultrasonic pretreatment is a non-thermal technique that 

can help modify the material structure without posing any 

problem to the heat-sensitive bioactive compounds of 

interest [7]. Ultrasonic pretreatment relies on acoustic 

cavitation, which causes disruption of cell walls of plant 

materials, leading subsequently to better release of the 

internal cell compounds [8]. Rodrigues and Fernandes [9], 

for example, showed that the use of ultrasonic pretreatment 

led to more tissue damage of melons treated only osmotic 

dehydration. This resulted in better water diffusion from the 

melon matrix due to formation of microscopic channels. In 

terms of extraction, Pananun et al. [10] studied the effect of 

ultrasonic treatment on extraction yield of soybean 

isoflavones. Rupture of defatted soy flakes was noted when 

ultrasonic treatment was applied. The rupture in turn led to 

the reduction in the particle size, inducing an increase in the 

surface area available for isoflavones extraction and hence 

enhanced extraction. 

The present study investigated the effect of structural 

modification via ultrasonic pretreatment prior to 

microwave-assisted extraction on the extraction yield of 

glucosinolates from cabbage outer leaves. The 

microstructural information was used to explain the 

observed changes of the extraction yield. 

MATERIALS AND METHODS 

Materials 

Outer leaves of cabage (Brassica oleracea L. var. 

capitata) were obtained from a local market; the leaves were 

kept at 4 °C until the time of an experiment. Before starting 

of each experiment, the leaves were washed with tap water 

and drained on a screen to get rid of excess water. After that 

the leaves were chopped using an electric chopper 

(Moulinex, DPA141, Ecully, France) for 2 min. 
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Ultrasonic pretreatment 

Five grams of chopped cabbage outer leaves dispersed 

in 50 mL of 99.9% (v/v) ethanol solution in a 100 mL 

beaker was placed into an ultrasonic bath (Elma, Elmasonic 

P, Singen, Germany) and pretreated either at a frequency of 

37 or 80 kHz at a power of 160 or 320 W (or absorbed 

ultrasonic power of 3.60 or 7.19 W/g, respectively) for 5 

min. 

MAE set-up 

A domestic microwave oven (Samsung, GE-872D, Port 

Klang, Malaysia), which is capable of operating at a 

maximum input of 850 W at a frequency of 2450 MHz was 

modified for MAE as described by Hiranvarachat et al. [6]. 

A 1000-mL round bottom flask containing a solvent and a 

sample was placed inside the microwave oven cavity. The 

flask was fitted with a condenser to condense the vaporized 

extract, which was then collected in a graduated cylinder. 

Cold water (~4 °C) was used as condensing medium. 

MAE of cabbages 

The whole content of a pretreated sample (chopped 

leaves and ethanol solution) was subjected to microwave 

irradiation at 300 W (or absorbed microwave power of 6.47 

W/g) for 7 min to extract glucosinolates from the sample. 

After extraction the condensed extract was mixed with the 

remaining extract in the extraction flask. The combined 

extract was filtered through a filter paper (Ø110 mm, Cat. 

no. 1001, Schleicher and Schuell GmbH, Dassel, Germany) 

and the filtrate was concentrated using a rotary evaporator 

(Buchi, R-215, Flawil, Switzerland) at 50 °C for 10 min to 

produce a crude extract. The crude extract was dissolved in 

5 mL of 99.9% (v/v) ethanol solvent and kept at -18 °C in a 

vial until further analysis. 

Determination of glucosinolates content 

The determination of the total glucosinolates content 

was performed following the method of Tanongkankit et al. 

[4]: 

Preparation of Sephadex pyridine-acetate column 

Total glucosinolates were separated using an ion-

exchange column. The column was prepared by adding 25 

mg of dry DEAE-Sephadex A-25 (Sigma-Aldrich, 

Steinheim, Germany) into a syringe (0.8×4 cm), which was 

filled subsequently with deionized water. The syringe was 

then left overnight at room temperature and kept in 

refrigerator until use. 

Before loading an extract into the column, the pH of the 

eluate was adjusted into neutral by passing 0.5 N of NaOH 

(5 mL) and water (10 mL) through the column. The column 

was converted into an acetate form by adding 5 mL of 0.5 

M pyridine acetate solution and 10 mL of water. Three mL 

of an extract was then added into the prepared column. The 

column was washed twice with 2 mL of water, 2 mL of 

30% (v/v) formic acid and 2 mL of water in order to discard 

the eluate each time. Finally, the column was eluted twice 

with 4.75 mL of 0.3 M potassium sulfate; the content was 

adjusted by adding 0.3 M potassium sulfate to 10 mL. The 

extract eluate from the column was kept in refrigerator at -

18 °C prior to analysis. 

Quantification of glucosinolates  

One mL of an extract eluate was transferred to a tube. 

After that 7 mL of 80% (v/v) sulphuric acid and 1 mL of 1% 

(w/v) thymole solution were added. The solution was mixed 

by a vortex mixer (Vortex-Genie 2, G560E, Bohemia, NY) 

for 30 s and placed in a water bath (Heto, AT 110, Allerod, 

Denmark) at 100 °C for 60 min. The tube was cooled with 

tap water and mixed again by the vortex mixer for 30 s. 

Spectrophotometer (Shimadzu, UV 21101 PC, Kyoto, 

Japan) was used to measure the absorbance of 

glucosinolates at 505 nm; 0.3 M of potassium sulphate was 

used as a blank. Sinigrin standard (Sigma, St. Louis, MO) 

solution (3 μmol/mL) was applied to calculate the 

glucosinolates concentration by the following equation: 

W

D

K
C  xAbs

          (1) 

where C = total glucosinolates concentration (μmol/mL), 

Absx = absorbance of the extract, K = absorbance factor 

(absorbance/concentration of standard) (mL/μmol), D = 

dilution factor (50), W = mass of the extract taken (g). 

Determination of microstructural changes of 

cabbage outer leaves 

Chopped leaves sample were dehydrated in liquid CO2 

using a critical point dryer (Tousimis, Samdri 780-A, 

Rockville, MD). The dehydrated sample was then coated 

with gold in a sputter coater (Balzers Union, SCD-040, 

Balzers, Liechtenstein). The microstructural changes of the 

sample was observed by a scanning electron microscope 

(JEOL, JSM-5410LV, Tokyo, Japan) at 350× magnification. 

Statistical analysis 

The experimental data were subjected to analysis of 

variance (ANOVA) and are presented as mean values with 

standard deviations. Differences between mean values were 

established using Duncan‘s multiple range tests; Differences 

were considered at a confidence level of 95%. All statistical 

analyses were performed using SPSS® software (version 17) 

(SPSS Inc., Chicago, IL). All experiments were performed 

in duplicate unless specified otherwise. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Effects of ultrasonic pretreatment on extractable 

glucosinolates 

Table 1 lists the contents of total glucosinolates 

extractable from the non-pretreated and ultrasonically 

pretreated cabbages at different conditions. The extractable 

glucosinolates content from cabbage outer leaves without 

ultrasonic pretreatment was 455.06±10.94 µmol/100 g dry 

mass, which was lower than the contents extractable from 

the other pretreated cabbages.  

Ultrasonic pretreatment at a frequency of 37 kHz and a 

power of either 160 or 320 W led to higher extractable 

glucosinolates contents than that at a frequency of 80 kHz at 

the same power levels. This is probably because lower 

ultrasonic frequency (37 kHz) led to increased cavitation 

forces, resulting in more damage of the cabbage structure 

[11] and hence higher extent of glucosinolates release from 

the cabbage matrix. At the same frequency, however, 

ultrasonic pretreatment at a higher power of 320 W led to 

higher contents of extractable glucosinolates. This might be 



 

[121] 

because higher ultrasonic power presented higher power 

intensity to cause mechanical vibrations, promoting more 

structural disruption [12] and inducing more glucosinolates 

release during extraction.  

Cabbages pretreated with ultrasonic at a frequency of 80 

kHz and a power of 160 W exhibited no significantly 

different amount of extractable glucosinolates compared 

with the non-pretreatment sample. This might be due to the 

combined effect of higher frequency and lower power of 

ultrasound mentioned earlier. 

Table 1 Total glucosinolates contents of the extracts 

 

Same letters in the same column indicate that values are not 
significantly different (p>0.05) 

Microstructural changes of cabbage outer leaves 

Fig. 1a and 1b show the microstructure of the non-

pretreated cabbages and cabbages after ultrasonic 

pretreatment (37 kHz, 320 W) for 5 min. For non-pretreated 

cabbages clear cell periphery, cell integrity and extended 

smooth surface areas were observed in Fig. 1a. Fig. 1b, on 

the other hand, shows much more significant intercellular 

and collapse of cabbage structure. This is probably because 

of the microstreaming of the solvent due to collapsing 

bubbles as well as the mechanical vibrations during acoustic 

cavitation. This led to an increase in glucosinolates release 

during extraction. Ultrasonic pretreatment at other 

conditions led to lower glucosinolates yields because the 

combined effect of frequency and power of ultrasound at 

those other conditions might result in less damage of the 

cabbage structure. 

 

 

Fig. 1 SEM images (350×) of cabbage outer leaves: (a) 

fresh cabbages; (b) cabbages after ultrasonic pretreatment 

(37 kHz, 320 W) 

CONCLUSIONS 

Ultrasonic pretreatment prior to extraction helped 

damage the structure of cabbage outer leaves, thus resulting 

in a higher extraction yield of glucosinolates. A study on the 

release of other bioactive compounds (i.e., sulforaphane, 

vitamin C, α-tocopherol and phenolics) from cabbage upon 

ultrasonic pretreatment prior to MAE is recommended as a 

future work. 
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ABSTRACT 

Turmeric (Curcuma Longa Linn.) is the herb that has 

been widely used in the modern and traditional medicine. 

However, the utilization of fresh turmeric is limited because 

it was easy deterioration. Since, the drying process was 

applied to preserve the turmeric. The aim of this research 

was to investigate the drying kinetics and qualities of 

turmeric using a combined vacuum and far-infrared drying. 

The experiments were carried out at the following 

conditions: absolute pressure of 2 and 5 kPa; controlled 

drying temperature at turmeric surface at 50, 60 and 70 oC. 

In drying process, the samples were dried until reaching the 

final moisture content of 5 %(d.b.) Based on this experiment 

the drying kinetics depends on the slice thickness, absolute 

pressure and drying temperature. For color change, the 

lightness and yellowness increased with an increase in 

drying temperature while the redness was quite constant. 

Furthermore, the curcumin content of the dried turmeric was 

higher than that of Thai industrial Standards Institute. 

INTRODUCTION 

Turmeric (Curcuma Longa Linn.) is one kind of herb 

that has been widely used in the modern and traditional 

medicine [1]. Its appearance is dark yellow and has a unique 

of smell. The important component in turmeric used in 

pharmaceutical industry is curcuminoids consisted of 

curcumin, demethoxy curcumin and bisdemethoxy 

curcumin[2]. However, the utilization of the turmeric in for 

producing drug and healthy food needed to apply an suitable 

post-harvest technology to prolong the shelf life [3]. Drying 

was a method for product preservation by transferring heat 

in accompany with moisture from the product. In the past, 

the traditional drying method was sun drying but this 

method took a long time about 10-15 days. Vacuum drying 

is an effective method to reduce the deterioration of heat 

sensitive product [4]. Reducing chamber pressure below the 

atmospheric pressure will cause the water boils and 

evaporate at low temperature. As the result, vacuum drying 

process is useful to maintain the quality of dried product 

such as color, shape, aroma and flavor, and nutritive values 

[5]. However, the limitation of vacuum drying process was 

to select heat source for heating up the product under low 

pressure condition which is difficult to exchange heat by 

convection [6].  

Far infrared (FIR) has recently much attention as a heat 

source to augment other drying techniques to enhance the 

overall process efficiency. The energy from infrared 

radiation penetrates through the material and is converted 

into heat [7]. Hence, the material is heated rapidly and more 

uniformly. The infrared radiation has been applied in 

conjunction with several drying process because it has 

advantages of increased drying efficiency and space saving 

[8]. The most herbs are heat-sensitive in nature hence it is 

desirable to dry these herbs at low temperature. Drying 

under vacuum is generally performed because under 

vacuum water evaporate at lower temperature. Several 

researches have combined the advantages of FIR drying 

with those of vacuum drying to dry several products [9-11] 

The aims of the present work were to investigate the 

drying kinetics and turmeric qualities undergoing combined 

vacuum and far-infrared drying. In addition, the qualities in 

terms of color and curcumin content were examined.  

MATERIALS   

The turmeric used in this experiment was 9-12 months, 

which was purchased from a local market in Bangkok. The 

samples were cleaned and peeled after that they were sliced 

with the thickness of 2 and 3 mm by the slicing machine. 

The initial moisture content was approximately 550-600 

%(d.b.). 

EXPERIMENTAL SET-UP 

A schematic diagram of combined vacuum and far 

infrared dryer was shown in Fig. 1 The dryer consists of a 

vacuum chamber made from stainless steel with dimensions 

of (0.32 m   0.26 m   0.38 m). Two infrared heaters (400 

watt) were installed at the top of the chamber. The distance 

between the FIR heater and the samples were approximately 

15 cm. Vacuum pump used in this experiment was rotary 

vane with the pumping speed of 60 m3/h. The pressure in 

the chamber was controlled by bleeding value and was 

measured by digital pressure gauge (Keyence, AP-C30W) 

with an accuracy ±0.1 kPa. The temperature above turmeric 

slices and inside a turmeric sample (at the middle of the 

slice) were measured continuously using type T 

thermocouples which were connected to a data 

logger)Yokogawa, Model DX230, Tokyo, Japan(. A PID 

controller )Shinko, Model  JCS-33 A-R/M( was used to 

control the FIR heater via the predetermined surface 

temperature of the turmeric slice. The change of the mass of 
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the sample was measured continuously using a load cell 

(Vishay Tedea-Huntleigh, Model 1022-3kg) with accuracy 

of  0.1 g. 
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Fig. 1  A schematic diagram of combined vacuum and far-

infrared dryer (5(  Drying Chamber  )2( Condenser  (3)  

Far infrared heater  (4)  Sample tray  (5)  Load  Cell  (6)  

Bleeding Valve  (7)  Pressure gauge  (8)  Water pump  (9) 

Cooling unit  (10)  PID  Controller  (11)  Personal 

computer;  (12) Data  Logger  (13)  Weighing indicator  

)54(  Vacuum pump 

METHODS 

The sliced sample about 64 pieces, each with diameter 

of 18 mm were placed on a tray. The experiments were 

carried out at the following conditions: absolute pressure of 

2 and 5 kPa; controlled (predetermined) temperature at 

surface of turmeric slices at 50, 60 and 70 oC and thickness 

of turmeric slice 2 and 3 mm. In drying process, the samples 

were dried until reaching a final moisture content of 5 % 

(d.b.). All experiments were performed in triplicates and the 

mean values with standard deviations were reported. The 

moisture content of the samples was determined by AOAC 

(1990) [12]. In this method, the 5 g of fresh turmeric sample 

was put in the moisture can and then it was dried by 

electrical oven at 105 oC until the sample mass did not 

change.  

EVALUATION OF COLOR 

The color of dried turmeric was measured by using 

spectrophotometer (HumterLab  Reston, model ColorFlex, 

USA) with a D65 light source and observer at angle of 50o. 

Before measuring the color the spectrophotometer was 

calibrated with a colored reference (L* = 93.55,a* = -1.08, 

b* = 1.38). The color values of sample were expressed in 

terms of L*(Lightness), a*(redness/greenness), and b* 

(yellowness/blueness) value.  

EVALUATION OF CURCUMIN CONTENT 

The curcumin content in the sample was analyzed by 

the modified method of Jayaprakasha et al.[13]. It was 

determined by using HPLC equipped with C18 column 

(sunfire 150 4.6 mm), controlled temperature at 40 oC, 

mobile phase of 1% acetic acid : acetonitril (45:55, v/v), 

flow rate of 1 ml/min, inject volume equal to 10 µl. The 

wavelength at 425 nm was investigated by using UV-visible 

detector and the average value from triplicates of each 

experiment was reported. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Drying kinetics of turmeric slices 

Fig. 2 shows the drying curves of turmeric slices with 

thickness of 2 mm and absolute pressure of 2 kPa 

undergoing at various temperatures. At the same vacuum 

level, it was found that the rate of moisture reduction 

increased with an increase in drying temperature due to the 

increased temperature difference between the drying 

product and the surrounding led to the increased moisture 

diffusivity. In addition, the drying time decreased rapidly 

with an increase in drying temperature at absolute pressure 

of 2 kPa. 

 

Fig. 2 Drying curve of turmeric slice witvarious 

temperatures (50, 60 and 70 oC) at absolute pressure 2 kPa 

and thickness 2 mm 

Fig. 3. illustrates the effect of vacuum level on drying 

kinetics of turmeric slices. It is seen that the rate of moisture 

reduction increased with a decrease in the absolute pressure 

because at lower pressure water boils and evaporates at 

lower temperature. As expected, the drying time decreased 

with a decrease in absolute pressure. It should be noted that 

the water boils and evaporates at 17.33 and 32.73 oC when 

the absolute pressures in drying chamber are 2 and 5 kPa, 

respectively [14].  

 

Fig. 3  Drying curve of turmeric slice with various 

absolute pressures (2 and 5 kPa) at temperature 70oC and 

thickness 2 mm 

Fig. 4. reveals the effect of the slice thickness on the 

drying curves of turmeric at 70oC and 2 kPa. The rate of 

moisture reduction decreased with an increase in the 

thickness because the penetrated FIR to the sliced turmeric 

decreased with increasing thickness. When the penetrated 

FIR to the slice decreased, the energy converted into heat 

was also decreased. Consequently, the drying time increased 

with an increase in the thickness (see Fig. 4) 
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Fig. 4  Drying curve of turmeric slice with various 

thicknesses (2 and 3 mm) at absolute pressure 2 kPa and 

temperature 70 oC  

Fig. 5 shows the temperature evolution within a 

turmeric slice. It is seen that the temperature decreased 

suddenly at the beginning of drying period because the 

water immediately evaporated from the turmeric slice due to 

abrupt pressure drop. As water evaporated it removed heat 

in terms of heat of vaporization from the turmeric slice led 

to the temperature drop. After this period the temperature 

increased gradually and approached to the controlled 

temperature at surface of turmeric slices. 

 

Fig. 5   Temperature distribution inside a turmeric  slice 

with various temperatures (50, 60 and 70℃) at 

absolutepressure 2 kPa and thickness 2 mm 

Qualities of dried turmeric slice 

Table 1 shows the color changes of the turmeric slices at 

various temperatures, pressures and thicknesses. It was 

found that the lightness increased with an increase in drying 

temperature. This might be due to an increase in drying 

temperature led to a decrease in drying time or the time to 

contact heat of the turmeric slice. The lightness also 

increased with a decrease in absolute pressure.  In addition, 

the lightness decreased with an increase with the slice 

thickness at 5 kPa. It might be due to an increase in the 

drying time with the increasing of the slice thickness. The 

yellowness increased with an increase in drying temperature 

due to the browning reaction occurring during drying 

process while the redness was quite constant. 

Table 1 Color of the dried turmeric slice 
 

Drying conditions L* a* b* 

 

2 mm, 2 kPa, 50 °C 
51.21

b
±0.77  30.37

d
±0.67  51.70

bc
±0.80  

 
2 mm, 2 kPa, 60 °C 

54.36

de
±1.11  27.19

b
±0.77  58.14

def
±1.21  

 

2 mm, 2 kPa, 70 °C 
56.14

e
±0.83  27.11

b
±0.83  59.65

efg
±1.18  

 

2 mm, 5 kPa, 50 °C 
50.09

b
±0.67  32.52

e
±0.53  53.80

c
±0.91  

 

2 mm, 5 kPa, 60 °C 
53.36

b
±1.27  27.37

b
±0.85  59.81

d
±1.02  

 

2 mm, 5 kPa, 70 °C 
54.61

cd
±1.14  26.18

b
±1.05  61.16

g
±1.19  

 

3 mm, 2 kPa, 50 °C 
52.14

bcd
±0.70  30.45

d
±0.74  53.94

c
±0.71  

 

3 mm, 2 kPa, 60 °C 
55.85

be
±1.21  29.62

cd
±1.03  58.23

fg
±1.14  

 

3 mm, 2 kPa, 70 °C 
57.45

e
±1.26  27.49

b
±0.98  60.61

def
±0.78  

 
3 mm, 5 kPa, 50 °C 

50.28

b
±0.96  30.50

d
±0.68  51.16

b
±1.09  

 

3 mm, 5 kPa, 60 °C 
53.30

cd
±1.06  27.94

bc
±0.50  57.78

de
±1.04  

 

3 mm, 5 kPa, 70 °C 
54.11

de
±0.98  27.65

b
±0.62  59.49

efg
±1.21  

 
Fresh turmeric slice 

37.80

a
±1.27  22.77

a
±1.44  29.91

a
±1.50  
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1Different superscripts in the same column mean that values are significantly different (p  0.05) 

 

Table 2  Curcumin content of the dried turmeric slice 

Drying  conditions Curcumin Content 
(mg/g) 

Drying 
time  

(min) 

2 mm, 2 kPa, 50 °C 48.11±0.35 175 

2 mm, 2 kPa, 60 °C n/a 110 

2 mm, 2 kPa, 70 °C 45.25±0.92 55 

2 mm, 5 kPa, 70 °C 40.10±0.82 75 

3 mm, 2 kPa, 70 °C 36.11±0.35 85 

Table 2 illustrates the curcumin content in the dried 

turmeric slice and drying time. At the same vacuum level, 

the curcumin content decreased with an increase in drying 

temperature. This might be due to the deterioration of the 

curcumin content at a higher temperature and a longer 

drying time. At the same temperature, it was found that the 

curcumin content decreased with an increase in absolute 

pressure due to a longer drying time. For the effect of the 

slice thickness on curcumin content, it was found that the 

curcumin content decreased with an increase in the slice 

thickness. Based on these experiments, the curcumin 

content of the dried turmeric slices at thickness of 2 mm 

was higher than that value of Thailand Industrial Standard 

(TISI). It is noted that the curcumin content of TSIS was 40 

mg/g. 

CONCLUSION 

Drying of turmeric slice using a combined vacuum and 

far-infrared drying was investigated in this work. Based on 

these experiments, the drying temperature, vacuum level 

and the thickness of turmeric slices had significant effects 

on the drying kinetics and qualities of the turmeric slice. For 

color change, it is found that the lightness and yellowness 

increased with an increase in drying temperature while the 

redness was quite constant. The curcumin content of the 

dried turmeric decreased with an increase in drying 

temperature, absolute pressure and turmeric slice thickness. 

However, the curcumin content of the dried turmeric at 

thickness of 2 mm was higher than the value of TISI.  
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ABSTRACT 

In order to reduce the time for drying parboiled paddy, 

an impinging stream drying technique is proposed. Different 

strategies for drying parboiled paddy via the use of an 

impinging stream dryer were also evaluated. The effects of 

drying air temperature and tempering time on the head rice 

yield (HRY) and whiteness index (WI) of the dried 

parboiled rice were studied; parboiled rice was prepared 

from Suphan Buri 1 with an initial moisture content in the 

range of 46-50% d.b. The drying experiments were carried 

out at drying air temperatures of 130, 150 and 170 °C, inlet 

air velocity of 20 m/s, impinging distance of 5 cm and 

paddy feed rate of 40 kgdry_paddy/h. Parboiled paddy was 

dried for two cycles; after each cycle of drying, paddy was 

tempered either for 15, 30, 60 and 120 min. After impinging 

stream drying, paddy was ventilated by ambient airflow 

until the final moisture content reached 16% d.b. Moisture 

reduction of paddy during each cycle of drying was noted to 

increase with an increase in the drying temperature. The 

HRY of paddy undergone any number of drying cycle at 

any drying temperature and tempering time was still 

maintained at a similar level to that of the reference rice. 

However, the WI of paddy was relatively lower than that of 

the reference rice when the paddy was tempered for longer 

than 60 min. 

INTRODUCTION 

Rice is a main staple food and is one of the important 

exported products of Thailand. Recently, several value-

added rice products have received much attention, with 

parboiled rice among the most interesting product. Based on 

the total export statistics of Thai rice products in 2011, 

parboiled rice is one of the major products accounting about 

31.01% [1].  

To produce parboiled rice, paddy is first soaked, then 

steamed and dried. After soaking and steaming, paddy 

contains very high moisture content (about 46 to 50% d.b.); 

this moisture must be removed via a suitable  

process to a safe level of 14 - 16% d.b.  Many drying 

techniques can be used to reduce the moisture content of 

steamed paddy, including fluidized and spouted bed dryers. 

The moisture content of paddy after drying should not be 

lower than 23% d.b. to avoid kernel fissuring [2]; 

subsequence dehydration to the safe moisture level is 

normally performed by air ventilation. 

Impinging stream dryer (ISD) is a novel alternative that 

can be applied to remove the surface moisture from a 

particulate material. ISD is particularly attractive for first-

stage drying of a high-moisture material [3]. Nimmol and 

Devahastin [4] indeed applied ISD to the drying of paddy. It 

was found that the dryer could reduce the moisture content 

of paddy by 3.4-7.7% d.b. within a very short period of time 

(about 2.5 s). Thanasookprasert et al. [5], further studied the 

use of an ISD to dry paddy. Paddy was dried more than one 

cycle, with tempering to reduce the moisture gradients 

within the paddy kernels after each drying cycle. The results 

showed that the head rice yield of paddy was excessively 

low, with the values after the first and second cycle lower 

than the head rice yield of a reference rice by 44% and 49%, 

respectively. The large moisture gradients, which led 

subsequently to stresses and fissuring, could not be 

effectively relaxed through tempering. 

The above-mentioned observations may imply that an 

ISD is not quite appropriate for paddy, parboiled paddy, on 

the other hand, may be more suitable for an ISD as this type 

of paddy has already been cooked; starch gelatinization that 

take place during steaming may also lead to a kernel 

structure that can withstand more moisture-indeed stresses 

that would occur in a kernel during impinging stream 

drying. To the best of our knowledge, no study has so far 

been made to study the use of an ISD to dry parboiled 

paddy, either for only one cycle or multi cycles, with and 

without tempering in between the cycles. 

The main objective of this research was to investigate 

the effect of drying air temperature during impinging stream 

drying of parboiled paddy. The effect of tempering time 

between the drying cycles on the head rice yield (HRY) and 

whiteness index (WI) of finished parboiled rice was also 

investigated. 

MATERIALS AND METHODS 

Materials 

Paddy (harvested in Octorber 2012) of Suphan Buri 1 

variety was purchased from the Ratchaburi Rice Research 

Center; the initial moisture of paddy was about 14% d.b. 

Paddy was cleaned and then soaked in hot water at a 

temperature of 70 C for 5 h before draining and tempering 

at ambient temperature for 1 h.  The next step of the 

parboiling process is steaming. Paddy was steamed for 10 

min during which the temperature inside the steaming 

chamber was around 120 C. The steamed paddy was 
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ventilated with ambient air for 30 min; the moisture content 

of parboiled paddy was in a range of 46 to 50% d.b. 

 

Impinging stream dryer 

Parboiled paddy was dried with an impinging stream 

dryer using hot air as the drying medium [6]. A schematic 

diagram of the impinging stream dryer used in this study is 

shown in Figure 1. The dryer consists of a stainless steel 

drying chamber, with the distance between the openings of 

the inlet air pipes within the drying chamber of 5 cm. A 

high pressure blower rated at 5.5 kW supplied the air to the 

system. The inlet air velocity was fixed at 20 m/s via the use 

of two globe valves. The inlet air temperature was 

controlled by two electric heaters, each rated at 6 kW. The 

drying experiments were carried out at the drying air 

temperatures of 130, 150 and 170°C; the hot-air temperature 

was measured and recorded continuously by type K 

thermocouples connected to a data logger (Yokogawa, 

model μR100, Tokyo, Japan). The paddy feed rate of 40 

kgdry_paddy/h, which was adjusted by means of a voltage 

regulator, which is used to control the speed of an DC 

electric motor rated at 117 kW that is used in turn a star 

feeder, was used. Parboiled paddy was dried in two cycles, 

with tempering between each drying cycle; the tempering 

time was varied at 15, 30, 60 and 120 min. Finally, paddy 

was ventilated by an ambient airflow at 0.55 m/s until the 

final moisture content of paddy reached around 16% d.b. 

All experiments were performed in triplicate. After drying, a 

dried paddy sample was kept in a sealed plastic bag at 4–6 

°C for 2 weeks before quality analysis. The overall 

experimental design is illustrated in Figure 2.  

 

 

Fig. 1 A schematic diagram of hot-air impinging stream 

dryer 

 

 

Fig. 2 Experimental design which includes drying and 

tempering steps 

The quality of dried parboiled paddy obtained from the 

above processes was compared with that of a reference 

sample, obtained by drying in a tray dryer at 45°C. 

Characteristics of paddy 

The moisture content of paddy was determined by 

drying 30 g of paddy in an electric air oven (Memmert, 

model ULE500, Schwabach, Germany) at a temperature of 

103 C for 72 h according to AACC method [7]. The 

measurement was carried out in triplicate and an average 

value is reported.  

250 g of a dried parboiled paddy sample was shelled by 

a rubber roll sheller (Ngeksenghuat, model P-1, Bangkok, 

Thailand), milled to remove bran using a miller 

(Ngeksenghuat, model K-1, Bangkok, Thailand) and graded 

using an indent cylindrical separator (Ngeksenghuat, model 

I-1, Bangkok, Thailand). The head rice yield was then 

determined [8-9]. Head rice is defined as milled rice having 

a kernel length of at least 75% of the original length. The 

head rice yield is then defined as the mass of parboiled rice 

that remains as head rice after complete milling divided by 

the mass of the original parboiled paddy sample. 

In addition to the head rice yield, the whiteness index of 

parboiled paddy was examined. A dried parboiled rice 

samples was measured for its color by a spectrophotometer 

(model ColorFlex, HunterLab Reston, VA, USA) with a 

D65 illuminant and an observer angle of 10°. The color was 

described using the CIE (Commission Internationale de 

l‘Eclairage, 1976) L*, a*, b* color system. Before each 

measurement, the spectrophotometer was calibrated against 

a standard white plate having a standard value of L* = 

93.19, a* = -1.12 and b* = 1.33. Parboiled rice kernels were 

randomly selected and filled into a glass sample cup and 

their color was measured. The whiteness index of a sample 

was then calculated using the following equation: 

                   𝑎     𝑏        

 where L*, a* and b* are the lightness, redness/greenness 

and yellowness/blueness of sample, respectively. The 

measurement was performed in ten individual replicates and 

an average value is presented. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Reference rice quality 

Reference rice quality was analysed after tray drying 

and the following results were obtained: 

• Head rice yield (HRY) = 71.1 ± 0.4% 

• Whiteness index (WI) = 55.4 ± 0.1 

Moisture Content 

The moisture content of paddy decreased with an 

increase in the drying temperature as shown in Figures 3-5. 
Drying in the first cycle provided a higher drying rate than 

the second drying cycle at all tested drying temperatures as 

can be seen in Table 1. Impinging stream dryer could reduce 

the moisture content paddy drying the first cycle by 4.88-

8.67% d.b., while the moisture content reduced by 3.75-

5.76% d.b. during the second cycle of drying. This is 

because the moisture content of a sample was higher during 

the first drying cycle, leading to a higher driving force for 

mass transfer and hence a higher drying rate. It is noted that 

the residence time of a sample during the first and second 

cycles was practically the same. 
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Fig. 3 Variation in moisture content of parboiled paddy at 

different tempering times and operation intervals 

(drying temperature of 130C) 

 

Fig. 4 Variation in moisture content of parboiled paddy at 

different tempering times and operation intervals 

(drying temperature of 150C) 

 

Fig. 5 Variation in moisture content of parboiled paddy at 

different tempering times and operation intervals 

(drying temperature of 170C) 

 

 

Table 1 Moisture reduction of parboiled paddy 

Drying temp. Tempering time Cycle # MC,1 Cycle # MC,2 

130 15 1 4.88 2 3.75 

 

30 1 4.88 2 4.50 

 

60 1 4.98 2 4.21 

 
120 1 5.04 2 4.38 

  

 

   
150 15 1 6.37 2 5.03 

 

30 1 6.17 2 5.28 

 

60 1 6.21 2 5.19 

 
120 1 6.25 2 5.30 

  

 

   
170 15 1 8.26 2 5.50 

 

30 1 8.67 2 5.61 

 
60 1 8.42 2 5.67 

 
120 1 8.18 2 5.76 

  

 

   MC is the percentage of moisture reduction (% d.b.) 

Head rice yield 

The relationship between head rice yield and tempering 

time of parboiled rice at different drying temperatures is 

presented in Figure 6. The head rice yield was not affected 

by the drying temperature and tempering time; the head rice 

yield was in the range of 68.3-71.1%, which was close to 

the head rice yield of the reference rice.  

 

Fig. 6 Variation in head rice yield (HRY) of parboiled rice 

at different tempering times and hot air temperatures 

(TP1 = first tempering, TP2 = second tempering) 

Whiteness index 

The whiteness index decreased with an increase in the 

tempering time, while the drying temperature not affected 

the whiteness index. This is because the residence time of 

paddy in the impinging stream dryer was very short. On the 

other hand, bran components leached out and diffused into 

endosperm during tempering, causing the parboiled rice 

kernels to have a darker color. In the case when the 

tempering time was shorter than 60 min, the whiteness 

index of rice obtained from paddy that was dried for only 

one cycle was in the range of 55.4-56.1; the index of rice 

obtained from paddy that was dried for two cycles was in 

the range of 54.6-56.2, which was lower than that of the 

reference rice. For tempering times shorter than 60 min, the 
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whiteness index of rice obtained from paddy that was dried 

for only one cycle was in the range of 57.3-59.0, while the 

index of rice obtained from paddy that was dried for two 

cycles was in the range of 57.6-58.8.  

 

Fig. 7 Variation in whiteness index (WI) of parboiled rice 

at different tempering times and hot air temperatures 

 (TP1 = first tempering, TP2 = second tempering) 

CONCLUSIONS 

Moisture reduction level of paddy increased upon 

increasing of the impinging stream drying temperature. The 

HRY of rice from paddy dried even for two cycles still 

maintained similar to that of the reference rice. However, 

the WI of the impinging-stream dried rice kernels was lower 

than that of the reference sample if the tempering time was 

longer than 60 min. Nevertheless, 

even after second-cycle drying, the moisture content of 

parboiled paddy was still high (31-38 % d.b.), so more 

drying cycles should be investigated in the future. 
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ABSTRACT  

This research aimed to experimentally investigate 

quality of paddy dried by hot air and humidified hot air 

fluidization technique. Quality such as head rice yield 

(HRY), degree of crystallinity and color of dried paddy 

were evaluated. The paddy (Chainat 1) with initial moisture 

content of 14% d.b. was soaked in hot water at temperature 

of 70oC for 5 hours. Then the soaked paddy was dried in a 

fluidized bed dryer using a humidified air at  dried air 

temperature of 150oC, an air velocity of 4.0 m/s and a bed 

height of 10 cm. The results showed that when the drying 

time of paddy in a humidified air drying was taken longer 

than that in hot air drying. The amount of head rice yield 

obtained from the humidified hot air was relatively higher 

than that of hot air drying. The whiteness index (WI) of 

humidified hot air samples was darker when compared with 

the color of hot air dried samples. From the XRD analysis, 

the humidified hot air sample showed a lower percentage of 

crystallinity than that of the hot air dried product.  

INTRODUCTION 

Normally, the commercial process to produce the 

parboiled rice is divided into 3 steps. : soaking or steeping, 

steaming and drying. The first step is to soak the paddy in 

water at 70oC for 3-6 hours or 80oC for 1-3 hours until the 

rice properly absorbed the water. For gelatinization, this 

step will fill the water into the gap between the husk and the 

seed. The starch seed will be swelled and the volume is 

increased. Next step is the streaming process. In this step, 

the paddy is heated in order to gelatinized. Normally, the 

soaked rice was streamed for 15-30 mins at 100-105oC. The 

last step is to dry the rice. After streaming step, the rice has 

the high moisture content around 45-50 % d.b. At the high 

moisture level it needs to reduce the moisture content of the 

rice to 14-16% d.b. Drying the rice can be done by shade 

drying or hot air. However, the cost of the parboiled rice by 

the conventional method is high and complicated because 

there are too many steps as mentioned above. For this 

reason, there is a research to study how to streaming and 

drying steps can be combined in one unit operation. 

Wathanyoo et al., [1] studied the drying of very high 

moist paddy with hot air and superheated stem fluidized 

bed. It was found that the gelatinization occurred faster 

paddy dried by superheated steam than that dried by hot air. 

In addition to the heating media, drying temperature affect 

the degree of starch gelatinization. Higher degree of starch 

gelatinization was obtained at the higher drying temperature 

[2,3,4]. 

The above observations may imply that drying of 

parboiled paddy using superheated steam provided more 

completed gelatinization of rice starch. Ratanamechaiskul et 

al., [5], studied the use of humidified hot air fluidized bed 

technique to dry nutritious parboiled brown rice. The results 

showed that the degree of gelatinization was 41 %, for 

paddy at an initial moisture content of 33% d.b. using 

drying temperature of 150oC and 6.4% relative humidity. In 

addition, the humidified hot air provides a higher degree of 

starch gelatinization in rice than non-humidified hot air, 

because the drying rate in humidified hot air is relatively 

lower, thereby allowing rice starch to be gelatinized for a 

longer period of time. 

From the above reason, the aim of this investigation was 

to study the effect of humidified hot air fluidization 

technique on the head rice yield, whiteness index and degree 

of crystallinity. 

MATERIALS AND METHODS 

Experimental set-up 

A schematic diagram of a hot air fluidized bed dryer and 

its accessories was shown in Fig. 1. The system consisted of 

three major components: a cylindrical drying chamber with 

an inner diameter of 20 cm and a height of 140 cm, a 12 kW 

electrical heater with a temperature controller, and a 

backward-curved-blade centrifugal fan, which was driven 

by a 1.5 kW motor. Exhaust air could be recycled, if 

needed, by means of two butterfly valves at air outlet and 

recycle tube. 

 

Fig. 1 A schematic diagram of a batch hot air fluidized bed 

dryer. 
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Fig. 2 showed a schematic diagram of a humidified hot 

air fluidized bed dryer. The main accessories of this system 

were all the same as a batch hot air fluidized bed dryer but 

installing additional 21 kW boiler tank for producing 

saturated steam at 106 kPa, 103oC and temperature was 

controlled by a PID controller with an accuracy of  1oC.  

 

Fig. 2 A schematic diagram of a batch humidified hot air 

fluidized bed dryer. 

Materials 

The experiment was carried out as follow. The paddy 

(Chainat 1) with initial moisture content of 14% d.b. was 

soaked in hot water at temperature of 70oC for 5 hours. The 

moisture content of paddy after soaking ranged between 50 

and 53% d.b.  The paddy was dried in the fluidized bed 

dryer using temperature of 150oC, air velocity of 4.0 m/s, 4-

5 % relative humidity and the bed height of 10 cm. After 

drying, paddy kernel were gently ventilated by ambient air 

until their temperatures become ambient and their moisture 

content reached 16% d.b. The product was kept in cool 

storage at 4–6oC for 2 weeks before carrying out quality 

analysis which were head rice yield (HRY), whiteness index 

(WI) and degree of crystallinity. 

Moisture evaluation 

The moisture content of paddy was determined by 

drying paddy in a hot air oven at a temperature of 103oC for 

72 hours, according to the approved method of the AACC 

method [6] 

Head rice yield evaluation 

250g sample was dehusked by a rubber roller, polished 

by a Satake rice polisher and graded by a rice grader to 

determine the head rice yield. In this case, the head rice 

yield is defined as milled rice having kernel length of at 

least three-fourths of its original length. 

Color evaluation  

Color of polished waxy rice was measured by 

HunterLab ColorFlex (Reston, VA) using a D65 light 

source, large viewing area and the observer angle of 10o 

Before each color measurement, the spectrophotometer was 

calibrated with a standard white plate (X = 78.50, Y = 

83.40, Z = 87.63). The color values were expressed as L* 

(lightness/darkness), a* (redness/greenness) and b* 

(yellowness/ blueness).The whiteness index (WI) was then 

calculated by the following equation [7]. 

  50222100100
.

*)b(*)a(*)L(WI                      (1) 

X-ray diffraction analysis 

X-ray diffraction (XRD) patterns of dried rice flour 

were obtained using a Bruker AXS D8 DISCOVER XRD 

(Bruker AXS GmbH, Karlsruhe, Germany) under the 

following conditions: 40 kV and 40 mA with CuK   

radiation at a wavelength of 0.1546 nm with a scanning rate 

of the diffraction angle ( 2 ) of 2o/min. A sample of 0.5g of 

dried waxy rice flour was placed in a holder. The relative 

intensity of the diffraction peak was recorded in the 

scattering range ( 2 ) of 4–40o and the crystallinity (Xc) of 

the sample was calculated by: 

100%
AA

A
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c
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            (2) 

where Ac and Aa are the areas of crystalline and 

noncrystalline regions, respectively. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Drying kinetics 

 

Fig. 2 Moisture content of paddy dried in humidified hot 

air and hot air at 150°C 

Fig. 2 showed the evaluation of moisture content of 

paddy dried by humidified hot air and hot air at 150oC. It 

was found that moisture content of paddy dried by 

humidified hot air decreased more slowly than hot air 

drying. Since, the water vapor in humidified hot air drying 

condensed during the early period of drying resulting in 

slightly longer drying time in the humidified hot air drying.  

HRY 

 

Fig. 3 Change of head rice yield at the final moistures content 

(during temperature 150oC) 

Fig. 3 showed the relationship between the HRY and 

final moisture content. The results showed that the HRY in 

the humidified hot air drying was higher than that dried in 

hot air drying. In the humidified hot air, the HRY was 
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dropped rapidly at the final moisture content of 26% d.b. 

because paddy kernels experience moisture gradients; these 

gradients led to the development of stress inside the kernels, 

which damaged the kernels. 

Color 
 

 
Fig.4 Effect of humidified hot air and hot air drying at 150oC, 

soaking time 5 hours on WI value. 

Fig. 4 showed the relationship between the moisture 

content of paddy and WI value after drying. It was found 

that trend of WI of the humidified hot air drying was lower 

than that of hot air drying because the grain temperature in 

the humidified hot air was higher than hot air drying, This 

effect led to faster acceleration of browning reaction [8]. 

DEGREE OF CRYSTALLINITY  

Table 1. Degree of crystallinity of rice sample 

Processing Condition Degree of Crystallinity of A type (%) 

Reference 15.12% 

Soaking  12.35% 

Hot Air  11.41% 

Humidified Hot Air 9.01% 

Table 1 shows the degrees of crystallinity of reference 

rice, soaked rice, hot air dried rice, humidified hot air dried 

rice. Result shows that percentage of degree of crystallinity 

was 15.12% for the reference rice (before soaking and 

drying) while the soaked rice was 12.35%. The decrease of 

crystallinity during soaking step indicated that the 

crystallinity structure was collapsed. After drying, the 

degree of crystallinity was lower in the humidified hot air 

drying than in hot air drying. From these results, it indicated 

that drying of paddy in the humidified hot air produced 

higher degree of starch gelatinization than that in hot air 

drying. Consequently, the head rice yield in the humidified 

hot air was higher than that in hot air drying. 

CONCLUSION 

From the experimental study. It was found that the 

decrease of moisture content of paddy in the humidified hot 

air drying head rice yield. It was more slowly than in hot air 

drying. This let to higher degree of starch gelatinization or 

lower degree of A type crystallinity than the hot air drying. 

Accordingly, the head rice yield of sample dry in the 

humidified hot air became higher. The color of milled rice 

dried in humidified hot air drying was darker than that in hot 

air drying. From this study, it recommended that paddy 

showed not reduce the moisture content lower than 26% d.b. 

in order to obtain high. 
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ABSTRACT 

Electrohydrodynamic (EHD) assisted drying has been 

successfully applied to enhance the drying rate of various 

materials, while far-infrared radiation (FIR) has also 

received much attention as an additional heat source for 

drying a wide range of agricultural products. The aim of the 

present work was to investigate the feasibility of combining 

EHD and FIR to assist drying of aloe vera. The experiments 

were performed at the electric voltages of 0, 5, 50 and 55 

kV and at the controlled temperatures at the center of aloe 

vera pieces of 50 and 70 oC. It was found that the drying 

time decreased with an increase in the voltage at a fixed 

controlled temperature as a result of the increased intensity 

of the generated corona wind. As expected, the drying time 

decreased and the drying rate increased when the controlled 

temperature increased. In terms of the specific energy 

consumption, it was noted that the specific energy 

consumption decreased with an increase in the electric 

voltage. On the other hand, the specific energy consumption 

increased with an increase in the controlled temperature at 

aloe vera center.  

INTRODUCTION  

Aloe vera (Aloe barbadenis Mill.) is commonly used as 

herbal medicine in several countries. It has also been used as 

a food supplement. Aloe gel could be used for treatment of 

wounds, minor burns, skin irritations, ulcers, coughs, 

diabete, headaches, arthritis and immune-system 

deficiencies [1-2]. In addition the gel is familiar ingredient 

in a range of health care and cosmetic products such as 

suntan lotion, dry skin lotions, bubble baths and shampoos. 

However, aloe vera is perishable and deteriorates rapidly 

after harvesting, hence the need to apply a suitable post-

harvest technology to prolong the shelf life of aloe vera. 

Most common techniques used to preserve aloe vera are hot 

air drying and spray drying. These drying techniques, 

however, cause much quality degradation, either in terms of 

the physical or nutritional quality. 

Electrohydrodynamic(EHD) assisted drying has been 

successfully applied to enhance the drying rate in wheat [3], 

chopped onion [4], potato slab [5] and apple slice [6]. It 

should be noted that the enhancement of water evaporation 

by electric field was investigated by [7-9]. In addition to its 

ability to enhance the drying rate, EHD-assisted drying also 

requires low electric power as compared to the conventional 

drying techniques. The mechanism of EHD drying was 

occurred by the corona wind produced by applying a high 

voltage to an electrode. When the electrode has a high 

voltage, air around the electrode surface is ionized and 

moved toward to the opposite electrode with high velocities. 

The ions will collide with neutral gas molecules and the 

momentum exchange occurs among them. The results lead 

to the occurring of ion-drag flow known as corona wind. 

The corona discharge can take place at room temperature 

and atmospheric pressure hence the EHD drying can apply 

to low temperature drying which is suitable for thermal-

sensitive materials expected to deteriorate by high 

temperature drying. 

Far-infrared radiation (FIR) has also recently received 

much attention as an additional heat source to enhance the 

efficiency of a drying system. Radiation energy penetrates 

through the product and is converted into heat [10]. 

Therefore, the product is heated rapidly and uniformly 

without heating surrounding air. In addition, the energy 

consumption of FIR drying is lower compared with 

conventional drying. Infrared radiation has been applied to 

several drying processes because it can assist to increase 

drying efficiency and the dried product quality is also higher 

[11-12]. Many researchers have successfully applied FIR to 

assist drying process for agricultural products such as rice 

[13], potato [14] and banana [15-16]. 

The aim of the present work was to investigate the 

feasibility of combining EHD and FIR to assist drying of a 

food material; aloe vera was used as a test material as it is 

widely used either for medicinal or purpose or as an 

ingredients in cosmetics and food supplement. The drying 

rate and energy consumption of the process was examined.  

MATERIALS AND METHODS 

Experimental set up 

A schematic diagram of the combined 

electrohydrodynamic and far-infrared (EHD-FIR) dryer is 

shown in Fig. 5. The dryer consist of a glass drying chamber 

with the dimension of 30 x  20 x 20 cm. Two FIR heaters 

are installed at the top of the drying chamber. It should be 

noted that a FIR heater (Infrapara, model A-2-200, 
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Malaysia) generates power of 200 W. The distance between 

the FIR heater and a tray is fixed at 55 cm; the tray is made 

of Teflon and placed on a load cell. A high voltage power 

supply (LEYBOLD, 525725, Germany) was applied to 54 

electrode pins made of copper. The pins are arranged in a 

staggering fashion; each pin has a diameter of 0.5 mm. The 

temperature at the center of an aloe vera piece (335 cm) 

was measured continuously via type K thermocouples, 

which were connected to a datalogger (Yokokawa, FX-500, 

Japan) with accuracy of 0.2oC. The signals were 

multiplexed to a data acquisition card installed in a PC. A 

proportional-integral-differential (PID) controller (Shinko, 

JCS-33A-R/M, Japan) was used to control the FIR heater 

via the pre-determined temperature at the sample center. A 

load cell (Tedea-Huntleigh, 5022, Taiwan) with accuracy of 

0.2 g was used to measure weight loss of Aloe vera 

continuously during drying process. 
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(a) 

 

(b) 
Fig. 1 a) Schematic diagram of EHD-FIR drying system in 

side view; 1 high voltage power ,   2 ground, 3 adjust 

probe, 4 far – infrared radiator, 5 anode electrode, 6 

electrode gap, 7 samples, 8 cathode electrode  9 drying 

chamber, 10 load cell, 11 PID controller, 12 thermocouple, 

13 computer, 14 data logger 

b)  Arrangement of the electrode pins in top view  

(unit in figure is millimeter ) 

Materials 

Fresh Aloe vera (Aloe barbadenis Mill.) was obtained 

from a local market (Jatujak market). It was peeled and 

sliced by a slicing machine to the dimension of 3x3x1 cm. 

The initial moisture content [17] was in the range of 60-62 

kg/kg (d.b.) 

Methods 

The sliced samples (approximately 9 pieces) were 

washed with fresh water (approximately 25oC) and placed 

on a Teflon tray. Experiments were performed at the 

controlled temperatures of 50 and 70 oC with various 

electric voltages (0-15 kV). The samples were dried until 

reaching the final moisture of 0.05 kg/kg (d.b.). In addition, 

temperature and weight loss of Aloe vera were detected 

continuously every 5 min interval. All experiments were 

carried out in duplicates and the mean values were reported. 

Drying rate 

The initial moisture content of fresh Aloe vera had 
variation hence moisture ratio was applied to express 
the drying characteristic of Aloe vera drying in this 
work. Drying rate was calculated from the suitable 
empirical equation fitted to the change of moisture 
content in experimental data and was differentiated 
with respect to time. The moisture ratio and drying 
rate are following 

       
X Xe

MR
X Xei





                             (1) 

 

dt

dX
R                                        (2) 

where MR is the moisture ratio, X is moisture content at 

any time (kg/kg (d.b.)), Xe is equilibrium moisture content 

of Aloe vera slice (kg/kg (d.b.)), Xi is initial moisture 

content of Aloe vera slice (kg/kg (d.b.)), R is drying rate 

(kg/ kg (d.b.) min ) and t is time (min). In addition, the 

equilibrium moisture content was calculated from the 

desorption isotherm of fresh Aloe vera [18] 

Evaluation of specific energy consumption 

The energy consumption of EHD-FIR drying was 

measured by the Kilowatt-hour meter. It composed of the 

electric energy supplied to the FIR heater and a high voltage 

power supply. Specific energy consumption (SEC) was used 

to evaluate the energy efficiency utilized during drying 

process. The SEC is the energy required to remove 1 kg of 

water from the sample being dried. In this work, the SEC of 

EHD-FIR drying was calculated by  

E EEHD FIRSECEHD FIR
mwater




               (3) 

where SECEHD-FIR is the specific energy consumption of 

EHD-FIR dryer (kWh/kg water), EEHD is the measured 

electric energy consumption of a high voltage power supply 

(kWh), EFIR is the measured electric consumption of the FIR 

heater (kWh) and mwater is the amount of water removed 

(kg) until the reaching the final moisture of 0.05 kg/kg 

(d.b.). 

RESULTS AND DISCUSSION 

Effect of electric field on drying kinetics 

Drying curves of Aloe vera slice undergoing combined 

electrohydrodynamic and far-infrared drying are shown in 

Fig. 2. It was seen that the drying time decreased with an 

increase in electric field. At temperature of 50oC, the drying 

times for voltage of 0, 5, 10 and 15 kV were 370, 330, 270 
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and 250 min, respectively. In addition, the rate of moisture 

reduction increased with an increase in the electric field at 

the same drying temperature. This is due to the fact that 

corona wind was increased when the electric field increased. 

The corona wind occurred when the ionized airs around 

electrode pins were accelerated by an increase in electric 

field then the momentum was transferred from the ions to 

neutral air molecules in drying chamber. Consequently, the 

air moved toward to the opposite side of electrode pins with 

turbulence flow and struck on the Aloe vera slice. The 

magnitude of corona wind velocity is proportional to the 

electric field strength [3]. Since the velocity of corona wind 

increased, the mass transfer rate of Aloe vera slices also 

increased. The increasing of the mass transfer rate could be 

attributed to the corona wind induced by 

electrohydrodynamic as the main driving force [19].  

 

(a) 

 

(b) 

 
Fig. 2 Drying curves of aloe vera at temperature of   
a) 50oC b) 70oC 

Fig. 3 shows the plots of drying rate versus the moisture 

content of Aloe vera slices at various electric fields. It was 

found that the drying rates increased with an increase in 

electric field at the same temperature. In Fig. 3, the drying 

rates increased rapidly during the initial stage of drying 

(warm-up period). This is because thermal energy of far-

infrared radiation was more absorbed by aloe vera slices 

which had high moisture content. The radiation absorptivity 

of food products increased with an increase in moisture 

content [20]. After the initial stage of drying, the constant 

drying rate period occurred. It can be seen from this figure 

that the constant drying rate period was short. The falling 

rate period occurred after constant drying period. In this 

period the drying rate was steady decreased continuously. 

 

(a) 

 

(b) 
Fig. 3 Drying rate of aloe vera and moisture content at 

temperature of a) 50oC b) 70oC 

Effect of temperature on EHD-FIR drying 

As expected, the drying time increased with an increase 

in temperature of an aloe vera slices as shown in Fig. 2. 

However, it was found that the constant drying rate period 

at the temperature of 70oC was shorter than that one at 50oC. 

This is due to evaporated water from aloe vera slice at the 

temperature of 70oC was higher than that at 50oC leading to 

the shorter constant drying rate period. The temperature 

evolution at the center of an aloe vera slices is shown in Fig. 

4. In case of controlled temperature at the center of an aloe 

vera slices of 50oC (See Fig. 4a), it was seen that the 

temperature increased rapidly to the pre-determined 

temperature at electric field of 0 kV. This is due to the fact 

that thermal energy from the far-infrared radiation was more 

absorbed by high moisture content in product [21]. When 

the electric field increased, time reaching pre-determined 

temperature also increased. It is seen that the temperature at 

the same drying time before reaching the pre-determined 

temperature decreased with an increase in electric field. 

Since, the increasing of corona wind with an increase in 

electric field led to an increase in the evaporated water [3]. 

As water evaporated it removed heat from Aloe vera slices 

in form of heat of vaporization therefore the temperature 

was dropped. In case of controlled temperature at the center 

of an aloe vera slices of 70oC , it was found that the 

temperature evolution was in the same trend as at 

temperature of 50oC. 
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Fig. 4 Temperature evolution at the center of an aloe vera 

slices at various voltages for 50oC  

Energy consumption 

Table1 shows energy consumption and specific energy 

consumption of EHD-FIR drying. It was found that the 

energy consumption of FIR decreased with an increase in 

electric field because of the shorter drying time with 

increasing of electric field. In case of specific energy 

consumption it was seen that the specific energy 

consumption decreased with an increase in electric field. As 

expected, the energy consumption and specific energy 

consumption were higher when the drying temperature 

increased. 

Table1 Specific energy consumption for Aloe vera drying using 
combined FIR and EHD 

 

CONCLUSION 

A combined electrohydrodynamic and far-infrared 

drying aloe vera slice was investigated in the present work. 

Based on the experimental results, it was found that the 

drying rate increased with an increase in electric field. As 

expected, the drying rate also increased with an increase in 

the temperature at center of an aloe vera slice. The evolution 

temperature of an aloe vera slices at the same drying time 

before reaching the pre-determined temperature decreased 

with an increase in electric field. In case of specific energy 

consumption, it was seen that the specific energy 

consumption decreased with an increase in electric field. 
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ABSTRACT 

Polymerase chain reaction (PCR) is an integral part of 

modern day biological research and medical care. PCR has 

applications in areas such as pathogen detection, medical 

diagnosis, forensics and genetic research. This process of 

amplifying DNA relies on the repeated heating and cooling 

of an enzyme-containing solution. Typical PCR machines, 

especially thermocyclers, are costly and take 1-3 hours to 

complete 25-50 cycles of DNA amplification. This lengthy 

duration is due to the slow conductive heating mechanism 

employed by the thermocycler. New developments have 

been able to greatly reduce the amplification time to under 

10 minutes by working with a smaller sample size and 

employing more effective heat transfer methods [6]. One 

interesting and effective method involves a series of oil 

baths heated to different temperatures. A tiny droplet of 

fluid is moved between the baths, allowing for quick 

convective heat transfer [6]. However, this process requires 

multiple heaters and an advanced control strategy to 

maintain the three temperatures required for PCR and to 

move the droplet between them. This paper describes a new 

method under development, based off of the one just 

described, that will simplify the system by utilizing a single 

oil bath with a heat gradient ranging from >95°C to <60°C. 

Within this gradient are all of the required temperatures 

needed for PCR, and by guiding the droplet back and forth 

through the oil we can quickly change the temperature of 

the sample. A single temperature transducer alongside the 

droplet will provide constant sample-temperature feedback 

to the controller, thus simplifying the current control 

strategy. This device has the potential to be smaller, cheaper 

and faster than the current wire-guided droplet PCR device, 

which has accomplished 30 cycles in 7 minutes [6]. 

INTRODUCTION 

Polymerase Chain Reaction is a method of DNA 

amplification that was developed in the 1980‘s and has 

since become commonplace and essential in many areas of 

biological research. Fields of study that rely on PCR 

amplification include genome mapping, forensics, genetics, 

medical diagnosis and pathogen detection [2]. PCR has led 

to many advancements in modern biological sciences, 

however the technology is relatively old and the current 

standard methods have much room for improvement.  

The major drawback of PCR is the amount of time it 

takes to complete the necessary number of DNA 

replications. The process involves cycling a sample solution 

through three different temperature stages to complete a 

single replication of DNA (doubling the amount present at 

best) [3]. Current methods utilize a test-tube holding heat-

sink with a heating and cooling element (often a Peltier heat 

pump), called a thermocycler, to raise and lower the 

temperature in the solution using conductive heat transfer. 

This means the user must wait for the entire heat sink to be 

heated, then cooled, by about 30° Celsius. To achieve the 

desired amount of sample DNA, this cycle is usually run 30 

to 50 times, which can take an hour or longer to complete 

[5].  

This paper outlines a design for a rapid PCR system that 

will utilize an oil reservoir with a temperature gradient to 

submerge an automated, needle guided droplet of reagent. 

The goal of this design is to achieve 30 temperature cycles 

in under 15 minutes. This report will outline the PCR 

process, the design concept, then describe our team‘s 

methods and progress towards development. 

PCR BACKGROUND 

Polymerase Chain Reaction works by causing the 

enzyme DNA polymerase to generate copies of a target 

strand of sample DNA. DNA polymerase is a natural 

enzyme within a cell that assembles nucleic acids into a 

complementary strand of a given single stranded DNA, 

forming a double helix. This process occurs naturally during 

cell division, but can be exploited to generate billions of 

replicates if given the right environment [2]. Therefore, 

nucleic acids, or dNTPs, must also be provided to the PCR 

―recipe‖, as this is the raw material for building DNA. This 

also means that the double helix of the sample DNA must 

first be separated (denatured), as DNA polymerase only 

makes a complement of a single strand. Additionally, DNA 

polymerase can only build off of an already present 3‘ end 

of a partially complete double helix. Therefore a primer 

must be added. The primer is a short strand (about 20 

nucleotides long) of DNA, specially formulated for the 

target DNA sequence, which binds to the separated target 

single strand of DNA to act as a starting point for DNA 

polymerase. Primers must be complementary to the target 

strand, and their sequence must end at the starting point of 

the segment to be copied.  

Denaturation of the double helix can be achieved with 

thermal energy. The denaturation temperature of DNA is 

around 90°C, depending on the strand length and 

composition [1]. Thus, the first step in the PCR process is to 

raise the temperature of the solution to 90-95°C. Most DNA 

polymerase cannot withstand these temperatures and will 

denature themselves. Therefore a special polymerase 

discovered in a thermophilic bacteria called TAQ 
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polymerase is used, which can withstand these high 

temperatures.  

Once separated, the solution is then cooled to allow the 

primers to bind to the single strands, called the annealing 

stage. The primers will bind to the corresponding location 

and act as a starting point for the polymerase to build a new 

strand. This occurs at 60C. Once the primers are bound, the 

solution is heated to 75°C to promote and optimize 

polymerase function. The single strand is completed and the 

amount of DNA in the sample is approximately doubled 

(some denatured single strands may rejoin during the 

annealing stage before being replicated). One complete 

cycle of temperatures is called a thermocycle. Generally 

about 30 cycles are required to achieve the desired 

amplification. 

Conventional thermocyclers are in essence a heatsink 

block that heats up then cools a test tube containing the 

sample solution using conductive heat transfer. Conduction 

is the slowest form of heat transfer, and the test tubes 

usually contain a larger-than-necessary sample volume, 

leading to a slow completion time of over an hour for 30 

cycles. Current research has provided many ways to 

improve this outdated system and complete the desired 

amplification in a fraction of that time. Several methods 

have already been developed that can finish 30 

thermocycles in under 10 minutes [6].  

A rapid PCR system is highly desirable in both research 

and industry. It would improve point of care medical 

diagnostics, enabling a DNA test to be conducted while the 

patient waits. It could also lead to in-field pathogen 

detection within food, water or soil. Forensics, tissue 

identification, and genetic research would also benefit by 

becoming faster and cheaper. 

DESIGN CONCEPT 

To complete 30 thermocycles in under 15 minutes, we 

must greatly reduce the time it takes to change the 

temperature of the sample solution containing the PCR 

ingredients. Our goal is to achieve a 30°C temperature 

change in as little as 15 seconds. Thus, the first step in our 

design process was to identify ways we could speed up heat 

transfer to and from our solution. 

Temperature change is affected by mass, specific heat 

and absorbed energy. We can increase the rate of 

temperature change by decreasing the mass and increasing 

the rate at which heat can enter and leave the solution. The 

simplest form of heat transfer, and also usually the slowest, 

is conduction [5]. This is the effective heat transfer 

mechanism utilized when conventional thermocyclers heat 

the block and then the test tube in order to heat the sample. 

These intermediate materials that must also be heated and 

cooled substantially increase the time required. Our 

proposed design utilizes a bath of silicone oil to completely 

engulf a 10 µL droplet of water containing the reagents. The 

hydrophobicity of the oil allows the water droplet to retain 

its form without any material insulation. The oil will fill a 

small reservoir and have a temperature gradient from one 

end to the other, spanning all of the required temperatures. 

The hot end will be greater than 90°C and the cold end will 

be less than 60°C, and it will contain all the temperatures in 

between. By moving the droplet back and forth through the 

reservoir, we can completely engulf the droplet in different 

temperature environments without having to wait for 

anything other than the sample to heat and cool. A syringe 

will inject the droplet directly into the oil bath. Due again to 

the hydrophobicity of the oil and the surface tension of the 

water, the needle will be able to drag the droplet through the 

oil. Additionally, the tiny volume of the droplet will heat up 

and cool down much quicker than the larger volumes of 

sample used in conventional methods. This droplet is still 

large enough to contain the required sample volume and 

provide the required reaction. We also plan to have the 

needle vibrate the droplet which would cause quicker 

convective heat transfer throughout. Similar experiments 

and modeling regarding wire guided PCR and droplet 

temperature manipulation, such as those performed by Dr. 

David You in Dr. Jeong-Yeol Yoon‘s laboratory at the 

University of Arizona, have already proven effective [6]. 

This design expands on those efforts by integrating a 

temperature gradient which will simplify their system.  

DEVELOPMENT PROGRESS 

The first step in the development of this design is to 

create the temperature gradient in a small reservoir. This has 

been the bulk of our teams work to date. We devised a 

series of tests to optimize the gradient in hopes of spanning 

all of the required temperatures. The first of our tests was to 

determine the appropriate material for our reservoirs. We 

decided to test two materials; aluminum, a very good 

thermal conductor, and plastic (acrylonitrile butadiene 

styrene), a very good insulator. We made two reservoirs 

with the same dimensions and attached a Peltier heat pump, 

supplying about 5 watts of power, to one side (Fig. 1). We 

took temperature measurements at the hot side and the cold 

side every few minute for about half an hour. The tests 

showed that plastic facilitated a greater temperature 

difference from one end to the other, with the hot end at 

63°C and the cool end at 52°C. This was good news for our 

team because plastic reservoirs could be designed using 

CAD software and printed with a rapid prototype, 3D 

printer. 

 

Figure 1: Material Test 

We continued to experiment with different lengths, 

shapes, use of heat sinks, fans and different heater elements. 

We are currently still in the reservoir testing stage working 

toward the temperature gradient. Our most successful test 

achieved the entire gradient, but the extreme temperatures, 

90°C and 60°C, were only present within a very close 

proximity to the heater and heat sink, respectively. The bulk 

of the fluid remained relatively uniform at about 70°C as 

illustrated in figure 2. 
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Figure 2: Temperatures in Reservoir 

To address this issue we have several design ideas. The 

first is to boost the power of the input and output. We are 

currently designing a reservoir which will contain two 

heaters and a much bigger heat sink. The second idea is to 

change the shape of the reservoir. By making it longer and 

skinnier we can limit the amount of mixing between the hot 

and cold ends. Another idea is a vertical heat gradient with 

the heater at the top and the heat sink at the bottom. The 

difference in density between the hot and cold oil will 

naturally create a gradient. The problem with this design is 

the added complexity when guiding the droplet vertically as 

compared with horizontally. 

FUTURE WORK 

Once the heat gradient is achieved, the wire guiding 

mechanism can be addressed. We are currently using a 

thermistor and an Arduino microcontroller to control the 

heaters to prevent overheating. We plan to use the Arduino 

to control the droplet as well. The droplet will be guided by 

a needle that moves back and forth along a track. The needle 

will be moved with a motor assembly controlled by the 

Arduino. We plan to implement a feedback control from a 

temperature sensor located on the needle. The needle will 

move toward the hot end until the temperature sensor reads 

90°C. At this point it will stop, wait several seconds (with 

the exact time to be determined by modeling), and then 

move toward the cold end until it reads 60°C and so on.  

This control strategy eliminates the need to keep a 

precise control over the temperature gradient. Small 

fluctuations will not matter because the needle will find the 

correct temperature. This strategy will also allow us to 

overshoot the temperature with a small adjustment to the 

program. The idea here is that we can further increase the 

heat transfer rate by moving the droplet to 95°C, for 

example, before turning around. This would decrease the 

―wait‖ step in our program. Additionally, with this control 

scheme it will be possible to use a normal brush motor 

rather than a stepper motor, as precise motion will not be 

required. This will further decrease the cost relative to other 

wire guided designs.  The device will be programmed to run 

through 30 thermocycles, and should be able to complete 

the process in under 15 minutes. 

Our design has the potential to be faster and cheaper 

than previous wire guided PCR machines. This technology 

could be developed into a deployable, compact, easy-to-use 

device. With this design it is foreseeable that a lunch box-

size device could be capable of amplifying DNA within 

minutes. We hope to complete our initial prototype by May 

2013. 
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ABSTRACT 

Rice (Oryza sativa L.) holds a high place among the 

world‘s top agricultural products for its economic and social 

importance.  The prices of milled rice vary by the moisture 

contents of the rice while the retail prices paid by consumers 

depend upon the rice eating quality.   The correlation 

between the moisture content of milled rice and the texture 

of cooked rice as evaluated by sensory tests is the main 

topic of this research.  Five types of Thai rice from the rice 

quality improvement plant (C.P. Rice Co., Ltd.) were used 

in the study. The moisture contents of the five types of 

milled rice were measured with a rice moisture tester, while 

the texture of cooked rice was evaluated by a trained 

sensory panel of five females and five males. The 10-

member panelists evaluated the cooked rice on the scale of 1 

to 5 along the four texture indices of hardness, stickiness, 

adhesiveness and dryness. It is found that texture of cooked 

rice is unaffected by the moisture content as the coefficients 

of determination (R2) range from 0.163 to 0.187.  However, 

the correlations between pairs of the four texture indices are 

found to be very high with R2 ranging from 0.935 to 0.970.  

The study shows any one index value (e.g., dryness) can be 

substituted in the linear equations containing such an index 

value (i.e., dryness) as a component to determine another 

(second) texture index value. The second index value is 

subsequently substituted in any linear equations with it as a 

component to determine the third index value.  The 

procedure is repeated with the third value for the fourth 

index value.  The practice could certainly reduce the time 

usually required of the rice quality improvement plant for 

rice quality inspection. 

INTRODUCTION 

Rice is Thailand‘s most important agricultural produce 

grown to feed both domestic and international consumers.  

The wholesale prices (i.e., prices paid to rice mills) of 

milled rice vary by the moisture contents of the rice, while 

the retail prices (i.e., prices paid by consumers) depend 

upon the rice eating quality, a practice that has been adopted 

by many including the rice quality improvement plant in the 

study. 

Sensory evaluation is a complex and time-consuming 

task, whereas the measurement of moisture content of 

milled rice with a rice moisture tester is much less complex. 

This study hypothesizes that the moisture content of milled 

rice and the texture of cooked rice is correlated.  In addition, 

the correlations between pairs of the four texture indices of 

cooked rice of certain rice varieties were reported [1]. The 

relationships between chemical components (i.e., amylose, 

protein and lipid) of milled rice and textural sensory 

attributes were investigated in the previous research [2]. 

Nonetheless, neither research studies discussed the linear 

equations of the correlations of the interested parameters: 

hardness, stickiness, adhesiveness and dryness.  

This research aims to establish the linear equations from 

the correlations between moisture content and the four 

sensory texture indices and from those between pairs of the 

four texture indices.  The linear equations are then 

employed to determine the effect of the moisture content of 

milled rice on the texture of cooked rice.  

MATERIALS AND METHODS 

Determination of Criteria of Texture Indices  

Samples of five different types of milled rice, which 

were most representative of varying textures, were prepared 

by the quality control section of the factory and delivered to 

the NIRS Research Center for Agricultural Product and 

Food at King Mongkut‘s Institute of Technology 

Ladkrabang, Bangkok, Thailand.  In this research the 

texture indices of rice encompass adhesiveness, hardness, 

stickiness and dryness, all of which have been used by the 

rice quality improvement plant for quality evaluation.  

The five types of the rice samples were cooked 

according to the water to rice ratios suggested by the plant. 

A team of panelists of 5 males and 5 females were served 

with the five types of cooked rice samples each.  The 

panelists would confer among one another before 

collectively deciding on the score to give to each of the four 

texture indices of the cooked rice. The scorings of the 

adhesiveness, hardness and dryness indices are on the scale 

of 1 – 5, where 1 denotes the minimum level and 5 the 

maximum level, whereas the criteria are reversed for the 

stickiness index where 1 is for the maximum level while 5 

for the minimum level. The scores given by the panelists are 

only in integers (i.e., 1, 2, 3, 4, or 5).  

The Training of Sensory Panelists 

The 10-member panelists were given multiple training 

sessions to acquaint them with the scoring criteria of rice 

sensory evaluation.  Each panelist was served with one 

scoop of cooked rice of all the five rice types.  The panelists 

were trained to assess the rice adhesiveness by either 

shaking small lid-covered plastic containers containing 

cooked rice or gently scraping the top surface of the cooked 

rice samples with a small plastic spoon or both. For the 

hardness and stickiness, the panelists were asked to chew all 
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five types of cooked rice and then explain in short phrases 

as to the hardness (e.g., extremely hard, hard, etc.) and the 

stickiness (e.g., extremely sticky, sticky, etc.).  The hardness 

and stickiness criteria were used in the subsequent scorings 

in the experimental stage. In addition, the panelists were 

trained to decide on the dryness by visually observing the 

moistness of the cooked rice.  

Two replicates of cooked rice for each of the five rice 

types were used in each sensory evaluation training session. 

The training session continued until the 10 participating 

panelists were skilled at the quality assessment.  It should be 

noted that before each subsequent assessment, the panelists 

would be served with drinking water to wash out the 

aftertaste and rice residues from the previous assessment 

inside their mouths, and that the cooked rice samples (i.e., 

five samples) in the training sessions were of different lots 

from those (i.e., 250 samples) in the experimentation. 

Rice Samples 

The 250 samples of Thai milled rice were received from 

the same rice quality improvement plant (C.P. Rice Co., 

Ltd., Thailand). The rice samples were randomly garnered 

from three locations inside the factory premises, i.e., from 

the raw material receiving station, behind the color sorter 

machine, and under the storage bin. The three locations 

were selected for sample collection since they are the sites 

at which the rice samples are typically collected for the 

internal quality inspection.  The samples of milled rice were 

of parboiled rice, white rice, new Jasmine rice (harvested in 

2012), and aged Jasmine rice (harvested in 2006 or during 

2007-2011) types of 51, 23, 12, and 164 samples, 

respectively. The weight of each milled rice sample was 

approximately 200 g, which was retained in a plastic zipper 

bag until experimentation. 

Moisture Content Measurement 

The moisture content of milled rice was measured by 

the moisture content tester (KETT model Riceter F-521, 

Japan). Three replicates of each sample were measured and 

the measurements were then averaged. Approximately 2 g 

of milled rice were used per replicate. 

Cooked Rice Preparation 

Home electronic rice cookers (RC-10 MM, Toshiba, 

Thailand) were used to cook 250 samples of five types of 

milled rice with 200g for each rice sample. The five rice 

types were cooked according to the different water to rice 

ratios recommended by the plant, i.e., 2.5:1 for parboiled 

rice; 1.6:1 for white rice; 1:1 for new Jasmine rice harvested 

in 2012; and 1.2:1 and 1.4:1 respectively for aged Jasmine 

rice harvested in 2007-2011 and in 2006. After the rice was 

fully cooked and the rice cooker automatically switched to 

the warm mode, the cooked rice was gently and thoroughly 

mixed using a plastic ladle before transferring to the small 

closed-lid plastic containers for sensory evaluation. The 

cooked rice samples were then presented to the sensory 

panelists for evaluation. 

Sensory Evaluation 

The trained sensory panelists of 5 males and 5 females 

were asked to separately give a score on the scale of 1 – 5 to 

each of the four texture indices, where 1 denotes the 

minimum level and 5 the maximum level for adhesiveness, 

hardness, and dryness. However, the criteria of the scores 

are reversed for the stickiness index. The scores of the 

texture indices given by the panelists were allowed to 

contain only one decimal point. The evaluation of 250 

cooked rice samples followed the same procedures as that in 

the training stage. Prior to panelists‘ tasting, each sample 

was assigned a random 3-digit number.  Moreover, before 

each subsequent evaluation, the panelists were served with 

drinking water to wash out the aftertaste or rice residues 

from the previous assessment inside their mouths.  Each day 

24–30 samples (out of a total of 250) of cooked rice were 

served for sensory test, and prior to sensory evaluation of 

each day, the panelists are re-trained on the sensory 

evaluation criteria.  

Statistical Analysis  

The relationships between the moisture content of 

milled rice and texture indices of cooked rice and between 

pairs of the texture indices were computed using the linear 

regression function of the Microsoft Excel application 

program. The coefficients of determination (R2) were used 

in determination of the correlations with the confident level 

of 95%.  

RESULTS AND DISCUSSION 

Correlations of Moisture Content between Milled 

Rice and Texture of Cooked Rice and between Pairs of 

the Texture Indices  

The linear equations of the relationships between 

moisture content of milled rice and texture of cooked rice 

and between pairs of the texture indices are shown in Table 

1. The coefficients of determination (R2) between the 

moisture content of milled rice and the texture indices were 

from 0.163 to 0.187. This indicates that the moisture content 

of milled rice has no effect on the texture of cooked rice. R2 

of pairs of the texture indices were between 0.935 and 

0.970.  Previous research studies reported lower correlation 

values of pairs of the texture indices than in this research 

[1]. The high R2 values point to the fact that knowledge of 

any one value of the four texture indices makes possible the 

calculation of the remaining indices by linear equations. 

That is, any one index value can be substituted in the linear 

equations containing such an index value as a component to 

determine another (second) texture index value. The second 

index value is subsequently substituted in any linear 

equations with it as a component to determine the third 

index value.  The procedure is repeated with the third value 

for the fourth index value.  

Of the four indices under the study, dryness evaluation 

can be readily performed merely by visual observation. As 

such, it is advisable that dryness evaluation be selected to 

find the starting texture index value for subsequent 

determination of the three remaining texture index values by 

substituting the obtained dryness index value and then other 

subsequent index values in the linear equations. 

The linear equations of adhesiveness with stickiness 

(AN with SN) and hardness with dryness (HN with DN) 

show a positive slope, indicating positive correlations of the 

two pairs. On the other hand, the linear equations of 

adhesiveness with hardness (AN with HN), adhesiveness 

with dryness (AN with DN), hardness with stickiness (HN 

with SN), and dryness with stickiness (DN with SN) display 

a negative slope, thereby indicating that the relationships of 

the four pairs are inversely correlated. 

CONCLUSION 
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The moisture content is found to have no effect on the 

eating quality of cooked rice. The relationships of pairs of 

the four texture indices of cooked rice are highly, positively 

correlated (R2=0.935 to 0.970). The study reveals that any 

one index value (e.g., dryness) can be substituted in the 

linear equations containing such an index value (i.e., 

dryness) as a component to determine another (second) 

texture index value. The second index value is subsequently 

substituted in any linear equations with it as a component to 

determine the third index value.  The procedure is repeated 

with the third value for the fourth index value. Of the four 

indices, dryness evaluation by visual observation is the 

easiest to perform and thereby should be undertaken to 

derive the starting index value for the subsequent 

determination of the three remaining indices, i.e., hardness, 

stickiness, and adhesiveness.  Following the practice 

certainly reduces the time normally required of the rice 

quality improvement plant for rice quality inspection. 

Table 1:  Linear equations of the relationships between moisture 
content of milled rice and the texture of cooked rice and between 

pairs of the texture indices. 

Parameters 

(x with y) 
Equations R2 

MC with AN y = 1.232x - 14.225 0.187 

MC with HN y = -1.023x + 17.306 0.163 

MC with DN y = -1.098x + 18.335 0.182 

MC with SN y = 1.205x - 13.797 0.183 

AN with HN y = -0.863x + 5.577 0.941 

AN with DN y = -0.885x + 5.643 0.962 

AN with SN y = 0.974x + 0.133 0.970 

HN with DN y = 0.994x + 0.031 0.961 

HN with SN y = -1.075x + 6.248 0.935 

DN with SN y = -1.072x + 6.249 0.956 

MC - Moisture content 

AN - Adhesiveness 
HN - Hardness  

DN - Dryness 

SN - Stickiness 
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ABTRACT 

The objective of this study is to investigate stickiness 

characteristic of cooked rice samples in rice industry in 

Thailand. Milled rice samples were collected at a raw 

material purchasing station of a rice factory, behind a colour 

sorter and under a storage bin. The cooked rice samples 

were subjected to a texture analyzer using back extrusion 

test. Determined parameters, stickiness and adhesiveness, 

were compared among different types of milled rice and 

different sampling positions in the factory. These 

parameters could be further applied to the rice factory and 

are valuable information for rice exporters, agricultural 

engineers and rice researchers. 

INTRODUCTION 

Rice (Oryza sativa L.) is an important agricultural 

product in Thailand, both for domestic consumption and 

export. Rice is a major crop of the country and is a staple 

food for Thai people. Total rice exported in 2011 was 

10.706 million tons which worth 196,117 million baht [1]. 

Thai rice has genetic variety which could be processed into 

numerous value-added products, i.e. puffed rice, rice 

noodles, canned cooked-rice, instant rice, etc. 

In general, minimal processing of rice grain in an 

industrial scale, mostly focusing on physical qualities, 

consists of raw material cleaning by removing any big 

pieces of contaminant following by small pieces. The rice is 

passed through destoning and polishing steps to eliminate 

bran residuals and to make the rice grain glitter. Size 

grading is conducted to separate head rice and broken rice 

prior to a color sorting. Objectionable seeds (i.e. grass 

kernel) and foreign materials (i.e. small pieces of glass, 

stone, resin and chinaware) are then removed before. 

storaging in silo and packing. 

Texture of cooked rice can be done by an objective test. 

Back extrusion method used in Asian Institute of 

Technology was adapted from Reyes and Jindal [2] of 

which a spherical indenter of stainless steel and cylinder box 

were applied. The 3 g of cooked rice sample was put into a 

cylindrical box. The compression speed was 1 mm/s. The 

spherical indenter was move down to 1 mm from the bottom 

of the cylindrical box.  Hardness of cooked rice was 

considered from maximum force [3]. However from the 

test, other texture parameters such as toughness, stickiness 

and adhesiveness could be obtained. The stickiness and 

adhesiveness is important factor for rice processing factory 

such as rice noodle industries and they are parameters for 

differentiating new rice and aged rice [4]. 

This research aimed to determine of stickiness and 

adhesiveness of cooked rice of different categories, 

including parboiled rice, new Jasmine rice, aged Jasmine 

rice and white rice, and at different processes (sampling) 

positions, including, a raw material purchasing station of a 

rice factory, behind a colour sorter and under a storage bin, 

in rice industry. This research could be further applied to the 

rice factory and are valuable information for rice exporters, 

agricultural engineers and rice researchers. 

MATERIAL AND METHOD 

Sample and sample preparation 

Thai milled rice of 276 samples was collected from rice 

improvement factory (C.P. Rice Co., Ltd., Thailand). The 

rice samples were collected from 3 points in the factory 

including raw material purchasing station of a rice factory, 

behind a colour sorter and under a storage bin where the 

random sampling has been done for quality and processing 

control of the factory. The milled rice categories fed into the 

factory included parboiled rice, white rice, new (harvested 

in 2012) Jasmine rice and aged (harvested in 2006, and 

during 2007-2011) Jasmine rice (52, 23, 16 and 185 

samples, respectively). Each milled rice sample was 

weighed about 200 g and kept in a plastic zipper bag in 

ambient temperature until experiment. 

Cooking rice by putting rice in beakers in a pot of 

rice cooker 

As reported by Somchai and Panmanas [5], the rice 

cooking method by putting rice in beakers in a pot of rice 

cooker was the better method than normal cooking by 

directly cooking in the pot in term of less variation (lower 

coefficient of variation) in texture property of cooked rice.  

Each rice type were cooked at different water to rice 

ratio recommended by the factory: 2.5:1; 1.6:1; 1:1 

(harvested in 2012); and 1.2:1 (harvested in 2007-2011) and 

1.4:1 (harvested in 2006) for parboiled rice; white rice; new 

Jasmine rice and aged Jasmine rice, respectively. Weighed 

25 g milled rice and water as recommended by factory by 

electronic balance (ARC120, Adventurer, OHAUS) and 

immediately put in a 100 ml beakers (spread evenly). Put 5 

beakers of rice sample in a pot of rice cooker (RC-10 MM 

(WT) A, Toshiba) and poured 400 g water in the pot. 

Inserted the thermocouple (FLUKE- 52- 2) into the rice 

cooker for measuring the cooking temperature while 

cooking rice. When the temperature reached about 100oC or 

water vapor came up, waited for another 20 min and then 

press the ―Cancel‖ button and then left it in the rice cooker 

for another 10 min. Then put the beakers upside down on 

the screen and covered with plastic lid and left it for one 

hour. Then knocked out the cook rice from the beaker and 
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put only the middle portion into plastic cup for 3 g. There 

were 3 cups per sample. 

 

Fig. 1 Cooking rice by putting rice in beakers in a pot of 

rice cooker 

Texture analysis 

As reported by Nuttagorn and Panmanas [6], the back 

extrusion test was the best objective method compared to 

other methods such as texture profile analysis and Ottawa 

test, to measure the texture of cooked rice to be used in 

research and industry.  

The cooked rice samples were subjected to the texture 

analyzer (TA HD Plus, Stable Micro System, London, UK) 

using Back Extrusion test platform as shown in Fig. 2. The 

Back Extrusion test used 3 g cooked rice, compression 

speed of 1mm/s and moving distance of 99 mm of the 100 

mm starting point from the surface of platform. The texture 

parameters were determined from force-deformation curve. 

The texture parameters determined were stickiness (N) i.e. 

maximum negative force and adhesiveness (Ns) i.e. area 

under curve below zero force. There were 3 replicates per 

sample. 

 

Fig. 2 Back Extrusion test platform 

Statistical analysis 

One-Way ANOVA (Duncan‘s multiple range) was 

conducted, assuming there were significant differences 

among the means when the statistical comparison gave p < 

0.05. 

RESULT AND DISCUSSION 

Figure 3 shows the stickiness of different cooked rice, 

including parboiled rice, new Jasmine rice, aged Jasmine 

rice and white rice, from different stations including raw 

material purchasing station, behind a colour sorter station 

and under a storage bin station, in rice industry. The 

stickiness is the maximum negative force (N) obtained from 

the force-deformation curve which occurred when the probe 

was moving back but the sample was stuck to it. The higher 

the stickiness, the more difficult (more force needed) to 

separate the rice from the probe. The stickiness of new 

Jasmine rice was higher than aged Jasmine rice, white rice 

and parboiled rice, respectively. The Jasmine rice has low 

amylose content and other categories of rice mostly have 

high amylose content [7]. As reported by Yu et al. [8], the 

rice cultivars with high amylose content showed lower 

adhesiveness (stickiness in our case). Parboiled rice samples 

were made from white rice which was different varieties of 

rice which were not Jasmine rice. Because the adhesiveness 

(stickiness in our case) decreased with storage time [8], the 

stickiness of new Jasmine rice was higher than aged 

Jasmine rice. 

 

Fig. 3 Stickiness of aged Jasmine rice, parboiled rice, 

white rice and new Jasmine rice from different stations in 

rice industry. Each bar represents mean ± S.D. Values not 

sharing a common letter differ significantly at P < 0.05 (DMRT). 

From Figure 3 the stickiness of rice at the purchasing 

station, behind a colour sorter and under a storage bin was 

not significantly different. This indicated that the stickiness 

of the rice was not affected by the starch gelatinization of 

the rice which occurred during polishing process before 

colour sorting. In the process of polishing, the water spray 

was fed to the rice which was rubbed against each other in a 

small chamber and the heat was generated. This induced the 

starch gelatinization in the rice. The stickiness of rice behind 

a colour sorter and under a storage bin, was not different 

because after colour sorter station there was no process that 

effect on this texture characteristic of the rice only the dust 

was removed. 
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Fig. 4 Adhesiveness of aged Jasmine rice, parboiled rice, 

white rice and new Jasmine rice from different stations in 

rice industry. Each bar represents mean ± S.D. Values not 

sharing a common letter differ significantly at P < 0.05 (DMRT). 

Figure 4 shows the adhesiveness of different cooked 

rice, including parboiled rice, new Jasmine rice, aged 

Jasmine rice and white rice, from different stations 

including raw material purchasing station, behind a colour 

sorter station and under a storage bin station, in rice 

industry. The adhesiveness is the area under curve below 

zero force (Ns) obtained from the force-deformation curve 

which occurred when the probe was moving back but the 

sample was stuck to it. The higher the adhesiveness, the 

more energy needed for separating the rice from the probe. 

The adhesiveness of new Jasmine rice was higher than aged 

Jasmine rice, white rice and parboiled rice, respectively. 

There has been no report on the relationship between the 

adhesiveness (energy needed for separating the rice from the 

probe) and amylose content or any other constituents of rice. 

In addition, from our study, the correlation coefficient 

between the stickiness and adhesiveness was calculated and 

it was 0.20, 0.38, 0.40 and 0.11 for aged Jasmine rice, 

parboiled rice, white rice and new Jasmine rice, 

respectively. This indicated that there was very small 

correlation between the two properties. 

The adhesiveness of rice at the purchasing station was 

lower than behind a colour sorter and under a storage bin. 

This indicated that the starch gelatinization of rice during 

polishing process had an effect on the adhesiveness of 

cooked rice. The adhesiveness of rice behind a colour sorter 

and under a storage bin, was not different, except for white 

rice, because after colour sorter station there was no process 

that effect on the texture of the rice only the dust was 

removed. It was difficult to give the reason why the white 

rice samples under the storage bin had higher adhesiveness 

than at the color sorter. It might be because the rice lost its 

moisture content during kept in the storage bin which might 

effect on the adhesiveness. 

CONCLUSION 

The stickiness and adhesiveness of cooked rice of 

different categories were different due to it source. They 

could be the index for differentiate the white rice, aged 

Jasmine rice and new Jasmine rice. The stickiness and 

adhesiveness of new Jasmine rice was higher than aged 

Jasmine rice, white rice and parboiled rice, respectively. The 

rice processes in rice factory had no effect on stickiness of 

the rice but on the adhesiveness which was increased during 

the process. This information could be further applied to the 

rice factory and are valuable information for rice exporters, 

agricultural engineers and rice researchers. 
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ABSTRACT 

This research was to evaluate the hardness characteristic 

of cooked rice samples in rice industry. Milled rice samples 

were collected at a raw material purchasing station of the 

factory, behind a colour sorter station and under a storage 

bin station. The cooked rice samples were subjected to a 

texture analyzer using back extrusion test. Determined 

parameters, hardness and toughness, were compared among 

different types of milled rice and sampling positions. These 

parameters could be further applied to the rice factory and 

are valuable information for rice exporters, agricultural 

engineers and rice researchers. 

INTRODUCTION  

Rice (Oryza sativa) was an important crop in Thailand. 

The minimal processing industry for milled rice in the 

country for export and domestic consumption is highly 

valued and has a strong effect on the country economic. 

Properties of cooked rice texture including hardness were 

the most important quality factors. Texture of cooked rice 

affects the price, consumer acceptance and processes. Most 

of the customer acceptance takes into account of the rice 

hardness.  

The processes in minimal processing (physical quality 

improvement) rice industry are consisted of cleaning of raw 

material (milled rice) by removing the big pieces of 

contaminant and then the small pieces, destoning and 

polishing to eliminate the bran residual and to make the rice 

grain glitter, size grading to separate head rice and broken 

rice, color sorting to remove the dis color kernel, 

objectionable seeds such as grass kernel, and foreign 

material such as small pieces of glass, stone, resin and 

chinaware, winnowing to remove dust obtained from the 

previous processes, storaging in silo and finally packaging.  

In research works, Yu et al. [1] measured the hardness 

and adhesiveness of cooked rice using Texture Profile 

Analysis. Gujral and Kumar [2] measured the hardness, 

cohesiveness, adhesiveness and springiness of cooked rice 

using Texture Profile Analysis. The methods used in Asian 

Institute of Technology for texture of cooked rice adapted 

from Reyes and Jindal [3] was back extrusion test. Hardness 

of cooked rice was considered from maximum force [4]. 

Although texture is multidimensional, hardness and 

stickiness are critical and these textural characteristics 

govern palatability of cooked rice in Asian markets [5] and 

the hardness is the most important and most commonly 

measured parameter [6] Therefore, the objective of this 

research was to evaluate of the hardness properties, 

including hardness and toughness, of cooked rice at 

different process (sampling) positions, including raw 

material purchasing station, behind a colour sorter station 

and under a storage bin station, for different categories, 

including new Jasmine rice, aged Jasmine rice, parboil rice 

and white rice. This information is very useful for rice 

minimal process industries, rice mills and rice exporters.  

MATERIALS AND METHODS 

Sample and sample preparation 

Thai milled rice of 276 samples was collected from rice 

improvement factory (C.P. Rice Co., Ltd., Thailand). The 

rice samples were collected from 3 points in the factory 

including raw material purchasing station of a rice factory, 

behind a colour sorter station and under a storage bin station 

where the random sampling has been done for quality and 

processing control of the factory. Type of milled rice 

samples fed into the factory included parboiled rice, white 

rice, new (harvested in 2012) Jasmine rice and aged 

(harvested in 2006, and during 2007-2011) Jasmine rice (52, 

23, 16 and 185 samples, respectively). Each milled rice 

sample was weighed about 200 g and kept in a plastic zipper 

bag in an ambient temperature until experiment. 

Cooking rice by putting rice in beakers in a pot of 

rice cooker 

As reported by Somchai and Panmanass [7], the rice 

cooking method by putting rice in beakers in a pot of rice 

cooker was the better method than normal cooking by 

directly cooking in the pot in term of less variation (lower  

coefficient of variation) in texture property of cooked rice.  

Each rice type were cooked at different water to rice 

ratio recommended by the factory: 2.5:1; 1.6:1; 1:1 

(harvested in 2012); and 1.2:1 (harvested in 2007-2011) and 

1.4:1 (harvested in 2006) for parboiled rice; white rice; new 

Jasmine rice and aged Jasmine rice, respectively. Weighed 

25 g milled rice and water ratio by electronic balance 

(ARC120, Adventurer, OHAUS) and immediately put in a 

100 ml beakers (spread evenly). Put 5 beakers of rice 

sample in a pot of rice cooker (RC-10 MM (WT) A, 

Toshiba) and poured 400 g water in the pot. Inserted the 

thermocouple (FLUKE-52-2) into the rice cooker to 

measure the temperature while cooking rice. When the 

temperature reached about 100o c or water vapor came up, 

waited for another 20 min and then press the ―Cancel‖ 

button and then left it in the rice cooker for another 10 min. 

Then put the beakers upside down on the screen and 

covered with plastic lid and left it for one hour. Then 

knocked out the cook rice from the beaker and put only the 
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middle portion into plastic cup for 3 g. There were 3 cups 

per sample. 

 

 

Determination by Texture analysis 

As reported by Nuttagorn and Panmanas [8], the back 

extrusion test was the best objective method compared to 

other methods such as texture profile analysis and Ottawa 

test, to measure the texture of cooked rice to be used in 

research and industry. 

 

Fig.1 Cooking rice by putting rice in beakers in a pot of 

rice cooker 

The 3 g cooked rice sample was subjected to the texture 

analyzer (HD Plus, Texture Analyzer, Stable Micro 

Systems) using Back Extrusion test platform as shown in 

Fig. 2. The condition of the test was compression speed of 1 

mm/s and moving distance of 99 mm of the 100 mm 

starting point from the surface of platform. The texture 

parameters were determined from force-deformation curve. 

They were hardness (maximum force, N), toughness (area 

under curve above zero force, Ns) 

  

Fig. 2 Back Extrusion test platform 

Statistical analysis 

One-Way ANOVA (Duncan’s multiple range) was 
conducted, assuming there were significant 
differences among the means when the statistical 
comparison gave p < 0.05.  

RESULT AND DISCUSSION 

Figure 3 shows the hardness of different cooked rice, 

including parboiled rice, new Jasmine rice, aged Jasmine 

rice and white rice, from different stations including raw 

material purchasing station, behind a colour sorter station 

and under a storage bin station, in rice factory. The hardness 

is the maximum force (N) of the compression to 99% strain. 

The higher the hardness, the more difficult to be compressed 

the rice. The white rice was the hardest while the parboiled 

rice was the softest. The hardness of white rice was higher 

than aged Jasmine rice, new Jasmine rice and parboiled rice, 

respectively. The white rice, which was from several rice 

varieties which were not Jasmine rice, mostly had high 

amylose content and Jasmine rice had low amylose content 

[9]. Hardness of cooked rice was mainly influenced by 

amylose content and the hardness of cooked milled rice 

positively correlated with amylose content (0.706 ≤ r ≤ 

0.866, P < 0.01) [10]. Since, the hardness of cooked rice 

increased as a consequence of storage [10], the aged 

Jasmine rice was harder than new Jasmine rice. In this 

study, the parboiled rice was the softest because the water to 

rice ratio recommended by the factory was very high 

(2.5:1), though in general if the ratio was the same, the 

parboil rice should be the hardest.   

The hardness of the rice behind a sorter and under the 

storage bin was mathematically and/or statistically higher 

than at the purchasing station. This was because before the 

process of color sorter, there was the process of polishing 

where the water spray was fed to the rice which was rubbed 

against each other in a small chamber and the heat was 

generated. This induced the starch gelatinization in the rice. 

Yu [10] indicated that the starch gelatinization occurring 

during the heating step has the most impact on the 

organoleptic properties of cooked parboiled rice. 

The hardness of rice behind a colour sorter station and 

under a storage bin station was not different because after 

colour sorter station there was no process that effect on the 

texture of the rice only the dust was removed. 

The hardness of new Jasmine rice at the purchasing 

station was slightly higher than that of aged Jasmine rice. 

This might be because of different planting area and the 

number of sample tested for new Jasmine rice was small (16 

samples). 

 

Fig. 3 Hardness of parboiled rice, new Jasmine rice, aged 

Jasmine rice and white rice from different stations in rice 

factory. Each bar represents mean ± S.D. Values not sharing a 

common letter differ significantly at P < 0.05 (DMRT). 

Figure 4 shows the toughness of different categories of 

cooked rice, including parboiled rice, new Jasmine rice, 

aged Jasmine rice and white rice, from different stations 

including raw material purchasing station, behind a colour 

sorter station and under a storage bin station, in rice factory. 

The toughness (Ns) is the area under force-deformation 

curve during the cooked rice compression to 99% strain. 

The higher the toughness, the more energy needed for 
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deforming the rice. The white rice was the toughest while 

the parboiled rice was the least tough. Like in case of 

hardness, the toughness of white rice was higher than aged 

Jasmine rice, new Jasmine rice and parboiled rice, 

respectively. As shown in Fig. 3 and 4, the change of 

hardness and toughness had the same trend. 

 The toughness of the rice behind a sorter and 

under the storage bin was significantly higher than at the 

purchasing station. The reason was because of the starch 

gelatinization as in case of hardness.  

The toughness of rice behind a colour sorter station and 

under a storage bin station was not different, except for 

white rice, because after colour sorter station there was no 

process that effect on the texture of the rice only the dust 

was removed. It was difficult to give the reason why the 

white rice samples under the storage bin had higher 

toughness than at the color sorter. It might be because the 

rice lost its moisture content during kept in the storage bin 

which might effect on the toughness. 

 

Fig. 4 Toughness of parboiled rice, new Jasmine rice, aged 

Jasmine rice and white rice from different stations in rice 

factory. Each bar represents mean ± S.D. Values not sharing a 

common letter differ significantly at P < 0.05 (DMRT). 

CONCLUSION 

The processes in the rice industry had an effect on 

texture of cooked rice, in this case, hardness and toughness. 

Hardness and toughness increased during the process. The 

aged Jasmine rice was more affected than parboiled rice. 

The hardness and toughness of white rice was higher than 

aged Jasmine rice, new Jasmine rice and parboiled rice, 

respectively. The information is useful for texture quality 

control of products and product development in rice 

industry.  
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ABSTRACT 
Bamboo shoot is a one of important agricultural 

products of Thailand which obtain good income over 500 

million bahts for a year. The production of fresh bamboo 

shoots after harvesting is divided in 3 steps, cleaning sizing 

and packing. All steps absolutely use human in the 

production and take a lot of time especially in sizing process 

by weighing. This paper deals with determination of the 

relation between weight and mean diameter of bamboo 

shoot for measuring the weight of bamboo shoot without 

weighing. The artifitial neural network(ANN) was a tool for 

this work. One thousand(1,000) bamboo shoots of Rough 

Giant Bamboo in Prachinburi province were used as 

samples. The one hidden layer and twelve neurons in the 

hidden layers were selected. The trained ANN provided the 

R2 value of curve between the values which predicted by 

optimal ANN and the actual values was acceptable 

(0.7508). 

INTRODUCTION  
Bamboo shoot is a one of important agricultural 

products of Thailand especially in Prachinburi province. 

The Prachinburi cultivators obtain good income from 

bamboo shoots over 500 million bahts for a year. The 

production of fresh bamboo shoots after harvesting was 

divided in 3 steps, cleaning sizing and packing. All steps 

absolutely used human in the production. After cleaning, the 

bamboo shoots were sized and divided in 3 size, small 

size(1 kg) medium size(1.32 kg) and big size(over 2.27 kg). 

In this step take a lot of time, so we considered a method or 

tool for solving this problem. In fact, we found the bamboo 

shoot is similar to solid cone and the diameter of bamboo 

shoot depends on its weight. Therefore in this paper we 

considered the relation between weight and mean diameter 

of bamboo shoot. We hope this information can use in 

designing of the bamboo shoot sizing machine without 

weighing.  

 

Fig. 1 Fresh bamboo shoots 

 

Fig. 2 Bamboo shoot packs 

 
Fig. 3 Cleaning process 
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Fig. 4 Sizing and packing process 

 
Fig. 5 Ready to sale bamboo shoot packs 

ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 

An artificial neural network (ANN), often just called a 

neural network, is a mathematical model inspired by 

biological neural networks. A neural network consists of an 

interconnected group of artificial neurons, and it processes 

information using a connectionist approach to computation. 

In most cases a neural network is an adaptive system that 

changes its structure during a learning phase. Neural 

networks are used to model complex relationships between 

inputs and outputs or to find patterns in data.[1,2] 

 

 

Fig. 6 Model of single neural [2] 
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When, Y = output, w = training weight, U = input, b = bias 

METHODOLOGY 

One thousand(1,000) bamboo shoots of Rough Giant 

Bamboo in Prachinburi province were used as samples. We 

measured the diameter of bamboo shoot tip by using vernier 

caliper at 4 different directions as shown in Fig. 7  and then 

used these values to calculated the mean diameter.  
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Fig. 7 Measurement direction 

 An artificial neural network (ANN) was used to model 

the relation between weight and mean diameter of bamboo 

shoot. The back – propagation algorithm was utilized in 

model training. In this case the input layer had one neural 

corresponding to input parameter (mean diameter) while the 

output layer had one neuron representing the weight of 

bamboo shoot. 

The performances of the various ANN configurations 

were compared using mean square error (MSE) of weight of 

bamboo shoot. The error measures used to compare the 

performance of various ANN configuration was: 

                       ( )
2

∑
n

1i
PD K-K

n

1
  MSE

=
=                  (2) 

where  n is the number of data points, and KD and KP 

are the measured values and predicted values of weight of  

bamboo shoot, respectively. 

Input layer

hidden 

layer

hidden 

layer

output layer

Mean 

diameter
Weight

 

Fig. 8 Structure of feed forward multilayer ANN for  

Calculating weight of bamboo shoot 

RESULT AND DISCUSSION 

In this paper the transfer function of each hidden layer 

was tan-sigmoid transfer function and transfer function of 

output layer was linear transfer function .In the 

learning/testing process, there are several variables that have 

an effect on the ANN training. These variables are number 

of hidden layers, number of hidden neurons, number of 

iterations, learning rate and the momentum coefficient. 

To find the best set of these variables and parameters, 

all of those must be varied and the best combination chosen. 

Table 1 shows the optimum value of the final selected ANN 
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used to predict of weight of bamboo shootThe optimal 

number of hidden layers and number of  

neurons in the hidden layers were selected by using a 

trial and error method and keeping the iteration, learning 

rate and momentum coefficient constant (chosen as 50000 

for iteration, 0.3 for learning rate & 0.4 for momentum). 

Results showed that a ANN configuration including one 

hidden layer with twelve neurons in the hidden layer had the 

best structure for prediction of weight of bamboo shoot. The 

MSE for this optimal configuration  was 0.1147.   There is 

no theoretical reason to ever use more than two hidden 

layers [3]. It is strongly recommended that one hidden layer 

be the first choice for any practical feedforward network 

design.  

Table 1 Error parameters in the prediction of weight of bamboo 

shoot with different neural network configurations 
Hidden layers Neuron in each 

hidden layer 

MSE 

1 2 0.1215 

1 4 0.1216 
1 6 0.1234 

1 8 0.1232 

1 10 0.1187 
1 12 0.1147 

1 14 0.1151 
1 16 0.1199 

2 2 0.2027 

2 4 0.1261 
2 6 0.1237 

2 8 0.1244 

2 10 0.1234 
2 12 0.1208 

2 14 0.1327 

2 16 0.1243 

To assess the credibility of prediction from the 

optimalANN (trained with 10,000 iterations) presented in 

Table 1,the predicted data versus the actual data used for 

testing were plotted (Fig. 9) and the coefficients of 

determination(R2) were determined. The R2 value for 

optimal ANN wasacceptable (0.7508) and the results 

showed fairly agreement between the predicted and the 

actual values. If we want more accuracy more inputs should 

be added into input layer such as  length or  high of bamboo 

shoot. 

 

Fig. 9 Predicted data versus actual data for the test data set 

We can distribute neural network configuration to 

mathematical equation by eq.(1) as follows 

W = 1.2503 a1 - 0.7863 a2 - 4.7877 a3 - 7.4447 a4 -8.3371 a5 
- 9.86 a6 - 6.0074 a7 - 5.4283 a8 + 7.7567 a9 - 2.5869 
a10 -5.5901 a11 + 6.0818 a12– 0.3924 (3) 

Where;  

ai = 1-
)-2nexp(1

2

i+
    when  i = 1, 2, …, 12                 (4) 

n1 = -14.4097 M + 19.4172 

n2 = -13.007 M +18.6337 

n3 = 13.2076 M – 17.2785   

n4 = -66.2786 M – 3.1891 

n5 = 11.4935 M – 15.8761 

n6 = -52.1211 M + 11.0336 

n7 = -27.8525 M +17.5422 

n8 = 8.3409 M + 23.934 

n9 = -11.6546 M – 12.3068 

n10 = 13.1319 M + 16.8151 

n11 = -35.1571 M – 25.9861 

n12 = 54.8663 M – 23.8417 

W = weight of bamboo shoot 

M = mean diameter of bamboo shoot 

CONCLUSION 

An ANN model was developed for investigating the 

relation between weight and mean diameter of bamboo 

shoot. The optimal model consisted of one hidden layer, 

with twelve neurons in  hidden layer, and was able to 

produce weight of bamboo shoot values with an MSE of 

0.1147 . The R2 value of curve between the values which 

predicted by optimal ANN and the actual values was 

acceptable (0.7508) 
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ABSTRACT 

The change of lycopene and soluble solids content in 

watermelon (Kinnaree variety) at different maturity 

included commercial harvesting date was studied. The 90 

fruits (15 fruits per one harvesting date) were harvested at 6 

dates which were 19, 21, 23, 25 (commercial harvesting 

date), 27 and 29 days after flower blooming. The flesh in 

the middle part of 6.5×5×2 cm of half cut fruit was cut for 

measuring soluble solids content (%Brix) by refractometer 

and lycopene (ppm) by hexane extract using 

spectrophotometer. The soluble solids content was increased 

from 11.3 %Brix in the first harvesting date to 13.1 %Brix 

in the fifth harvesting date and decreased in the last 

harvesting date. The lycopene increased from 0.383 to 0.936 

ppm. This data suggested that the farmers should not harvest 

watermelon after 27 days after flower blooming for the limit 

of its sweetness but if the lycopene content is a requirement 

the fruit should be harvested at 29 days after flower 

blooming. The information from this study will be useful to 

customers, farmers and the watermelon processing factory. 

INTRODUCTION 

Currently, the watermelon is a fruit that can easily seek 

for eating, and it can be eaten throughout the year in all 

seasons. Due to the watermelon is an easy and maintain 

growing plant and the harvesting period are also short about 

5-2 months which depends on the cultivar of watermelon[1]. 

Mostly watermelon cultivars which are preferred by Thai 

people is Kinnaree watermelon. The reasons that make the 

consumers be interested in this cultivar are that it is not too 

expensive, sweet and juicy taste. Furthermore, all of parts of 

watermelons have many medicinal properties [2]. 

The well-known and commonly used nutritive 

sweetener is sugar, which has many types such as sucrose, 

glucose, fructose, and maltose, etc.[3] and the sugar that are 

found mostly in fruits and vegetables is fructose. Fructose is 

a monosaccharide which is as the component of sucrose. 

Each of sucrose molecule is composed of fructose and 

glucose. Fructose is suitable for diabetics, children and 

people of all ages. It results in sugar in blood level is not as 

much as by flour or sugar in the same amount of energy. 

But if, they have been eaten in large amounts like a 20 

percent of energy, it could cause the disadvantage on 

cholesterol and LDL levels in the blood [4]. American 

Diabetes Association recommended that fructose can be 

used in patients with diabetes; however, in a proper amount 

and the effect on cholesterol levels blood in should be 

studied. 

Lycopene is an antioxidant which can prevent a variety 

of chronic diseases; in particular, various cancers because 

lycopene have special properties against free radical in the 

body. These free radicals are a major cause of the damage 

on DNA and finally, they lead to cancer. Lycopene is a 

substance as ―Antioxidant‖ in the body to resist the 

oxidation of Low Density Lipoprotein (LDL) fat; therefore, 

it can prevent for atherosclerosis and can reduce the risk of 

various diseases, including all cancers such as prostate 

cancer, digestive tract cancer, bladder cancer, skin cancer, 

breast cancer, cervical cancer and cardiovascular disease 

[5]. This experiment was to study the effect of harvesting 

period on the content of soluble solids (% Brix) and 

lycopene (ppm), which could be the indicator for 

appropriate harvesting time of watermelon. 

MATERIALS AND METHODS 

The watermelon used in this study was Kinnaree 

watermelon which was taken from the farm in Phang Khon 

district, Sakon Nakhon province, Thailand. This farm 

produces the watermelon for the leading department store in 

Bangkok. This experiment was conducting in September to 

October 2052. The blooming flowers of watermelon were 

tagged and the harvesting dates were specified. The 

watermelons were harvested in 59, 25, 23, 25, 27 and 29 

days, after flower blooming, respectively. There were 55 

fruit for each harvesting date. The watermelon were 

transported to Laboratory in King Mongkut‘s Institute of 

Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand and placed at 

room temperature (25 ± 5°C), for 3 hrs, before experiment. 

The pulp (6.5 x 5 x 2 cm) in the center of half cut 

watermelon was cut off and the 3 cubes (2 x 2 x 2 cm) were 

cut off from the piece. Therefore, one watermelon provided 

6 pieces of samples. The soluble solids content, which is an 

indicator of sweetness was measured with a Brix 

refractometer (ATAGO, PAL-1, Japan). The refractometer 

was calibrated at 0%Brix with distilled water.  

The rest of the piece was used for analysis of lycopene 

by spectrophotometer method. The 2g ground watermelon 

was added with 25 ml ethanol, 25 ml acetone and 0.05% 

)w/v) Butylated Hydroxytoluene (BHT) and 50 ml hexane, 

respectively. Then the mixture was stirred by a magnetic 

stirrer for 55 minutes at 5 °C. After that the 55 ml 5 ºC 

distilled water was added and the mixture was stirred for 5 

minutes and left for 55 minutes to separate the layers. It 

would appear the layer of hexane with lycopene, on the top 

and it was pipetted for measuring [6] by spectrophotometer 

(Miltonroy Spectronic 605, Germany) at a wavelength of 

503 nm [7]. 

The standard pure lycopene was from Sigma Chenicals. 

For construction of lycopene calibration curves, the 2 ppm 

lycopene stock solution in hexane were diluted with hexane 

so that a concentration range from 0.5-2 ppm was obtained 
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(working standard solution). The solution was measured for 

lycopene content by spectrophotometer Miltonroy 

Spectronic 605, Germany) at a wavelength of 503 nm.  

Means and standard deviation on of soluble solids and 

lycopene content of watermelon at each harvesting date 

were calculated. Duncan Multiple Range Test (DMRT) was 

applied to establish significant differences between means 

with a confidence level of 95%. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The total soluble solids content of Kinnaree watermelon 

harvested in various periods is shown in Figure 5. The 

increasing age affected the soluble solids content in 

watermelon which increased during 59 to 27 days after 

flower blooming and decreased after that. This indicated 

that 29 days after flower blooming was too long for 

harvesting date.  

 

Figure 1. Total soluble solids content of Kinnaree 

watermelon harvested in various periods 

 

Figure 2. Lycopene content of Kinnaree watermelon 

harvested in various periods 

The lycopene content of watermelon is shown in Figure 

2. The increasing age also affected the amount of lycopene 

in fruit. It can be seen that the lycopene content increased 

along the harvesting period. 

CONCLUSION 

The effect of harvesting time of Kinnaree watermelon 

cultivated in the rainy season was studied. The soluble 

solids content was increased from 11.3 %Brix in the first 

harvesting date to 13.1 %Brix in the fifth harvesting date 

and decreased in the last harvesting date. The lycopene 

increased from 0.383 to 0.936 ppm. This data suggested that 

the farmers should not harvest watermelon after 27 days 

after flower blooming for the limit of its sweetness but if the 

lycopene content is a requirement the fruit should be 

harvested at 29 days after flower blooming. The information 

from this study will be useful to customers, farmers and the 

watermelon processing factory. 
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ABSTRACT 

Near-infrared spectroscopy (NIRS) appears as a 

prominent technique for non-destructive food quality 

assessment. This research work was focused on evaluating 

the use of NIRS in classification of drinking water for the 

benefit of consumers. The water samples were six groups 

which were 1) Natural Mineral Water 2) Bottled Mountain 

Mineral Water 3) Bottled Underground Mineral Water 4) 

Filtered Water (including bottled and household filtered 

water)  5) Tap Water 6) Distilled Water. The sample was 

subjected to FT-NIR spectrometer with the pathlength of 2 

mm in transflectance mode. The optical data of full spectral 

range (12500-3600 cm-1) were analyzed by statistic methods 

of principle component analysis (PCA), soft independent 

modeling by class analogy (SIMCA), partial least square 

discriminant analysis (PLS-DA) and cluster analysis (CA). 

The PLS-DA model confirmed its best performance among 

the methods used with the average accuracy of 89.22%. It 

was concluded that the NIRS measurement technique is an 

attractive and efficient tool for classifying the types of 

drinking water in Thailand. 

INTRODUCTION 

Drinking water is a finite and precious resource 

essential for sustaining life and health, and for ensuring the 

preservation of ecosystems [1]. Over 1 billion people lack 

access to safe drinking water, and an estimated 80% of child 

deaths from digestive-tract diseases such as diarrhoea 

(approximately 2 million per year) are caused by 

consumption of contaminated drinking water. 

Chromatography is widely used as reference method to 

verify the authenticity of drinking water. However, 

chromatographic methods present many inconveniences like 

the time-consuming required to prepare a large variety of 

standard solutions that produces dangerous residues, and the 

use of instrumentation of high cost and maintenance and 

moreover, the chromatography is an invasive technique and 

is relatively slow, what implicates in a low sample 

throughput [2]. 

Ideally, an analytical method used to verify the quality 

and authenticity of drinking water should perform an 

analysis without sample pre-treatment. The combination of 

chemometric methods with NIR spectroscopy is a good way 

to eliminate the problems. In this work, a new strategy for 

classification of drinking water using NIR spectroscopy is 

proposed and the methods of chemometric classification, i.e. 

PCA, PLS-DA, SIMCA and cluster analysis are compared. 

MATERIAL AND METHOD 

Water samples 

A total of 17 drinking water samples from different lots 

and 6 groups (group A, Natural Mineral Water of 3 samples 

which were collected directly from the natural mineral hot 

spring (Ruksa Varin well) in the south of Thailand; group B, 

Bottled Mountain Mineral Water of 3 commercial brands, 

group C, Bottled Underground Mineral Water of 2 brands, 

group D, Filtered Water (including bottled and household 

filtered water) of 7 brands, group E, Tap Water, and group 

F, Distilled Water, were collected in Thailand. 

Near infrared transflectance measurements 

The transflectance spectra in the near infrared were 

obtained from untreated samples by using a Multi-Purpose 

Analyzer (MPA) FT-NIR spectrometer (Bruker, Bremen, 

Germany). For instrument control and data acquisition the 

OPUS program version 7.0.129 from Bruker was employed. 

Each sample was transferred into a glass vial of 22 mm, 

as a measurement cell, covered with a transflection plate 

made from stainless steel which provided an optical path 

length of 2 mm and scanned between 12500-3600cm-1 with 

a nominal resolution of 16 cm-1, accumulating 32 scans per 

spectrum using a background of the gold. The scanning was 

done in a room temperature of 25±1 °C.  

Data analysis 

The principal component analysis (PCA) method was 

used to detect outlier spectra for each drinking water group. 

It was also used to assess the effectiveness of a non-

supervised statistical method to separate the different 

drinking water groups according to their average spectral 

data as represented by the principal components (PCs). 

Partial Least Square Discriminant Analysis (PLS-DA) 

and Soft Independent Modeling of Class Analogy (SIMCA) 

were then used to develop supervised classification models 

for drinking water using the calibration data set. PLS-DA is 

a classification method based on modeling the differences 

between several classes with PLS. If there are more than 

two classes to separate, the PLS model uses the 

corresponding response variables, which code for class 

membership as follows: 1 for members of one class, 0 for 

members of the other ones. SIMCA is based on making a 

PCA model for each class in the training set. Unknown 

samples are then compared to each class model and are 

assigned to a particular class according to their similarity to 

the calibration set samples. 

The performances of the PLS-DA or SIMCA models 

were tested using the validation set based on the percent of 
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correctly classified into their respective drinking water 

classes (i.e. correct classification rate). The SIMCA model 

classification cut-off was determined based on the 95% 

confidence level. 

According to Isaksson and Aastveit [3], cluster analysis 

(CA) assigned similar spectra, and therefore similar 

samples, to the same cluster based on a single data table [4]. 

Usually the dendrogram is illustrated where the Euclidean 

distances between the centroids of the groups are used to 

evaluate the similarity of the groups. 

All the analyses were conducted using The Unscrambler 

9.8 software (CAMO ASA, Oslo, Norway). 

RESULTS AND DISCUSSION 

NIR spectra 

Fig. 1 presents the NIR spectra of the 17 drinking water 

in the range of 12500-3600 cm-1. As can be clearly seen, the 

absorption bands of water are at 10300, 8400, 6900, and 

5160 cm-1. 

 

Fig. 1 Spectra of seventeen samples of drinking water 

analyzed in this work. 

Principal component analysis (PCA) 

According to PCA, there was no outlier spectrum of 

tested samples. In Fig. 2,  the scores graph PC1 (86%)×PC2 

(9%) for the drinking water samples is studied, clearly 

demonstrating two clusters of drinking water samples 

including firstly, natural mineral water (NMW) and tapped 

water (TW) and secondly, bottled mountain mineral water 

(BMMW), filtered water (FW), bottled underground 

mineral water (BUMW) and distilled water (DW). The TW 

and NMW were in the same cluster because they were not 

filtered as much as FW. The DW was in the cluster of the 

latter since there is no mineral. However, the BUMW might 

be processed by severe filtering too. PC1 separates the two 

clusters. 

 

Fig. 2 PC2×PC1 score plot for the overall set of 17 

drinking water samples (NMW, BMMW, BUMW, FW, 

TW, and DW). The explained variance by each principal 

component is put in parentheses. 

SIMCA and PLS-DA 

Table 1. Classification success rate (%) by SIMCA and PLS-DA 

for drinking water 

  NMW BMMW BUMW FW DW TW 

SIMCA 41.18 5.88 11.76 41.18 94.12 82.35 

PLS-DA 94.12 88.24 88.24 76.47 94.12 94.12 

Table 1 shows that the PLS-DA provided the better 

performance than the SIMCA in classification of drinking 

water. The overall classification success rate of SIMCA and 

PLS-DA were 46.08% and 89.22%, respectively. 

Cluster Analysis (CA) 

Fig.3 shows the dendrogram for the study of drinking 

water samples based on cluster analysis technique. It can be 

seen that two main classes can be identified. One contains 

NMW, BMMW (one brand) and TW, and the other contains 

BUMW, FW and DW. The NMW and TW are more similar 

than BUMW which more similar to FW. This confirmed the 

result of PCA. 

 

Fig. 3 Dendrogram of cluster analysis (CA) for drinking 

water samples of NMW, BMMW, BUMW, FW, TW and 

DW. 

CONCLUSION 

This work was proposed a new strategy for 

classification of drinking water in Thailand using NIR 

spectrometry and chemometric methods (PCA, PLS-DA, 

SIMCA and cluster analysis). The PLS-DA model 

confirmed its best performance among the methods used 

with the average accuracy of 89.22%. Therefore, NIR 

spectroscopy combined with PLS-DA may provide an 

attractive and efficient tool for discrimination of drinking 

water in Thailand. 
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ABSTRACT 

Unripe banana starch has shown a potential to film 

formation. However, its hydrophilic nature is caused a high 

water vapor permeability film. The objective was to 

determine the effect of modification methods and starch 

contents on chemical, physical and physicochemical 

properties of modified banana starch. Sodium 

trimetaphosphate (STMP) was used to produce cross-linked 

banana starch (CBS) at different starch contents (4, 6, and 8 

g). Another modification method miniemulsion of CBS 

(MCBS) was obtained from CBS with a mixture of 

cyclohexane and surfactants. Cross-linked and 

miniemulsion cross-linked technique did not change in 

shape and particle size of banana starch granules. CBS and 

MCBS showed lower swelling power (SP) and solubility (S) 

values at room temperatures (29 °C) and gelatinization 

temperature (80 °C) compared to native banana starch 

(NBS) corresponding to an increase in degree of substitution 

(DS) of modified starch. Moreover, starch content was 

directly proportional to DS and inversely proportional to S 

of modified banana starches. MCBS with 8 g of NBS 

provided the highest DS and the lowest S values. This might 

improve film water barrier. Further study on the method of 

particle size reduction is needed to enhance film properties. 

INTRODUCTION 

Starch is one of natural carbohydrate polymers that 

consisting of a large number of glucose units in terms of 

linear amylose and branched amylopectin packed into semi-

crystalline granules. Starch can be found in many kinds of 

plant such as cereals (rice, wheat and corn), legumes (bean, 

pea and fabre), tubes or roots (potato and cassava), and 

green or immature fruits (banana and mango). Banana is 

easy to grow crop in the tropical and sub-tropical countries, 

especially in South and Southeast Asia. Raw banana is an 

interesting new source of carbohydrate especially starch 

(more than 70% in dry basis) [1]. Moreover, it is also 

known as a source of resistant starch [2]. Banana flour has 

been used to form edible film [3].The drawback of banana 

based film is poor water vapor permeability due to its 

natural hydrophilicity. There is an effort to incorporate 

modified banana starch (cross-linked starch) into banana 

based film formation to overcome this problem [4]. A cross-

linked starch which is a chemical modification showed the 

improvement of the functional properties by increasing 

granule stability and strengthening with new covalent bonds 

introduced by functional groups of cross-linker [5]. Sodium 

trimetaphosphate (STMP), monosodium phosphate 

(MSOP), sodium tripolyphosphate (STTP), epichlorohydrin 

(EPI), phosphoryl chloride (POCl3) are the main agents used 

as cross-linker for food grade starches. STMP is a popular 

reagent to improve functional properties of starch compared 

with the others because of its better solubility and uniform 

distribution [6]. Water-in-oil (w/o) miniemulsion cross-

linked technique is another modification method. This 

technique with mechanical force from high pressure 

homogenizer was used to produce an anionic starch 

nanoparticle for drug carrier system [7]. The emulsification 

of miniemulsion cross-linked technique was become a 

thermally stable system. Water phase (starch and cross-

linker) was dispersed as droplets into oil phase (cyclohexane 

and surfactant). The cross-linked reaction between starch 

molecules and cross-linker took place in the droplets. Later, 

high pressure homogenizer was applied to obtain cross-

linked nanoparticle starch. According to the modification 

methods above, the cross-linked reactions generate intra- 

and inter chemical bonds which form network structures in 

starch molecules to stabilize and reinforce the starch 

molecules [7]. However, there is no work done on the effect 

of these modification methods on modified banana starch 

properties. 

In this study, the modification methods (cross-linked 

and w/o miniemulsion cross-linked techniques with 

mechanical force) and starch contents were studied on the 

chemical, physical, and physicochemical properties of 

modified banana starch. 

MATERIALS AND METHODS 

Materials 

Unripe banana (Musa sapientum Linn. ―Kluai Namwa‖) 

was obtained in green stage 112-116 days after petal fall 

from an orchard of Kasetsart University, Kamphaengsaen 

Campus, Nakhonpathom, Thailand. Banana flour was 

prepared by peeling, washing, drying, and grounding with 

rotary mill. Native banana starch (NBS) was extracted by 

0.05 N NaOH solution at ratio 1:5 [2]. Sodium 

trimethaphosphate (STMP) was obtained from SIGMA Life 

Science (Shanghai, China). Cyclohexane and tween-80 
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(HLB 14.9) were purchased from Ajax Fine Chemical 

(Sydney, Australia). Span-80 (HLB 4.3) was obtained from 

Merck (Hohenbrunn, Germany).  

METHODS 

Cross-linked banana starch (CBS) preparation 

CBS was obtained from modified method of Carmona-

Garcia et al. [6] and Shi et al. [7]. In brief, 4, 6, and 8 g of 

banana starch, 2 g of STMP, 1.5 g of NaCl and 50 mL of 

distilled water were mixed (designated according to banana 

starch amount as CBS4, CBS6, and CBS8, respectively). 

The mixture was adjusted to pH 11.5 with 0.1 M NaOH. 

The slurry was stirred continuously, warmed up to 45 °C 

and held at this temperature for 3 h. The slurry was 

neutralized with 0.1 M of HCl. Then, the CBS was obtained 

by centrifugation 3000g for 10 min, washed with 150 mL of 

distilled water, dried in a hot air oven at 60 °C for 12 h. 

Miniemulsion cross-linked banana starch (MCBS) 

preparation  

MCBS was produced by w/o emulsification cross-

linked technique using STMP as a cross-linker according to 

Shi et al. [7] method. It involves 4 steps to form 

microsphere preparation. Firstly, the water phase was 

prepared similar to CBS method with different starch 

contents. Secondly, the oil phase was obtained by dissolving 

9 g of mixture consisting of span-80 and tween-80 at a ratio 

of 5.04:0.96 (w/w) in 150 mL of cyclohexane and passed 

through a homogenizer (Polytron PT3100D, Kinematica 

AG, Lucerne, Switzerland) at 6000 rpm for 20 s. Thirdly, 

the water phase was mixed into the oil phase with 

homogenizer at 10,000 rpm for 30 min. Fourthly, acetic acid 

was added into emulsion system (at a ratio 1:10) to  

precipitate starch granules, and then separated the sediment 

from the rest of liquid mixture using a centrifuge (Model 

1040 series, Centurion Scientific, UK) at 3000 g for 10 min. 

Samples were further purified using acetone and finally 

washed with distilled water. Samples were designated as 

MCBS4, MCBS6, and MCBS8 according to starch 

contents, respectively. They were dried in a hot air oven at 

60 °C for 12 h. Dried samples were milled, and kept in 

desiccators until they are tested. 

Scanning electron microscope (SEM) 

The morphological properties and particle distribution 

of starch granules were investigated by SEM (S-3400N, 

Hitachi, Ontario, Canada). The samples were mounted on 

stub with double-sided adhesive carbon tabs and coated with 

gold on an ion sputter at 20 mA for 90 s. All samples were 

examined using an accelerating beam at a voltage 20 kV. 

Magnifications of 1000X were used. The average particles 

width was determined by randomly measuring a minimum 

of 50 particles. 

Chemical properties  

Chemical compositions such as moisture, protein, ash, 

fat, and fiber content on dry basis (% db) were determined 

according to the AOAC method [8]. Phosphorus content (% 

db) and degree of substitution were measured and calculated 

as described by Kasetkala [9]. 

Swelling power (SP) and solubility (S) 

Swelling power (SP) and solubility (S) in water were 

measured at 2 temperature levels (room temperature; 29 °C 

and gelatinization temperature; 80 °C) using a modified 

method of Carmona-Garcia et al. [6] and Schoch [10]. 

Briefly, a 0.2-0.4 g of sample (A) was mixed with 5 mL of 

distilled water by a vortex mixer (Fisher Scientific 232, 

Arizona; USA), put in a controlled temperature water bath 

(Fisher Scientific Hi-Temp Bath 160 A, Arizona, USA) for 

30 min and alternated shaking every 5 min with a vortex 

mixer. The suspension was then centrifuged at 3000 g for 20 

min. The supernatant was decanted out and dried in a hot air 

oven at 70 °C for 12 h or until constant weight (B) was 

reached and weighed. The swollen granules remained in a 

plastic tube was weighed (C) and calculated SP and S as 

follow; 

S       =   
B

A
  100                                     (1) 

 

SP  g/g    =   
C

 (A (100-S)
 100                         (2) 

Statistical analysis  

A completely randomized experimental design was used 

to determine the effect of the chemical modification 

methods and starch contents on the chemical, physical, and 

physicochemical properties of modified banana starch. 

Three replicates were used to determine each property. 

SPSS 16.0 for Windows was used to test analysis of 

variance (ANOVA) and a Duncan‘s multiple range tests 

were used to determine significant differences between 

treatments at 95 % confidence interval.  

RESULTS AND DISCUSSIONS 

Chemical compositions 

Certain CBS (CBS6 and CBS8) had lower moisture 

content than NBS as shown in Table 1 (p<0.05). The 

reduction of the moisture content of CBS6 and CBS8 might 

be related to the new covalent bonds created from the 

reaction between OH- groups in starch molecule and 

polyphosphate group of cross-linker in the amylopectin 

molecule during chemical modification process, which 

resulted in decreasing possibility of reaction between starch 

chains and the water molecules [5] and [6]. However, all 

MCBSs showed slight higher moisture content than CBS 

and NBS (Table 1). This might be resulted from starch 

molecules of MCBS reacted with water molecule and they 

were trapped in droplets that covered with surfactant which 

only small amount of water could pass through during 

drying process [7].   Ash content of modified banana starch 

(CBS and MCBS) increased due to the sub-products of 

reaction containing Na and P, which might be retained in 

the modified starch [6]. The protein contents in CBS and 

MCBS decreased compared to NBS (Table 1), except in 

MCBS4. This effect was due to partial solubilization of 

proteins with the reagents used in the cross-linked 

modification [6]. CBS had higher fat content than NBS and 

MCBS (p<0.05) (Table 1). This finding was opposite to the 

work of Carmona-Garcia et al. [6] that showed a lower fat 

content in cross-linked starch than native starch. It might be 

resulted from a different technique of starch purification [6]. 

Increase in starch content showed higher phosphorus 

content and DS significantly (p<0.05) in CBS and MCBS 

(Table 2). MCBS8 showed the highest phosphorus content 

and DS (Table 2). Increase in phosphorus content and DS 

might be due to the modification process corresponding to 

the increase in ash content as mentioned earlier.   
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Table 1 Chemical compositions of native (NBS), cross-linked 

(CBS), and miniemulsion cross-linked starch (MCBS) with 

different starch contents (4, 6 and 8 g). 

Starch 

 

Moisture 

(% db) 

Ash  

(% db) 

Protein 

(% db) 

Fat  

(% db) 

NBS 8.70a+0.02 0.22g+0.01 1.64a+0.33 0.23b+0.07 

CBS4 8.85a+.0.01 1.00b+0.00 0.13c+0.05 2.04a+0.26 

CBS6 6.67b+0.56 0.88d+0.04 0.71b+0.22 1.28a+0.25 

CBS8 6.01b+0.10 0.79e+0.02 1.43a+0.29 1.43a+0.35 

MCBS4 11.51a+2.90 1.03a+0.02 1.83a+0.18 0.26b+0.13 

MCBS6 11.04a+3.15 0.49f+0.04 1.29a+0.10 0.25b+0.12 

MCBS8 11.33a+0.17 0.92c+0.01 0.83b+0.01 0.56b+0.17 

Values represent the means+SD; n = 3. Values in a column 
followed by different letters as superscripts were significantly 

different from each other according to Duncan‘s multiple range 

tests (p<0.05) 

Table 2 Phosphorus content and degree of substitution (DS) of 

native (NBS), cross-linked (CBS), and miniemulsion cross-linked 

starch (MCBS) with different starch contents (4, 6 and 8 g). 

Starch 

 

Phosphorus 

(% db) 

DS 

NBS 0.009g+0.000 - 

CBS4 0.014f+0.000 0.001c+0.000 

CBS6 0.030c+0.000 0.002b+0.000 

CBS8 0.029d+0.000 0.002b+0.000 

MCBS4 0.025e+0.001 0.001c+0.000 

MCBS6 0.045b+0.000 0.002b+0.000 

MCBS8 0.062a+0.000 0.003a+0.000 

Values represent the means+SD; n = 3. Values in a column 
followed by different letters as superscripts were significantly 

different from each other according to Duncan‘s multiple range 

tests (p<0.05) 

Morphological properties 

Appearances of native starch (NBS) and modified 

starches (CBS and MCBS) under SEM were shown (Fig 1) 

similar morphology as seen in Carmona-Garcia et al. [6]. 

NBS, CBS and MCBS showed compacted granules, 

irregularly shape with ellipsoidal and triangular elongation 

similar to the finding of Nimsung et al. [2] and Carmona-

Garcia et al. [6]. However, Waliszewski et al. [1] found that 

starch granule was in elongate and spherical forms.  There 

was no significant difference in particle size distribution on 

the effect of two modification methods and starch contents 

(p>0.05).The size of NBS was in a range of 11.42 to 21.50 

µm in width, which is narrow range compared to 

Waliszewski et al. [1] (14 to 88 µm in width) and Nimsung 

et al. [2] (18-30 µm in width). The particle size of modified 

starch (CBS and MCBS) granules was in a range of 16.50 to 

17.84 µm in width. Size distributions of native and modified 

starch were shown in Fig. 2. It was found that most of the 

majority of size was in between 15.01-20.00 μm in width. 

 

Fig 1 Scanning electron micrographs of native banana 

starch (NBS) (A), cross-linked banana (CBS) (B) and 

miniemulsion cross-linked banana starch (MCBS) (C) 

granules with magnification 1000X. 

 

 

(A)  

 

(B)  

 

(C)  

Fig 2 Particle size distribution of native banana starch 

(NBS) (A), cross-linked banana starch (CBS) (B) and 

miniemulsion cross-linked banana starch (MCBS) (C).  

Swelling power and solubility 

The swelling power (SP) and solubility (S) behaviors of 

NBS and modified banana starches at room temperature 29 

˚C and gelatinization temperature 80 °C were shown in Fig 

3. The SP of CBS and MCBS were shown that they had 

fairy restricted swelling power [1]. At 29 ˚C, CBS6 showed 

the highest SP; while MCBS8 showed comparatively lower 
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SP corresponding to the highest DS. That might be due to 

the significant difference in chemical compositions that 

resulted from chemical modification reaction [12]. At 

gelatinization temperature 80 ˚C (Fig 3, A), CBS has shown 

lower SP value than Carmona-Garcia et al. [6]. MCBS 

showed no significant difference in SP with CBS. Shi et al. 

[7] has mentioned that the increase of particle size of MCBS 

was due to the network formed by chemical bonding such as 

hydrogen bonds and covalent bonds when temperature of 

medium was increased. However, modified banana starches 

(CBS and MCBS) were comparatively lower SP values than 

NBS (Fig 3, A). However, it was found that SP of NBS in 

this study was lower than the result of Nunez-Santiago et al. 

[13] but slightly higher than Carmona-Garcia et al. [6]. 

These might be due to the differences of cultivars of banana 

and the modification process. 

 

 

 (A)  

 

 

 (B) 

 

Fig 3 Swelling power (A) and solubility (B) of native 

banana starch (NBS) and modified starches (CBS and 

MCBS) at 29 and 80 °C. 
a, A Different letters were significantly different at the same temperature (p<0.05) 

Starch solubility (S) of NBS, CBS and MCBS were 

shown in Fig 3, B. NBS and modified starches did not show 

significant difference in S values at 29 ˚C. However, NBS 

showed the highest than the others at 80 ˚C. The increase in 

starch content of CBS was directly proportional to the 

increasing of S; but the result of MCBS was inversely 

proportion to S. However, at both temperatures revealed that 

MCBS8 exhibited higher resistance to water soluble than 

other modified starches (p<0.05) as seen in Fig 3, B.  

CONCLUSION 

Chemical modification methods (CBS and MCBS) were 

affected to the chemical compositions and physicochemical 

properties of modified banana starch. However, they did not 

exhibit difference in morphological properties and particles 

size distribution from native banana starch (NBS). The 

chemical reaction that caused chemical bonds between 

hydroxyl groups of starch molecule and phosphate groups 

of STMP had the potential to enhance the strength and 

stability of modified starch. Starch content was directly 

proportional to DS of modified starches, while it was 

inversely proportional to S of modified starches at 80 ˚C. 

Higher starch content of MCBS exhibited the higher DS and 

good resistance to water at 80°C. Further study in 

modification method to obtain nanoparticle size preparation 

is needed to explore. The nanoparticle will be benefit as a 

bio filler to enhance water barrier in biopolymer packaging 

material.   
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ABSTRACT 

The healthy snacks become increasingly popular. The 

low-fat crispy snack, puffed banana slices, is one of 

alternative products for health conscious consumer. The 

crisp texture of snacks is important to consumer‘s 

acceptability. Crispness is associated with porous structure 

of foods.     To obtain porous structure of banana, puffing 

technique is an alternative method to produce this snack. In 

this study, the effects of blanching, thickness, ripe stage and 

puffing temperatures on qualities of puffed banana slices, 

i.e. color, degree of shrinkage and textural properties were 

investigated. The experimental results showed that the 

blanching, ripe stage, puffing temperature and thickness 

affected the shrinkage. All process parameters, except the 

puffing temperature, also influenced textural property as 

characterized by hardness and crispiness. The blanching can 

improve the appearance and color but it caused the harder 

texture since the cellular structure was collapsed during 

blanching step. To prevent the brown color development or 

scorching, it recommended puffing banana at temperature 

below 180C. 

INTRODUCTION 

Nowadays, the trend of oil-free crispy snack product is 

more interested in health conscious consumer. The quality 

attributes of snacks would have a desirable appearance, 

texture, taste and color. Among these, texture and color are 

important quality attributes. Crispness is considered through 

a combination of tactile, kinesthetic, visual and auditory 

which represent the texture attributes of snack products. 

Crispness is also associated with rapid drop of force during 

mastication process that it is based on fracture propagation 

in brittle materials [1]. 

To produce the healthy snacks, puffing technique is an 

alternative method. By this technique, the moisture existing 

inside the food rapidly evaporates in a very short period and 

this would generate vapor pressure inside the food, thus 

yielding higher pressure and the corresponding expansion of 

product volume [2].  Many factors of puffing process 

affecting the puffed product qualities such as volume 

expansion, texture and color are the initial moisture content, 

puffing temperature, puffing time, blanching and thickness 

[3-5].  

Blanching sample before process can increase the 

plasticity of sample and reduce permeability of water vapor. 

This provides a high expansion of product during  

 

puffing [4]. In addition, blanching, the thickness of 

product may affect degree of volume expansion. Rakesh and 

Datta [6] reported that the decrease in thickness of the 

sample let to faster removal of moisture from the surface 

and this causes a small expansion of product volume.       In 

addition, the stage of ripening is important to technical 

aspect of processing. Banana slices prepared by at different 

stages of ripening might affect textural property and quality 

attribute of product such as shrinkage, crispness and color.  

As above mentioned, this study was aimed to 

investigate the effect of ripening stage and process 

parameters on quality of banana chips in terms of color, 

degree of shrinkage and texture.  

MATERIALS AND METHODS 

Materials 

Gros Michel bananas )Musa Sapientum L.( purchased 

from a local market contained total soluble solids contents 

in a range of 17 to 18Brix and 3 to 5Brix. Before 

processing, the bananas were peeled and sliced into 2.5 and 

3.5 mm-thick using a cutting machine (Savioli, model no 

250S, Thailand). The banana slices were pretreated by citric 

acid at concentration of 1 % w/v for 2.5 mm thickness and 3 

% w/v for 3.5 mm thickness for 5 minutes. After that, the 

samples were blanched in hot water at 90 C for 1 min. 

Puffing process 

The 

puffing process was consisted of three main steps. The fresh 

sliced bananas were pre-dried in a tray dryer at the drying 

temperature of 90 C and the superficial velocity of 2 m/s 
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from its initial moisture content to the intermediate moisture 

contents of 25 % )d.b.(. After that, the samples were puffed 

in a hot air fluidized bed dryer, as shown in Fig, 1, by using 

temperatures of 160 and 180 C and a superficial velocity of 

3.5 m/s. Finally, they were further dried in the tray dryer 

with the same drying condition of the first step to reduce the 

moisture content to 4 % )d.b.(. The fluidized-bed dryer used 

for the puffing process consists of three major components: 

a cylindrical drying chamber with an inner diameter of 20 

cm and a height of 140 cm, 12-kW electrical heaters with a 

temperature controller, and a backward curved-blade 

centrifugal fan driven by a 1.5 kW motor. A 30 g sample 

was puffed in a fluidized bed dryer. Only 30 gram of the 

banana sample can be used in the puffing process to ensure 

the occurrence of fluidization. 

 
Fig. 1 Schematic diagram of hot air fluidized-bed dryer 

Measurement of moisture content 

A 3-5 g sample was mashed and dried for determining 

its moisture content. The moisture content of fruits is 

traditionally determined by the standard vacuum oven 

method 934.06 )AOAC, 1995( [7]. In this work, however, 

the moisture content of banana slices was measured by 

drying them at temperature of 103 C for 3 h in a hot air 

oven (Memmert, model no,ULE500, Schwabach, 

Germany). The moisture content measured by this method 

was closed to that obtained by the vacuum oven method 

with differences of approximately 0.4-0.6%.  

Quality evaluation 

Shrinkage measurement 

Ten samples obtained from each experimental condition 

were used to determine their shrinkage. The shrinkage of 

each sample was determined by solid displacement method 

using glass beads with diameter in a range of 0.106-0.012 

mm [8]. The percentage of shrinkage was calculated by Eq. 

)1(.   

        % shrinkage 100
0

0 






 


V

VV              )1( 

where V0 is the volume of fresh banana slice and V is 

the volume of dried banana slice.  

For each measurement, one sample piece was used and 

the average value of ten samples was reported. The samples 

were weighed and transferred to an aluminum can and glass 

beads were poured over the banana sample until the 

aluminum can was full. The volume of banana sample (V) 

was calculated using Eq. )2(.   
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where Mb is the mass of the aluminium can filled with 

beads, Mv is the mass of the empty can, MS+b is the mass of 

can plus the sample and the beads, Ms is the mass of sample 

and
b  is the bulk density of the glass beads. 

Color measurement 

The color of the puffed banana slices was measured at 

its surface by colorimeter )ColorFlex, HunterLab, 

Buckinghamshire, UK( with D65 illuminant and view angle 

of 10. The colorimeter was calibrated with the standard 

white and black plates before testing the sample. For each 

banana slice, five different positions around the banana 

surface were measured and the average value of ten samples 

was used to represent their color. The mean values of L 

)brightness/darkness(, a )redness/greenness( and b 

)yellowness/blueness( were reported.  

Texture measurement 

Fifteen samples were used to determine textural 

property. Hardness and crispiness properties of dried 

samples were measured by a texture analyzer (TA. XT. 

Plus, Stable Micro System, Haslemere, UK), which was 

equipped with a cutting probe )HDP-BSK type; Instron 

Ltd., High Wycombe, UK( connected to a 5 N load cell. The 

cutting probe was set to travel at a crosshead speed of 2 

mm/s. The maximum force was considered as hardness in 

the force deformation curve while the crispness of banana 

slices was characterized by a number of peaks and an initial 

slope of the first peak. The number of peak was counted 

when the peak had a value higher than the threshold value 

of 30 g.  

Statistical analysis 

All experimental data were subjected to the analysis of 

variance (ANOVA) using SPSS® and is presented as mean 

values with standard deviations. Turkey's test was used to 

evaluate the multiple comparisons of the mean values. Mean 

values were considered significantly different at p>0.05. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Shrinkage 

Table 1 shows the effect of blanching, ripening stage, 

thickness and puffing temperature on the degree of 

shrinkage of banana slices. When the ripe stage 1 and 3 

bananas for 2.5 mm thickness were blanched, the samples 

had the degree of shrinkage insignificantly. However, the 

shrinkage of blanched sample was significantly higher than 

that of the unblanched sample for all puffing temperatures. 

The larger shrinkage can be explained that the gelatinization 

of starch might affect the cell structure and increase the 

internal resistance, resulting in rigid structure during the 

drying in the first stage. Hence, the expansion of the sample 

during puffing is difficult and subsequently results in higher 

shrinkage.  

Considering the thickness of sample between 3.5 mm 

and 2.5 mm for the ripe stage 3 banana, the shrinkage of 

banana sample in the case of 3.5 mm thickness was lower 

than that in the 2.5 mm thickness. This is because the 
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decrease in thickness of the sample leads to a shorter 

distance of moisture travelling from the interior locations to 

reach the surface. Hence, when moisture is evaporated, it 

lost rapidly before pressure develops, resulting in 

insufficient moisture insufficient inside the 2.5 mm 

thickness sample to be expanded. Moreover, when using the 

higher puffing temperature could not reduce the shrinkage; 

the degree of shrinkage of banana samples puffed at 160 and 

180C was insignificantly different. However, using higher 

puffing temperature can be achieved when applied to the 

banana sample with 3.5 mm thickness; the shrinkage of 

sample puffed at 180C was significantly lower than that at 

160C. From Table 1, it can also be seen that the ripening 

stage did not affect the shrinkage; the degree of banana 

shrinkage obtained from stage 1 and 3 was almost identical.  

Table 1 Effects of blanching, ripe stage, thickness and puffing  

temperature on shrinkage of banana slices 

Thickness 

(mm) 

Puffing 

Temperature (๐C) 
Degree of 

Shrinkage (%) 
1-min blanching for Stage 3 : (17-18 oBrix) 

3.5 160 61.7±1.9g 
3.5 180 53.9±1.6f 

2.5 160 40.8±1.6e 

2.5 180 39.7±1.4e 

Unblanching for Stage 3 : (17-18 oBrix) 

3.5 160 6.1±1.6b 

3.5 180 2.6±1.7a 

2.5 160 27.2±1.5c 
2.5 180 26.8±1.4c 

1-min  blanching for Stage 1 : (3-5 oBrix) 

2.5 160 39.7±1.8e 

2.5 180 36.9±1.9d 
   

Remark: Different superscripts in table indicate                 a 

significant difference at )p<0.05(. 

Textural properties 

Table 2 shows the effects of blanching, thickness, 

ripening stage and puffing temperature on textural 

properties of banana slices in terms of hardness, initial slope 

and number of peaks. It was found that the blanched 

samples in the case of 3.5 mm thickness had higher value of 

hardness and smaller number of peaks than those textural 

properties of unblanched sample whereas the initial slope 

was insignificantly different. The higher hardness might be 

due to the fact that the starch gelatinization was taken place 

and this let to the cell structure collapsed, resulting in small 

expansion of banana during puffing step. 

In the case of ripening stage 1 and 3 for blanched 

banana at 2.5 mm thickness, the ripe stage 1 banana had 

higher hardness than that of ripe stage 3. This was because 

the soluble solids content increase from early stage until the 

end of maturity resulting in firmness decreased. Hence, the 

texture of ripe stage 3 had less hardness than that of ripe 

stage 1 banana. 

The decrease of thickness can improve the harness; the 

hardness of banana sample was significantly lower in 3.5 

mm thickness than in 2.5 mm thickness. On the other hand, 

the crisp texture as characterized by initial slope and number 

of peaks was improved; it was less crispy for 2.5 mm 

thickness. It is interesting to note that the texture properties 

were not different for the 2.5 mm thickness with blanching 

or unblanching although the degree of shrinkage of both 

cases was different. Using puffing temperature between 160 

and 180C did not affect the textural properties for all study 

cases.  

Table 2 Effects of blanching, ripe stage, thickness and puffing 
temperature on textural properties of banana slices 

Remark: Different superscripts in table indicatea significant 
difference at )p<0.05(. 

Color 

The surface color of dried banana slices as affected by 

the puffing temperature, thickness, blanching and ripening 

stage of banana is illustrated in Table 3. Since the change of 

color parameters during puffing relates to browning 

reactions, the color parameters are decreased in L-value and 

b-value, and increased in a-value.  

Table 3 Effects of blanching, ripe stage, thickness and puffing 
temperature on banana surface color 

Remark: Different superscripts in table indicate a significant 

difference at )p<0.05(. 

When the banana sample with ripe stage 3 was puffed at 

160C, the unblanched product had creamy white but it had 

the golden yellow for the blanched sample, which was 

similar to the color of fried product. It had no scorching at 

the banana surface. However, when it was puffed at 180C, 

the samples were relatively brown in both blanched and 

unblanched samples, which are quantitatively interpreted by 

L value of 32.71 and 31.76 for blanched and unblanched, 

respectively. This was due to the fact that this puffing 

temperature increases the product temperature, which 

accelerates the non-enzymatic browning reactions [3, 9]. 

However, with the ripe stage 1 banana, the drying 

Thickness 

(mm) 

Puffing 

Temperature      

(๐C) 

Initial Slope 

(N/mm) 

Hardness 

(N) 

Number        

of Peaks 

1-min blanching for Stage 3 : (17-18 oBrix) 

3.5 160 33.4±3.3
cde

 31.0±4.6
e
 13±5

b
 

3.5 180 37.1±5.7
de

 27.1±5.7
de

 14±5
b
 

2.5 160 22.5±5.4
a
 10.8±3.8

a
 3±2

a
 

2.5 180 23.0±2.9
a
 9.1±3.3

a
 4±3

a
 

Unblanching for Stage 3 : (17-18 oBrix) 

3.5 160 31.8±5.8
cd

 18.3±3.6
bc

 20±5
c
 

3.5 180  37.8±5.8
e
 17.2±4.8

b
 21±4

c
 

2.5 160  22.3±6.1
a
 11.1±2.9

a
 4±2

a
 

2.5 180  24.8±5.1
ab

 9.9±2.6
a
 5±3

a
 

1-min  blanching for Stage 1 : (3-5 oBrix) 

2.5 160 29.9±4.3
bc

 22.6±3.9
cd

 10±3
b
 

2.5 180 32.9±3.9
cde

 19.9±3.8
bc

 12±3
b
 

Thickness 

(mm) 

Puffing 

Temperature     

(๐C) 
L-value a-value b-value 

1-min blanching for Stage 3 : (17-18 oBrix) 

3.5 160 34.12±0.75
cd

 6.07±0.67
cd

 12.79±0.48
abc

 

3.5 180 32.71±0.61
ab

 9.36±0.27
g
 13.27±0.59

abcd
 

2.5 160 33.88±0.79
bcd

 5.14±0.44
c
 12.14±0.71

a
 

2.5 180 33.07±0.63
abc

 8.02±0.45
f
 12.49±0.23

ab
 

Unblanching for Stage 3 : (17-18 oBrix) 

3.5 160 42.96±0.83
f
 6.78±0.82

de
 16.22±0.51

g
 

3.5 180 31.76±0.58
a
 8.84±0.63

fg
 15.63±0.72

fg
 

2.5 160 37.67±0.53
e
 7.83±0.51

ef
 13.95±0.40

de
 

2.5 180 34.66±0.53
d
 8.08±0.57

f
 13.43±0.40

bcd
 

1-min  blanching for Stage 1 : (3-5 oBrix) 

2.5 160 43.18±0.60
f
 1.59±0.20

a
 13.82±0.64

cde
 

2.5 180 42.23±0.45
f
 3.27±0.39

b
 14.89±0.43

ef
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temperature did not affect the color and the sample had 

white pearl. 

CONCLUSIONS 

The effects of puffing temperature, thickness, ripening 

stage, blanching on quality of puffed banana slices in terms 

of color, texture property and degree of shrinkage were 

investigated. The experimental results showed that high 

puffing temperature caused the lower shrinkage for both 

blanched and unblanched samples which affected only the 

sample size of 3.5 mm thickness. However, it had no effect 

on textural properties.            The blanched sample for ripe 

stage 3 in all thickness had higher degree of shrinkage than 

the unblanching case which provided subsequently more 

hardness and less crispiness. Difference of ripening stage for 

blanched banana in the case of 2.5 mm thickness did not 

affect the degree of shrinkage. However, the ripening stage 

1 banana had the textural in terms of hardness higher than 

ripening stage 3. The color of blanched banana in the case 

of ripe stage 3 for all thickness at puffing temperature of 

160 C had golden yellow while the unblanched sample had 

creamy white. However, the bananas puffed at 180C were 

relatively brown in both blanched and unblanched sample.              

To achieve the less brown color, the banana should be 

puffed at puffing temperature of 160C. The blanching step 

can improve the appearance, but the textural attribute of 

product had more hardness and less crispness than 

unblanched sample. 
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ABSTRACT 

It is the main goal of this study to investigate sediment 

delivery to an intake from trapezoidal canal. In this study, 

suspended sediment feed upstream of a lateral intake under 

different flow conditions. Intake angle was taken as 90 

degree on a side of trapezoidal flume. From analysis of 

these data it was found that the flow patterns at the upstream 

of the intake has been modified in such a way that more 

water from surface layers are diverted compare to the case 

of intake from a rectangular flume. Therefore less 

suspended sediment enters the intake. Also it was found that 

in all tests the amount of sediment enters the intake reaches 

its minimum value at Froude Number between o.35‘ 

INTRODUCTION 

The study of flow division in open channels which has 

been, since long, under consideration by irrigation 

engineers, is much used in designing the irrigation and 

drainage networks. Water intakes are used to divert flow 

from a main channel in to irrigation system and from a river 

in to irrigation channels. The sediments delivery, if not 

restrained, may transmit into the channels and installations, 

thereupon, carrying and deposition of them in different 

parts. From among the afore-said problems are the 

following: 

1- Reduction flow discharge capacity in the channels as 

a consequence of sedimentation. 2- Rough materials could 

lead to erosion of the channel walls. 3- Interruption of water 

source for dredging of the channels may cut providing water 

supplies to the farms. 4- Channel dredging costs 

expensively and are not economical. 5- Sedimentation 

facilitates the conditions for growing weeds that are harmful 

to the covers and result in leakage from the channels walls. 

Figure 1 shows the great intake of Ohio River that 

gathering of sediments in the entrance of which causes 

decrease in the flow width, and so in the efficiency (Neary 

et.al 1999). 

 

Figure 1: The great intake of Ohio River, where the 

gathering and sediments entry causes efficiency 

decline(Neary et.al 1999).. 

Therefore, considering the sediment problem in the 

intake channels is of great importance. Extensive methods 

are tested and applied during the late years to control the 

sediments; the most common is the periodic dredging. Full 

knowledge of the diversion flow pattern is a necessary 

condition to study the intake sediments. The diversion flows 

are essentially 3- dimensional. Some features of them are 

represented in Figure 2. (Neary et.al 1999). These include a 

separation zone in the inside wall of the branch channel 

(Zone A), a contracted flow zone in the branch channel, a 

secondary circulation beside the outside wall of the branch 

channel, and a stagnation point near the junction 

downstream edge and the main channel (Zone C). The 

recirculation flow at the center of the separation zone is 

completely slow. The width of separation in the surface is 

more than that in the bed. At the junction downstream in the 

opposite wall there may be occurred a separation due to 

flow expansion (Zone B). The vertical velocity profile in 

open channels is nonuniform. According to the no-slip 

conditions, the velocity at the bed is necessarily zero, close 

to the water surface is high, and in between these two 

surfaces is logarithmic. 
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Figure 2: The flow pattern in the intake entrance (Neary 

et.al 1999). 

As the flow comes close to the intake, it is accelerated 

laterally due to the suction pressure at the end of the intake. 

The acceleration divides the flow into two parts, one 

entering the inside of the intake, and the other continues to 

the downstream of the channel. The former is shown in 

Figure 2 by a surface called the Dividing Stream Surface 

(DSS) or stream tube. As seen in Figure 2 (section 2-2), in 

the main channels with rectangular section, the diversion 

flow width at the bed (Bb) is greater than that in the surface 

(Bs), which causes the sediments entry into the intake, 

resulting from their high density in the bed. The stream wise 

curvature in DSS yields imbalance among the transverse 

pressure gradient, the centrifugal force, and shear force, as a 

consequence of which a secondary current in clockwise 

direction is formed. Such a secondary vortex is also formed 

at along the main channel wall. The more this current 

advances toward downstream, the more reduces its strength 

primarily due to the fluid viscosity. The secondary current 

besides the separation zone along the inner wall of the 

branch channel (Zone A) gives rise to a complex 3-

dimensional flow. 

The extent of DSS in the main channel determines the 

rate of discharge to the branch channel. The diversion flow 

width or stream tube at each surface (plan) is defined as the 

distance from the main channel bank at the intake side to the 

stream line ending in the stagnation point near the corner of 

downstream junction of the intake and the main channel.  

Taylor (1944) studied the flow in the 90 degree intake 

and proposed a graphical method for determining the flow 

pattern. The method was used also by Thomson (1949) for 

an analytical solution to the intake; though his assumptions 

based on the flow depth to be constant is not practicable. 

Also Tanaka (1957) and Murota (1958), assuming that the 

water depth in all channels is constant, analytically solved 

the flow problem. Hager (1984) presented a simple model to 

calculate the energy loss coefficient of the diversion flow 

into the intake. He supposed that the velocity variations at 

the entrance to the branch are insignificant. Also Hager 

(1992) obtained a formula for the energy loss coefficient of 

the flow. Neary et al. (1999) studied the lateral intake 

inflows numerically using the two equation turbulence 

models regardless of the water surface effect. Huang et al. 

(2002) performed a comprehensive numerical study using 

the 3D turbulence models, and validated the model using the 

data applied by Weber et al. (2001). The velocity data 

obtained from a laboratory flume showed that the flow in 

the branch channel is 3- dimensional. The results of this 

research showed that to describe the behavior of sediments 

transmission in diversion needs the knowledge of a 3-

dimensional structure and demands advanced models 

techniques. Chechen (1967) (quoting Schoklitsch) in a study 

with the goal of a comparison between the lateral and 

frontal intakes showed that the inflowing sediments to the 

intakes are always affected by the roughness ratio (

0y

Ks ) 

and the Reynolds Number


50Re
du

  , Ks is the bed 

roughness of the main channel, y0 is the depth of water in 

the main channel, D50 the size of sedimentary particles, u* 

the shear velocity, and   the kinematic viscosity. Raudkivi 

(1993) investigated the effect of bed roughness on the 

sediments delivery into the intake. According to his study, 

the sediments delivery to the lateral intake decreases along 

with reduces of secondary currents strength, and this 

happens when the bed roughness coefficient increases. For 

intakes in bends, the decrease in the secondary currents 

strength leads to the increase of the sediments delivery as 

the bed roughness coefficient becomes greater. Barkdoll 

(1999) showed in his researches on the lateral intake, which 

are carried out in straight path with 90 degree intake angle, 

that the diversion flow ratio has the greatest effect on the 

sediment delivery ratio. Using experimental data and 

comparing it with a numerical model which solves the 

standard 3-dimensional equations RANS for unsteady 

turbulent flows, Ramamurthy et al. (2007) have shown that 

at the dividing flows, the mean exit angle of the streamlines 

for flow entering the branch larger at surface compared to 

the exit angles of the streamlines located at the bottom.  

As it is said before, the stream tube dimensions are so 

effective on the rate of the suspended sediments delivery to 

the intake. The length and width of the stream tube change 

along with variations of the diversion flow ratio. With the 

help of experimental data as well as the 3-dimensional 

model SSIIM2, Karami Moghadam et al. (2010) studied the 

stream tube cases of the main channel, with inclined and 

vertical bank and conclude the stream tube width. They 

inferred that slopping the main channel bank improves the 

flow pattern and the stream tube width in inclined bank 

case, in contrast with the vertical case, increase in the 

surface and decreases in the bed much to the reduction of 

the sediments delivery. Also it is found out that as the flow 

diversion ratio increases, the stream tube width increases in 

the surface more vigorously. So, when the discharge ratio 

grows, more excessive discharge is provided from the 

surface than from the bed, consequently, in case the main 

channel flow contains sediments, much less of them 

delivery into the intake. 

Although many researches are done on the flow pattern 

and the sediments in intakes, most of them are directed 

towards the transmission of the bed load and to the lateral 

intakes installed on rectangular channels, and none is carried 

out yet on the suspended load delivery and into the intakes 

installed on trapezoidal ones. So, in the present research the 

case is treated with the 30 degree water intake installed on 

trapezoidal channels.  

MATERIAL AND METHODS 

To study the flow and sediments in rivers and channels 

with inclined bank, some experiments are carried out in a 

non-recirculating long flume with a 30 degree branch 

B

Bb 

Zone C 
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channel. The experimental model was built in the hydraulic 

laboratory of Chamran University, Ahwaz, Iran. Figure 3 

shows the setting of the laboratory equipment. The main 

channel and lateral channel were length 8 m and 5 m, with 

bed widths 22.5 cm and 20 cm, respectively. The main 

channel section was trapezoidal, and the branch channels, 

rectangular. The slope of the inclined bank was set at 1.5:1 

(m=1.5). The heights of both channels were chosen at 70 

cm, and Plexiglas‘s thickness equal to 10 cm is used as the 

channel walls. The branch channel was set at a distance of 

5.5 m from the entrance of the channel. To adjust the 

discharge as well as the water depth in the channels, two 

sluice gates are installed at their ends. The water flow was 

issued from an underground source. To assure the flow 

expansion as well as low turbulence, a honeycomb was set 

up at the entrances of the main channel. The discharges 

from the main and branch channels were measured by 

means of two V-shaped weirs of 56 and 90 degree, 

respectively. The water depths in the upstream of the main 

channel were 10, 20 and 25 cm and the chosen Froude 

Number for the upstream of the main channel, 0.25, 0.30, 

0.35, 0.40 and 0.45. 

 

Figure 3: The experimental equipment plan of the present 

study 

 To perform any case of the experiment, first of all, the 

discharge of the main channel for the corresponding depth 

and Froud Number was calculated, then establishing this 

discharge in the main channel where both gates were 

completely down (free state), and after the flow being 

steady, the diversion flow ratio was measured using the V-

shaped weirs. Afterwards, the gates were brought up to the 

extent that both the diversion flow ratio and the desired 

depth were safeguarded. At initial part of the main channel, 

there is a sediment injective source besides an electromotor 

with variable revolution which makes it possible that with 

different discharges, the sediment with the same 

concentration is injected. The applied sediments are from 

colored crystal with 05.1 . At the end part of the main 

and branch channel there exists a basket to trap the 

sediments. In the experiments concerning suspended 

sediments, using the electromotor with variable revolution, 

the rate of the injected sediments in the main channel 

upstream was so adjusted that in all the cases of the 

experiment the concentration would be the same and equal 

to 1 sec// litgr . 

The sampling of the entered sediments the branch 

channel was regularly performed and measured by trapping, 

and after reaching the steady state the main sampling has 

begun. Each sediment test took 90 minutes to be carried out. 

After the termination of the experiments, the trapped 

sediments were gathered, dried, and then weighed. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Table 1 shows what is done in the laboratory and in this 

part gives the corresponding explanations. As it is said 

before, the choice of the diversion flow is based on the free 

flow condition. Figure 4 displays the reverse proportion 

between the Froud Number and the diversion flow ratio. 

The reason is that in the free state (the end gates are 

completely open). At a constant depth, the more the Froud 

Numbers are, the higher the flow velocity would be, as a 

consequence of which, in the intake extent the momentum 

force is not sufficient to divert the stream, which lead to the 

reduction of the diversion flow. The ratio 

u

s

D

k equal to 

18.75E-6, 10.50E-6, and 8.73E-6 corresponds to, 

respectively, 10, 20 and 25 centimeters. 

Because in the experiments the diversion flow ratios 

(Qr) are different, the dimensionless parameter 

r

r

Q

G  is taken 

into use to judge the suspended load ratio (Gr). As said 

before, the sediment concentration in all the tests would be 

the same. Figure 5 shows the relation between Qr and Gr. 

 

Figure 4: The relation between the Froud Number of the 

upstream and discharge ratio 

 

Figure 5: The relation between Qr and Gr in different 

roughness ratio 

 It can see that in all three depths, the two ratios Qr and 

Gr are in proportion to each other. It should be noted that the 

diversion flow ratios for each depth are chosen according to 

the flow free state, so for each depth they are positioned in a 

particular bound. 

As one can see, the fitted slope line for the depth 10 cm 

is less than for the other two depths. At this depth, due to the 

secondary current strength, when Qr increases, the rate of 

increasing the sediments entry to the intake is less than the 

two other depths. As maintained by Raudkivi (1993), the 

secondary current strength and the infiltrating sediments 

decline along with the increase of the roughness ratio. The 

roughness ratio corresponding to the depth 10 cm is high (

675.18  E
D

k

u

s ) followed by decrease of the infiltrating 

sediments. In Figure 6 the results in this study compared 
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with those of Barkdoll et al., Shafai and Nazari, Bulle 

(quoting from Schoklitsch) and Hasanpour . Of course, it is 

not so likely that the tests in different lab conditions be 

similar, however, by considering the changes process one 

can predict the effect of the wall slope as well as the 

suspended load. The main reason of the difference in the 

increase pattern of the infiltrating sediments along the 

increase of diversion flow ratio is the performance of the 

experiments with different Froud Numbers under diverse 

geometric conditions of the main and branch channels. 

In Hasanpour‘s work, an almost linear relation between 

the diversion flow ratio and the suspended load can be seen. 

There exists a turning point in Barkdoll‘s results from where 

on, any increase in the diversion flow ratio lead to a 

decrease in the infiltrating load ratio. The researches of 

Shafai and Nazari were done in a 90 degree bend intake 

with 60 degree intake angle which cause much less 

sediment entry compared to other‘s. Bulle made his 

experiments in 30 degree intake installed on a rectangular 

channel. Since in this study, the tests are also performed 

with the same angle at a 25 cm depth with the most 

suspended load ratio, so our results are in harmony with 

Bulle‘s.  

 
Figure 6: Comparison between the results of this study and others. 

A comparison makes clear that with a constant 

infiltrating sediment ratio, the diversion flow ratio in this 

research is greater than that of Bulle, so 

r

r

Q

G ratio is less than 

in Bulle‘s research, which shows that slopping the channel 

wall has a positive role in the decrease of the suspended 

load infiltration. The infiltrating sediment ratio for depths of 

10 cm and 20 cm is less than in 25 cm depth; hence, the 

ratio 

r

r

Q

G at these two depths is surely smaller than Bulle‘s. 

The relation between 

r

r

Q

G and the Froud Number at the 

upstream is represented in Figure 7. It is noticed that as the 

Froude number grows, in all the three depths we have 

decline in the rate of the infiltrating sediments to the intake, 

but in the bounded interval of Froude number 0.35-0.40 this 

rate reaches it‘s minimum, and after this bounds it shows a 

relative increase. The results for the two depths 20 cm and 

25 cm are similar, but the value of 

r

r

Q

G  with a 10 cm depth 

shows a difference, the reason of which can be discerned in 

Figure 8. This Figure also shows the Dividing Stream 

Surface (DSS) for three depths 10, 20 and 25 centimeters. It 

is seen that the stream tube dimensions in 20 cm and 25 cm 

depths are close to each other, and less than for 10 cm, 

owing to the fact that the diversion flow ratios at 20 cm and 

25 cm depths are almost the same, but at the depth of 10 cm 

is high (Table 1). At this depth (
675.18  E

D

k

u

s
), the 

transverse velocity distribution is so that Gr decreases too, 

making a considerable disparity between the value of 

r

r

Q

G

ratio in the 10 cm depth and that for the other two. 

 

Figure 7: The effect of Froude Number of the upstream on 

the entering sediment ratio 

 

Figure 8: The Diversion Stream Surface (DSS) for 

different Froude numbers. 

According to this Figure, it is recommended that in the 

irrigation channels after the determination of the diversion 

flow using the gates regulating the water surface, the depth 

of water should be so adjusted that the approaching Froude 

Number falls into the interval 0.35-0.40, supplying a 

minimum

r

r

Q

G
   

SUMMARY AND CONCLUSIONS 

In this research, with the help of some experiments, the 

entering suspended load to the 30 degree intake installed on 

the trapezoidal channel is studied. Using the obtained data, 

it is determined that the entered sediment ratio in a Froud 

Number between 0.35 and 0.45 (in the upstream of the main 

channel) is minimal. So, it is recommended that with the 

purpose of decrease in the suspended loads, the water depth 

in the irrigation channels be so adjusted that the Froud 

Number falls into this interval. Also it is proved that in a 

high roughness ratio, when the dividing flow ratio increases, 

the rate of increasing the sediments entry decreases. 

Generally, we conclude that the Froud number at the 

upstream of the main channel affects on the diversion flow 

ratio. The diversion flow ratio, in turn, has its impression on 

the secondary current strength, and more important than 

that, on the stream tube dimensions, both of great 

importance in the rate of the suspended load entry to the 

intake. The results of this paper are valid for the range of 

hydraulic parameters which tests were conducted. More 

tests have to be conducted for application purposes. 
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ABSTRACT 

During the 1980s, land in the Huay Sai area located in 

Petchaburi Province, Thailand, was frequently over-

cultivated without accompanying soil conservation 

practices. This led to depletion of soil fertility and soils 

eventually became sandy. However, following 

establishment of the Huay Sai Royal Development Study 

Center, soil quality at Huay Sai has gradually been restored. 

Nevertheless, acidic and sandy soils and soil loss remain 

problematic. This study aims to categorize soil properties in 

the Huay Sai area in order to apply as the database for 

appropriate soil improvement. Forty-three soil samples were 

collected for analysis of pH, texture, organic matter, 

phosphorus and potassium. The analytical results were 

subjected to hierarchical cluster analysis with average 

linkage and squares Euclidean distance in order to cluster 

soil properties and highlight critical parameters for each 

cluster. The clustering results showed four soil property 

typologies i.e. moderately fertile soil, extremely acidic low 

nutrient soil, sandy low nutrient soil, and low fertility soil. 

The analysis indicates that some soils at Huay Sai area are 

infertile and need suitable amendment by appropriate 

methods prior to renewed use in agriculture. Moreover, soil 

properties should be regularly monitored for applying as 

land development database of Huay Sai Royal Development 

Study Center. 

INTRODUCTION 

Soil degradation is defined as a long-term decline in soil 

productivity and its environment-moderating capacity 

(Obalum et. al., 2012). Soil degradation may occur as a 

result of several processes: (a) soil erosion by water and 

wind; (b) development of extreme soil reaction 

(acidification, salinization, alkalization); (c) contamination 

from natural or anthropogenic sources (Bone, 2010); (d) 

nutrient depletion due to a decline inorganic matter content, 

leaching, extraction by plant roots without adequate 

replacement; (e) contamination; or (f) soil sealing, e.g. by 

urbanization or road construction (Bindraban, 2012). Soil 

degradation may also result from inappropriate land use or 

from a process or combination of processes, including 

processes arising from human activities and habitation 

patterns (UNCCD, 1994). 

Many studies indicate that land use and soil 

management practices greatly impact the direction and 

degree of soil quality changes (Wang, 1998; Jin, 2011; Liu, 

2010; Vera, 2007). Improper land use and management lead 

to soil erosion, acidification, nutrient depletion, pollution 

and other natural resource problems that threaten human 

development. Conversely, it has been shown that 

appropriate land use and management methods can improve 

soil quality and the local ecology (Rozanov, 1990; Cheng, 

1993). 

Deforestation for continuous cultivation especially in 

drought-prone environments is one of most important 

causes of accelerated soil degradation (Jaiyeoba, 2003), but 

is widely practiced due to intensifying competition for land 

and food. For this reason there is an urgent need to improve 

soil quality by developing sustainable agricultural land use 

and management practices. 

Soil properties of degraded sites must be investigated in 

detail in order to identify the critical parameters which 

influence soil quality of the site and which drive degradation 

processes. 

The aim of this study is to investigate and categorize 

soil properties in the selected study area using cluster 

analysis. 

DESCRIPTION OF STUDY AREA 

The study was conducted at the Huay Sai Royal 

Development Study Centre area, in Cha-am District, 

Petchaburi Province in southern Thailand. Until 1983 the 

site, covering approximately 1,841.46 hectares, was 

completely forested, but thereafter was subjected to 

deforestation and expansion of agricultural land; droughts 

subsequently increased in both frequency and severity. 

Moreover, over-cultivation without soil conservation caused 

depletion of soil fertility and soils eventually became sandy. 

The resulting land degradation triggered desertification 

processes in the area and its vicinity. After King Bhumibol 

visited the site in 1983, His Majesty made a comment for 

the recovery of this area under the Huay Sai Royal 

Development Study Centre Project. Subsequent restoration 

of this area was based on three approaches: natural resource 

restoration, water resource development and quality of life 

for local residents. The latter included improving knowledge 

and awareness of the need to protect natural resources, and 

their importance for ensuring a sustainable balance between 

humans and nature (Wijitkosum, 2011). Nevertheless, acidic 

and sandy soils and soil loss remain problematic. 

The past 30-year record of climatic data from the 

nearest weather station at Hua Hin, shows a mean 

temperature in the study area 

evaporation of 1,711.0 mm. Most of Huay Sai Royal 

Development Study Centre area is covered by forest and 

agricultural area; agriculture is dominated by monocropping 

and livestock farming. 
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MATERIALS AND METHODS 

Soil Properties Investigation 

Forty-three soil samples were collected on a 1x1 km 

grid plotted over the study area. A stainless steel spoon was 

used for surface soil sampling at a depth of 15 cm below 

ground surface. Soil properties analyzed included pH, soil 

texture, organic matter (OM), phosphorus (P) and potassium 

(K). 

CLUSTER ANALYSIS OF SOIL PROPERTIES 

Results of soil properties analysis were subjected to 

hierarchical cluster analysis with average linkage and 

squares Euclidean distance in order to cluster soil properties 

and highlight critical parameters for each cluster. The 

conceptual framework is shown in Figure 1. 

 
 

Figure 1 Conceptual framework for the research 

RESULTS 

Soil Properties 

The analysis results of soil properties are summarized in 

Table 1. 

Table 1  Overview of analysis of soil properties 

Parameter Unit Range Mode 

pH - 3.3-6.8 5.0 

%Sand % 71-97 81 

Organic matter (OM) % 0.20-2.48 0.91 

Phosphorus (P) mg/kg 2-92 3 

Potassium (K) mg/kg 5-160 20 

The analytical results showed that most soil of study 

area is very strong acid with low OM and nutrient 

Soil Properties Clustering 

Figure 2 illustrates the resulting dendrogram obtained 

by clustering soil properties data, which gives four property 

typologies. 

 
Figure 2 Cluster analysis of soil properties 

Histograms of soil properties of the five parameters and 

four soil groups obtained from cluster analysis were plotted 

in order to investigate the profiles of soil properties of each 

soil groups (Figure 3). As can be seen in Figure 3, soil 

Clusters 2, 3 and 4 have similar nutrient levels. Soil in 

Cluster 2 is extremely acid meanwhile soil in Cluster 3 is 

characterized by sandy soils. Cluster 1 differs in that it has 

more fertile soil than the other clusters 
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Figure 3 Profiles of soil properties of each soil groups 

 

DISCUSSION 

Huay Sai Royal Development Study Centre area has 

faced soil degradation for over 40 years due to 

deforestation, expansion of agricultural land, improper use 

of land, and over-cultivation without any consideration of 

soil conservation. Cluster analysis of soil properties 

highlighted that soil clusters 1 and 4 have low to moderately 

fertile soil which can be improved by adding organic 

fertilizers. Meanwhile, low soil pH and sandy soils were 

identified as critical problems requiring urgent amendment 

in Clusters 2 and 3. Soil acidity inhibits  root growth and 

mineral absorption, which can drastically weaken plants. 

Some plants have difficulty absorbing any nutrients at all in 

highly acidic soils (Lacoma, 2012). Meanwhile, sandy soils 

have low soil moisture-holding capacity (Buchanan, 2010); 

this limits growth of vegetation (Piedallu, 2011); the sparse 

or absent soil cover leaves the soil open to erosion by water 

or wind (Wijitkosum, 2012). Moreover, sandy soils 

generally have low fertility and CEC which both limit plant 

growth. 

In addition, one of the most severe soil problems in the 

study area is soil compaction due to drought and over-

cultivation on sandy soils. Soil compaction is the physical 

consolidation of the soil by an applied force that destroys 

structure, reduces porosity, limits water and air infiltration, 

increases resistance to root penetration, and often results in 

reduced crop yields (Wolkowski, 2008).  

Nevertheless, due to the efforts of the Royal 

Development Project, during the period from 2000 to 2010 

the forest canopy in the area surrounding the Huay Sai 

Royal Development Study Centre increased significantly 

(Wijitkosum, 2012). The change has brought increased 

rainfall and more even distribution over the year, reduced 

temperature fluctuations and reduced evaporation 

(Wijitkosum, 2011). Therefore, the increase in forest cover 

may play an important role in supporting soil improvement 

in the Huay Sai area. 

CONCLUSIONS 

The investigation of soil properties revealed that soil 

degradation remains a severe problem in the area around 

Huay Sai Royal Development Study Centre. Clustering soil 

properties can indicate the critical soil problems affecting 

each zone; obtaining these data is an important prerequisite 

for selecting appropriate soil amendment methods. Soil 

properties should be regularly monitored for inclusion in the 

land development database of Huay Sai Royal Development 

Study Centre. 
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ABSTRACT 

Floods are regularly happening in the urbanizing Nam 

Phong watershed, the northeastern region of Thailand. The 

lower Phong Basin area regularly goes more or less under 

water every year in monsoon due to lack of flood protection 

and limited resources [4]. The damage of flood normally 

courses property losses, houses and land use change to the 

lowland in the flood prone area. The objectives of the study 

were, 1) Determine the flood frequency and flood zoning of 

the Nam Pong River at a return period of 5, 10, 25, 50, and 

100 years, 2) Mapping the flood damage from the 

simulation varied with the different return periods. In this 

paper, the estimation of flood damage based on various 

return periods on Nam Pong watershed (2993.95 km2) was 

carried out by 1D hydrodynamic simulation with HEC-RAS 

model which the runoff was simulated by the SWAT model 

for 10-year rainfall records (2000–2010), the Gumbel‘s 

method had been used to analyze the flood frequencies with 

various return periods and the water released from 

Ubolratana dam were also analyzed as scenarios for 

inputting to the HEC-RAS model. The simulation of 

inundated area was conducted using hydrodynamic program 

HEC-RAS.4.1 for the flood of 5, 10, 25, 50 and 100-year 

return periods. The simulation has revealed that the percent 

of flood damage is 20%, 23.2%, 27.8%, 34.3%, and 38.5% 

at return period 5, 10, 25, 50, and 100 years, respectively. 

The various flood damage mappings were prepared 

according to the simulation result using the software 

ArcView. The map showed that the flood damage with 50 

and 100-year return periods had affected moderately to the 

agricultural and urban area. In the future, these two maps 

should be helpful in raising awareness of flood damages and 

in assigning priority for emergency preparedness in the 

affected area. 

INTRODUCTION 

Flood is common phenomenon happing annually at the 

Low portion of Phong Basin, which the Namphong River is 

joined with some tributaries flowing into it, and 

occasionally the large amount of water has been released 

from Ubolratana Dam at the upstream river during flooding 

occurrence to prevent from dam damage or collapse. The 

problem is mainly confined to landslides, debris flows and 

river bank undercutting, whereas in the low lying areas the 

floods generally overflow the bank and cause bank erosion, 

inundation and agricultural fields are filled with sediments 

every year during the monsoon (Junly- October) in the 

numerous streams and rivers. On the other hands, one 

definition of a flood is a flow rate greater than common 

discharge rates in rivers. It has a limited duration and the 

water overflows the natural  

river‘s bed, occupies the lowlands and lands near the 

rivers and has financial and human damages [1]. 

Floodplain in Lower Phong Basin is still in a very 

rudimentary stage and no serious concern on comprehensive 

flood damages. Most of the flood protection works are 

carried out at the local level without preplanning and 

without considering the problems at the river basin scale. 

Traditionally individuals and communities have been left to 

develop their own strategies for minimizing the effects of 

floods, so due to limited resources and lack of knowledge, 

many householders are not able to protect their property or 

possessions from floods. 

Floodplains and regions near rivers, where social and 

economic activities take place due to their special 

conditions, are always in danger of flooding. Determining 

the amount of flood advance and its height with respect to 

ground surface elevations, and finding flood characteristics 

with different return periods (known as ―flood zoning‖) 

have tremendous importance. Flood zoning is considered a 

prerequisite for sustainable development within the limits of 

flood prone rivers, because it determines the type of 

development, construction criteria, basis for the ecological 

and environmental effects, and the amount of investment 

risk.  

The most important factors affecting the intensity and 

flood return period in each region are: volume and time of 

upstream surface runoff and river or flood conditions, 

physical characteristics of watershed (area, morphology), 

hydrological characteristics of the watershed (rainfall, 

storage, evapotranspiration), and human activities causing 

and intensifying the flood flows. Investigations have shown 

that the cause of flood damages is neither the short-term 

flood return period or high flood intensity, but over use of 

floodplain around rivers. The management methods to 

decrease flood damages are divided into structural and 

nonstructural categories. In non-structural methods, physical 

structures are not used for flood management or flood 

protection. In structural methods, structures such as dams, 

embankments, flood diverting is used [9].  

Johnson et al. used the HEC-RAS model to forecast and 

determine the limits of wetlands in the Wyoming-Gary Yule 

River in the U.S.A. Tate et al. (1999) combined HEC-RAS 

and ArcView to study the limits of the bed in the Vader 

Creek River in Austin, Texas, U.S.A. They found the flood 

zones with different return periods using the hydraulic 

model of HEC-RAS. Then, by making a TIN layer of the 

region, they transferred the results from HEC-RAS into a 

TIN of the region and provided the flood zones maps, water 

velocity in each region, and flood hazard of each section. 

Azagra et al. (1999) used HEC-RAS with air 

photographs for flood zoning in the Vader River of Austin, 

Texas, U.S.A. Noori Shadkam (2001) studied different 

methods of management for flood control, and then by 
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using GIS found the flood zones of the Kameh 

representative flood plain in Iran. Barbad et al. (2002) made 

flood zoning maps of the Sepid Rood River in Gilan 

Province, Iran, using Iranian cartographical maps of 1: 

25000, cross sections measured by Iran Rasad Consulting 

Engineers, and ArcView, HEC-RAS and HEC-GEORAS 

software. They concluded that a combination of GIS and the 

HEC software is feasible and makes the calculations easily. 

Combination of ArcView and HEC-RAS provides powerful 

tools for planners and decision makers. 

BACKGROUND THEORY  

HEC-RAS Theory 

HEC-RAS is an integrated system of software, designed 

for interactive use in a multitasking, multi-user network 

environment. The system is comprised of a graphical user 

interface (GUI), separate hydraulic analysis components, 

data storage and management capabilities, graphics and 

reporting facilities. The HECRAS software supersedes the 

HEC-2 river hydraulics package, which was a one 

dimensional, steady flow water surface profiles program. 

The first version of HEC-RAS was released in July of 1995. 

Since that time, there have been several releases of this 

software package, including versions: 1.1; 1.2; 2.0; 2.1; 2.2; 

2.21; 3.0; 3.1; and now version 4.0 in March of 2008. HEC-

RAS is designed to perform one-dimensional hydraulic 

calculations for a full network of natural and constructed 

channels. The current version of HEC-RAS supports Steady 

and Unsteady Flow Water Surface Profile calculations, 

perform sediment transport simulation and perform water 

quality simulation [15-16]. 

Steady Flow Surface Profiles: This component of the 

modeling system is used for calculation of water surface 

profiles for steady gradually varied flow. The system can 

handle a single river reach, a dendritic system, or a full 

network of channels. The steady flow component is capable 

of modeling subcritical, supercritical, and mixed flow 

regime water surface profiles. The basic computational 

procedure is based on the solution of the one-dimensional 

energy equation. Energy losses are evaluated by friction 

(Manning's equation) and contraction/expansion (coefficient 

multiplied by the change in velocity head). The momentum 

equation is utilized in situations where the water surface 

profile is rapidly varied. 

Unsteady Flow Simulation: This component of the 

HEC-RAS modeling system is capable of simulating one-

dimensional unsteady flow through a full network of open 

channels. The unsteady flow component was developed 

primarily for subcritical flow regime calculations. 

Theoretical Basis for One-Dimensional Steady 

Flow Calculations (HEC-RAS) 

Different fundamental equations used for HEC-RAS 

algorithm to compute water surface elevations using the 

standard step method for steady flow analysis are: 

a. Equations for Basic Profile Calculations  

Water surface profiles are computed from one cross 

section to the next by solving the Energy equation with an 

iterative procedure called the standard step method. The 

Energy equation is written as follows: 
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Where:   

Y1, Y2   =  depth of water at cross sections  

Z1,  Z2 =  elevation of the main channel inverts 

V1, V2 = average velocities (total discharge/total flow 

area)  

α1, α2  =  velocity weighting coefficients  

g   = gravitational acceleration  

he  =  energy head loss 

A diagram showing the terms of the energy equation is 

shown in Fig.1. 

 

Fig. 1 Representation of Terms in the Energy Equation 

 The energy head loss (he) between two cross sections 
is comprised of friction losses and contraction or 
expansion losses. The equation for the energy head 
loss is as follows: 
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Where:  

     L  =  discharge weighted reach length  

   fS
= representative friction  slope between 

two      sections  

           C  =  expansion or contraction loss coefficient 
  
The distance weighted reach length, L, is calculated as: 
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 Where:   

            lobL  
, chL

, robL
 = cross section reach lengths 

specified for flow in the left 
overbank, main channel, 
and right overbank, 
respectively  

          lobQ
, chQ

, robQ
  = arithmetic average of the 
flows between sections for  
the left overbank, main 
channel, and right 
overbank, respectively 
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b. Cross Section Subdivision for Conveyance 

Calculations  

The determination of total conveyance and the velocity 

coefficient for a cross section requires that flow be 

subdivided into units for which the velocity is uniformly 

distributed. The approach used in HEC-RAS is to subdivide 

flow in the overbank areas using the input cross section n-

value break points (locations where n-values change) as the 

basis for subdivision. Conveyance is calculated within each 

subdivision from the following form of Manning‘s equation 

(based on English units): 
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 Where:   

      K  = conveyance for subdivision 

     n  = Manning's roughness coefficient for   
subdivision 

      A  = flow area for subdivision 

               R  = hydraulic radius for subdivision (area / 
wetted perimeter) 

The program sums up all the incremental conveyances 

in the overbanks to obtain a conveyance for the left 

overbank and the right overbank. The main channel 

conveyance is normally computed as a single conveyance 

element. The total conveyance for the cross section is 

obtained by summing the three subdivision conveyances 

(left, channel, and right). 

 

Fig. 2 HEC-RAS Default Conveyance Subdivision 

Method 

METHODOLOGY 

Study Area 

This research conducted in Nam Pong River watershed 

located in the northern part of Thailand bordered with Udon 

Thani, Mahasarakham, Chaiyaphum and Nong Bua Lamphu 

provinces.  The area of study is approximately 2993.95 km2 

(fig.3).The lower part consists mainly of paddy fields, 

agricultural land, factories and is more heavily populated. 

The land surface in the watershed is generally undulating 

and sloping towards the east and southeast. The elevation of 

the relatively flat area around the reservoir is about 190 m. 

The western watershed, from which the Namphong and the 

Nam Phrom originate, consists of many mountain ranges 

with an average elevation of 900 m, and up to 1,300 m at 

Phu Kradung [6]. Geographic location of the study area is 

in between Latitude N 16
0
 23‘ 39‖ to N 16

0
 46‘ 37‖ and 

Longitude E 102
0
 36‘ 22‖ to E 102

0
 57‘ 51‖.  

Cross-section Preparation for River and Floodplain 

The 103-surveyed cross-sections obtained from the 

study area along the Namphong River had been input to 

HEE-RAS for channel geometry drawing to perform steady 

flow calculation. SWAT model using 10-year-daily rainfalls 

from 2000-2010 had been used to simulate peak flow from 

the whole watershed area, which was divided into 14 sub-

watersheds, to calculate flooding events with 5 different 

return periods: 5, 10, 25, 50 and 100-years by Gumbel‘s 

Distribution method.  

Calibration for roughness coefficient 

The roughness coefficients, which represent the 

surface‘s resistance to flow and are integral parameters for 

calculating water depth, were initially estimated using the 

Chow classification. Chow (1959) provides the most 

thorough set of roughness values for various surface 

materials to date, including descriptions and photographs to 

help in estimation of suitable values. The Manning‘s 

coefficients used for different zones of the Namphong River 

varies between 0.025 and 0.060. Flood inundation results 

are derived separately for each cross section in the main 

channel. It is generally accepted that the reliability of 

application of any conceptual and even physically based 

model depends much on the success of the calibration 

process used to identify values for the model parameters [5].  

Model parameters can largely be divided into two 

categories [7]: (i) parameters that can be directly inferred 

from observation, such as area, extent, depth, volume etc., 

and (ii) parameters that cannot be directly observed at the 

model scale and will need to be estimated, such as 

roughness. Manning roughness coefficient n, together with 

the channel geometry is considered to have the most 

important impact on predicting inundation extent and flow 

characteristics. Therefore, the focus of this section is the 

calibration of the roughness coefficients. Most of the 

methods from literature for estimating roughness values are 

useful in establishing the range of roughness values for a 

river reach. Calibrated roughness values are, however, 

effective at the reach scale [4]. Calibration is an inverse 

problem associated with identification, and is used to 

determine unknown constants or parameters in a model. 

Calibrating the Namphong River model roughness values 

involved running the hydraulic model several times and 

changing the Manning roughness coefficients, first 

estimated from Chow tables, until the best fit between the 

simulated and observed water level and water extend is 

found. The river cross sections were divided into three 

zones for calibration: Left bank, main channel and right 

bank. 
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Fig.3 Location of the study area 

 

Table 1: Characteristics of the 14 catchments used in this study (Wongsasri., S, 2012) 

Namphong 

River 

Tributary 

Name 

Cat. Size 

(KM2) 

Annual Maximum Discharge (m3/s) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Upper Reach 

Huai Chot 33.97 6.81 7.62 6.20 8.68 11.17 6.18 16.63 27.26 19.21 8.27 6.18 

Huai Khum 

Mum 
241.08 51.41 60.77 34.68 55.98 81.39 34.66 123.80 189.90 130.30 49.08 34.30 

Huai Sai 6.75 11.74 5.26 9.18 15.16 5.14 17.24 30.85 21.59 10.05 5.45 6.75 

Huai Suea 

Ten 
527.73 111.40 106.30 108.30 161.40 140.60 105.50 109.10 169.70 121.50 117.60 114.30 

Huai Yang 1 108.45 23.99 22.60 22.43 26.09 37.05 22.39 54.39 84.67 60.88 28.05 22.03 

Lower Reach 

Huai Hin Lat 20.15 7.23 5.91 5.91 5.95 8.09 5.92 5.99 9.09 7.14 7.56 5.90 

Huai Kao 

Khot 
102.24 45.89 42.54 42.61 42.57 48.03 42.67 43.08 43.40 45.06 43.27 42.54 

Huai Nong 

Pla 
153.14 44.93 41.10 68.36 40.87 51.76 41.24 42.36 56.98 46.54 42.43 41.31 

Huai Pha 

Khue 
83.59 32.12 26.25 25.21 30.03 40.37 23.94 25.47 25.03 33.12 26.33 27.75 

Huai Plalai 46.89 33.70 27.33 27.30 26.97 36.26 26.63 26.83 27.02 27.65 27.67 26.86 

Huai Sai Bat 697.98 155.50 153.70 478.00 165.50 193.30 155.00 168.00 191.30 205.80 160.50 154.60 

Huai Siao 412.52 84.45 44.89 118.40 151.50 185.80 54.25 123.80 140.70 130.40 74.89 108.80 

Huai Yai 175.85 61.31 44.63 45.79 49.99 69.21 43.97 44.04 44.71 95.75 45.30 46.27 

Huai Yang 2 47.65 12.94 11.03 11.04 14.39 15.38 11.19 15.82 22.52 16.23 17.89 12.64 
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Flood Frequency Analysis 

Flood frequency analyzed by using Gumbel‘s 

Distribution method with 10-year rainfall records simulated 

by SWAT model which divided the study area to 14 sub-

watersheds (see table.1) with the daily model calibration 

from 2004-2007 (R2=0. 93) [10] to determine the flooding 

zone occurrence varied with the different return period of 5 

year, 10 year, 25 year, 50 year and 100 years.  

Flooding Zone Mapping 

Flooding map, which can provide information including 

the past flood track records, flood anticipation, potential 

evacuation routes, evacuation places, etc. to the local 

residents, is indispensable for emergency response and for 

long-term flood disaster management [10]. In this study, a 

flood zoning map was prepared using the inundation status, 

which was found from hydrologic simulation. 

RESULTS  

Flood Frequency Analysis 

Flood frequency analyses (see table 2) were carried out 

with peak discharge data for 10 years (2000–2010) by the 

Gumbel‘s Distribution method. The maximum water level 

was calculated for flood of 100-year return period and 

assigned at upstream and at downstream as boundary 

condition which were 7.85 and 5.45 m, respectively. Initial 

flow 100 m3/s and released flow 464 m3/s from Ubolratana 

dam was given as initial condition. With this consideration, 

inundation depth was calculated with DEM 5m resolution. 

Then, these data were exported to the ArcView. 

 

 

Table 2 Flood frequency analysis by Gumbel‘s Distribution method for 10-year rainfall records (2000-2010) 

Namphong River Tributary Name 
Annual Peak 

Flow (M3/S ) 
X Average St.D β u 

Return Period of Flood Frequency Analysis 

5 YR 10 YR 25 YR 50 YR 100 YR 

 
Huai Chot 27.26 11.29 6.88 5.37 8.19 16.24 20.27 25.36 29.14 32.88 

 
Huai Khum Mum 189.9 76.93 50.34 39.25 54.28 113.15 142.61 179.83 207.44 234.84 

Upper Reach Huai Sai 565.1 12.58 8.10 6.31 8.94 18.41 23.15 29.13 33.58 37.98 

 
Huai Suea Ten 169.7 124.15 22.77 17.76 113.91 140.54 153.86 170.70 183.19 195.59 

 
Huai Yang 1 84.67 36.78 20.90 16.30 27.37 51.82 64.05 79.51 90.97 102.35 

 
Huai Hin Lat 9.09 6.79 1.11 0.87 6.29 7.59 8.24 9.06 9.67 10.27 

 
Huai Kao Khot 48.03 43.79 1.79 1.40 42.98 45.08 46.13 47.45 48.44 49.41 

 
Huai Nong Pla 68.36 47.08 8.74 6.81 43.15 53.37 58.48 64.94 69.73 74.48 

 
Huai Pha Khue 40.37 28.69 4.90 3.82 26.49 32.22 35.09 38.71 41.40 44.07 

Lower Reach Huai Plalai 36.26 28.57 3.24 2.53 27.11 30.90 32.79 35.19 36.96 38.73 

 
Huai Sai Bat 478 198.29 94.55 73.72 155.74 266.31 321.63 391.53 443.38 494.85 

 
Huai Siao 185.8 110.72 42.80 33.37 91.46 141.51 166.55 198.19 221.66 244.96 

 
Huai Yai 95.75 53.72 16.19 12.62 46.44 65.37 74.84 86.81 95.68 104.49 

 
Huai Yang 2 22.52 14.64 3.49 2.72 13.07 17.16 19.20 21.78 23.70 25.60 
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Flooding zone mapping 

Flood zoning maps had been determined by using the 

water depth and flood extend to show on topographical map 

compering with  actual flood map from Thailand Flood 

Monitoring System. The result showed that the depth of the 

flood were varied from  0.25-9.21 m, 0.25-9.62 m, 0.25-

9.75 m, 0.25-9.87 m, comprising with various return period: 

5 years, 25 years, 50 years, and 100 years, respectively. 

 

a). Flood mapping of 5-yr return period 

 

b). Flood mapping of 25-yr return period 

 

c). Flood mapping of 50-yr return period 

 

d). Flood mapping of 100-yr return period 
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Table 3 Classification of flood damage according to land use from the study area 

Land use Types 

(Km2) 

Total flood damage area (Km2) 

5 year Flood 10 year Flood 25 year Flood 50 year Flood 100 year Flood 

Area % Area % Area % Area % Area % 

Cultivation 2.46 1.80 2.49 1.77 2.59 1.76 2.68 1.76 2.97 1.91 

Forest 1.08 0.79 1.08 0.77 1.08 0.73 1.08 0.71 1.08 0.69 

Miscellaneous land 21.51 15.75 21.93 15.58 23.16 15.72 23.75 15.54 24.15 15.50 

Orchard 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Other 0.33 0.24 0.34 0.24 0.34 0.23 0.34 0.22 0.34 0.22 

Paddy field 82.80 60.62 86.40 61.37 91.19 61.91 95.36 62.37 97.39 62.48 

Urban Area 0.84 0.61 0.87 0.62 0.98 0.66 1.02 0.66 1.02 0.66 

Water body 27.56 20.18 27.69 19.66 27.96 18.98 28.67 18.75 28.91 18.55 

Total 136.59 100.00 140.80 100.00 147.30 100.00 152.90 100.00 155.86 100.00 

 

Flood damage analysis 

The flood damages for the flooded areas were prepared 

by intersecting the land use map of the floodplains with the 

flooded area polygon simulated from HEC-GeoRAS for 

each of the flood event being modeled (see table 3). 

This depicts of the flood damage in the particular area is 

in terms of the presence or the absence of flooding of a 

particular return period as a binary model. The assessment 

of the flood damage areas indicated that a large percentage 

(more than 60 %) of damage area lied in flood plain area i.e. 

paddy field followed by miscellaneous land, forest and 

cultivation area comprising 15%, 0.7% and 1.7% 

respectively 

CONCLUSIONS 

This study presents a systematic approach in the 

preparation of flood zoning and flood damage with the 

application of steady flow models and GIS. The major 

tools/models used in this method are one-dimensional 

numerical model HEC-RAS and ArcView GIS for spatial 

data processing and HEC-GeoRAS for interfacing between 

HEC-RAS and ArcView. 

 The automated floodplain mapping and analysis 

using these tools provide more efficient, effective and 

standardized results and saves time and resources. 

 The presentation of results in GIS provide a new 

perspective to the modeled data and this approach can 

facilitate a transition from a flood damage model 

based on the field investigation to a knowledge-based 

model that can be related to flood intensity. 

  The visualization and the quantification of the flood 

damages as facilitated by this approach can help the 

decision-makers to better understand the problem. 

 The evaluation of the damages due to the flooding 

was made with regard to the land use pattern in the 

flood areas. The evaluation of the flood area indicates 

that a large percentage (more than 60 %) of flooding 

area lies in flood plain area i.e. paddy field area and 

followed by miscellaneous land,  forest and 

cultivation area, comprising 15%, 0.7% and 1.7% 

respectively. 

 The study also made the analysis of flood damages 

with relation to the return period of floods and their 

water depth. The relationship between the flood area 

and discharge indicates that there is a medium rate of 

increase of the flood area with the increase in 

discharge. The examination of the flood water depth 

shows that most of the areas under flooding have 

water depth greater than 1.5m. 

DISCUSSIONS 

The applications of hydraulic model and GIS for 

floodplain analysis and mapping have been limited in 

countries like Thailand, where the availability of the river 

geometric, topographic and hydrological data are also very 

limited. The situation of river flooding in Thailand is also 

completely different, as there is much higher variation in the 

river flows and rivers are completely unregulated. There are 

very few flood control structures like spurs and dikes and 

the river banks and boundary lines are not clearly defined. 

Hence, the floodplain analysis and modeling are subject to 

number of new sets of constraints. This study presents an 

approach of conducting a similar study, within these 

constraints. 

 HEC-RAS and ArcView GIS were the primary 

software packages used for this analysis. HEC-

GeoRAS extension facilitates the exchange of data 

between ArcView and HEC-RAS. 

 The spot elevations and contour line are used to 

prepare the digital terrain model of the study area so 

that it can represent the river channel and floodplains 

adequately. 

 The flood discharge of different return period is 

derived by different method. For safe side the 

maximum of different methods are taken as flood 

discharge for the analysis. 

 During the model run in HEC-RAS, several aspects 

required were careful considered. 
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ABSTRACT 

The lower Namkam river basin area in Nakorn Phanom 

province with area of 1100 km2 have problems for 

agriculture, because of lack of water in dry season and 

salinity problem in groundwater. The author observes 

shallow groundwater levels in 6 points in this area from 

2006 by using automatically groundwater level observation 

systems. This research is analysis of groundwater level 

(GWL) change and groundwater flow using the data by 

automatically observation systems in the lower NamKam 

river basin. From data analysis, groundwater level in 

shallow aquifer is increased and then farmer can use 

shallow groundwater for irrigation. This rising up of 

shallow groundwater level is caused by the NamKam Dum 

operation. 

INTRODUCTION  

The study area is the Lower NamKam River Basin. The 

NamKam Dam is constructed from 2005 and built up July, 

2009 [1-6]. And then, there is a big pond by keeping water 

in the NamKam Dam. In this research project, the author 

observe groundwater level (GWL) change in the Lower 

Nam Kam area to know influence to GWL by infiltration 

through pond by the NamKam Dam.  

The observation sight of GWL is 10 points, 4 points are 

for deep groundwater and 6-points are for shallow 

groundwater. Interval of these groundwater observations are 

1 hour's. Using these data, we can make GWL distribution 

map and can estimate tendency of groundwater flow 

direction. We can use these map to groundwater modeling 

and a reference in developing the groundwater basin in the 

lower Namkam basin. If groundwater behavior becomes 

clear, the result of this study is support to water 

management in future. 
STUDY AREA 

The NamKam River Basin is a subset of the Middle 

Mekong Basin with the province of Sakon Nakhon and 

Nakhon Phanom which areas are located in the Northeast of 

Thailand. The basin is shown in Fig. 1 and the study area is 

a square range in Fig 1 

This basin belongs to the tropical monsoon. The average 

annual rainfall is between 1500 to 2000 mm. And rainy 

season is during April to September. Due to the lack of rain 

in the dry season, this area has water shortages. The average 

annual temperature is 31.1 
o

C, and highest monthly average 

temperature is about 33.4 
o

C  in April, and the lowest 

temperature is 14.4 
o

C  in June. Amount of annual pan 

evaporation is about 1740 mm, which is quantity to be past 

annual precipitation in 16%.      

 Peak runoff occurs in September with about 

393.7MCM and the lowest occurs in February with 

9.93MCM. Then groundwater use in this area is limited in 

dry season. Only shallow groundwater can be consumed. 

Because the concentration of chemical substance is high, 

deep groundwater is not usable [7]. 

 

Fig. 1 study area Lower Nam Kam River Basin 

DATA COLLECTION 

The groundwater levels (GWL) in boundary now have 5 

observations well. The station DM6, NK2, NK3, NK8 and 

NKOW14 are location in shallow aquifer (less than 50 or 

60m from ground surface). The electric conductivities (EC) 

station is 3 sight; i.e. DM6, NK3 and NKOW14 as shown in 

fig. 2. Deep GWL observation sights (DM1, DM2, DM4 

and DM8) are stopped in July, 2009. Because Deep ground 

water levels are not so changed. 

 

Fig. 2 The locations of groundwater electric conductivities 

STUDY 

AREA 
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DATA ANALYSIS OF GROUNDWATER,  

Groundwater Level Observation Results 

Fig.-3 shows the daily GWL change during 2005-2011. 

In the first period (2005-2006), GWL observation sight is 

only 3 (DM1, DM2 and DM8). In 2006, we set 5 sights of 

GWL observation points (DM4, DM6, NK2, NK8 and 

NK9). And NKOW14 is set on 2010.From Fig.-3, we can 

understand that deep GWLs are almost same level, but 

shallow GWLs change have yearly interval. Peak of GWL 

in shallow groundwater is September to October and bottom 

of groundwater level is May. This means that shallow GWL 

is recharged by rainfall, because the period of GWL rise is 

rainy season (May to Sep.).  

In the next, we see shallow GWL change in each 

observation sights. 

1) DM6 

Fig. 4 shows the GWL change at station DM6. Fig. 5 

show the monthly change of GWL at station DM6 in April, 

May, Jun and July of 2010, 2011, respectively. We will 

think GWL change 

during 2010-2011. From Fig. 4, GWL at DM6 is rise up 

from 2009. It is seems that GWL rise is caused by the 

NamKam Dam. 

In April 2010 and 2011 (Fig. 5), GWL is down 

continuously as shown in Fig. 5, because of dry season. And 

we can understand that GWL have daily change. This is 

means that farmer pump up groundwater from shallow 

aquifer.  

In May 2010 and 2011 (Fig. 5), GWL decrease in first 

decade, but GWL rise up after 5 to 7, May. This means that 

rainy season start in these days. Daily change of GWL is 

stop during rainy season. This means that farmer needs not 

so much groundwater without drinking water in rainy 

season. In Jun and July, tendency of GWL change is almost 

same to May as shown in Fig. 5. 

2) NK2 

Fig. 6 shows the GWL change at station NK2. Fig. 7 

show the monthly change of GWL at station NK2 in April, 

May, Jun and July of 2010, 2011, respectively. We will 

think GWL change during 2010-2011. From Fig. 6, GWL 

change in NK2 is almost same level. This is depending on 

the location of GWL observation sight.  

 

 

Fig. 3 Groundwater level change from 2005 to 2012 

 

Fig. 4 Groundwater level change at station DM6 
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Fig.5 Groundwaterlevelmonthly data at station DM6 

 

Fig. 6 Groundwater level change station NK2 

 

 

Fig. 7 groundwater level monthly data at station NK 

In April 2010 and 2011 (Fig. 7), GWL is down 

continuously as shown in Fig. 7, because of dry season. And 

we can understand that GWL have daily change. 

Particularly, GWL change is hardly up and down. This is 

means that farmer pump up groundwater from shallow 

aquifer for irrigation use. 

In May 2010 and 2011 (Fig. 7), GWL decrease until 

second decade, but GWL rise up after 12 to 20, May. This 

means that rainy season start in these days. Daily change of 

GWL is not so high during rainy season. This means that 

farmer needs not so much groundwater without drinking 

water in rainy season. In Jun and July, tendency of GWL 

change is almost same to May as shown in Fig. 7. 

3) NK3 

Fig. 8 shows the GWL change at station DM6. Fig. 9 

show the monthly change of GWL at station NK3 in April, 

May, Jun and July of 2010, 2011, respectively. We will 

think GWL change during 2010-2011. From Fig. 8, GWL at 

NK3 is little rise up from 2009. It is seems that GWL rise is 

caused by the NamKam Dam. In Fig. 8, the shape of GWL 

change in top is flat. The ground height of this point is 

143.6m from mean sea level, so groundwater spring out 

from well. And then GWL is flat in top level. 

In April 2010 and 2011 (Fig. 9), GWL change shows up 

and down as shown in Fig. 9, because of rainfall. And we 

can understand that GWL have not so much daily change. 

This is depending on the location of GWL observation 

sight. 

 

Fig. 8 Groundwater level change at station NK3 

 

 

Fig. 9 groundwater level monthly data at station NK3 

 

4) NK8 

Fig. 10 shows the GWL change at station NK8. Fig. 11 

shows the monthly change of GWL at station NK8 in April, 

May, Jun and July of 2011, respectively. We will think 

GWL change during 2010-2011. From Fig. 10, GWL 

change in NK8 is almost same level. This is depending on 

the location of GWL observation sight.  

The GWL is up with rainfall as shown in Fig. 11. And 

we can understand that GWL have no daily change. Farmer 

mainly gets irrigation water from the Mekong river with out 

of lack of river water. Then GWL change is depend on the 

Mekong river water level.  

 

Fig. 10 Groundwater level change at station NK8 
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Fig. 11 groundwater level monthly data at station NK8 

 

5) NKOW14 

Fig. 12 shows the GWL change at station NKOW14. 

Fig. 12 shows the monthly change of GWL at station 

NKOW14 in April, May, Jun and July of 2010 and 2011, 

respectively. We will think GWL change during 2010-2011. 

From Fig. 12, GWL change in NKOW14 is decreasing. The 

reason of this GWL decreasing is not clearly. We must 

check observation systems. 

 

 

Fig. 11 Groundwater level change station NKOW14 

 

 

Fig. 13 groundwater level monthly data at station 

NKOW14 

Groundwater level distribution and moving 

From GWL data in 2008, 2010 and 2011, the author 

made GWL level distribution map as shown in Fig. 14. We 

can under stand the following things. 

1. In 2008, groundwater flow direction is west to 

east. Groundwater flow toward the Mekong river.  

After built up the NamKam Dam, a pond occurred 

after dam construction, and the place where groundwater 

swelled by infiltration from the pond appeared. 

 

 

1 JUNE 2008 

 

1 JUNE 2010 

 

1 JUNE 2011 

Fig. 14 GWL distribution map in 2008, 2010 and 2011 

CONCLUSION 

From observation data analysis in the NamKam field, 

following conclusions are got. 

1. The GWL of shallow aquifer located in close to 

the NamKam Dam is increased during this 2years. This 
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means that there is much infiltration through the bottom of 

pond by the NamKam Dam.  

The daily GWL change located in the remote place 

from the Mekong river is very big. But those GWL 

changes are mainly caused in dray season. 

From GWL data in 2008, 2010 and 2011, the author 

made GWL level distribution map. After built up the Nam 

Kam Dam, a pond occurred after dam construction, and 

the place where groundwater swelled by infiltration from 

the pond appeared. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการผลิตเอทานอลจากมันเส๎นบดด๎วยกระบวนการยํอยเป็นน้ําตาลและหมักพร๎อมกัน 
(Simultaneous Saccharification and Fermentation, SSF) แบบยํอยน้ําตาลกํอนการหมัก (Pre-Saccharification) ด๎วย
เอนไซม๑ GC147 และเติมอากาศระหวํางการหมักด๎วยปริมาณอากาศในอัตรา 5 ลิตรตํอนาที และที่ระยะเวลาในการเติมอากาศที่
แตกตํางกัน 3 แบบ ได๎แกํ  แบบไมํเติมอากาศ (การหมักแบบปกติ) แบบเติมอากาศตลอดการหมัก (0-72 ช่ัวโมง) และแบบเติม
อากาศในชํวงแรกของการหมัก (0-12 ช่ัวโมง) โดยใช๎ถังหมักขนาด 60 ลิตร และความเข๎มข๎นของมันเส๎นบด 25%โดยน้ําหนัก 
พบวํา สภาวะการผลิตเอทานอลที่เหมาะสมที่สุด คือ การหมักแบบเติมอากาศชํวงแรกของการหมัก (0-12 ช่ัวโมง) เพราะสามารถ
ลดระยะเวลาการหมักลง 6 ช่ัวโมง เมื่อเปรียบเทียบกับการหมักแบบปกติ โดยให๎ปริมาณเอทานอลใกล๎เคียงกัน สําหรับการหมัก
แบบเติมอากาศตลอดการหมัก แม๎จะให๎เอทานอลเร็วเทํากับการหมักแบบเติมอากาศชํวงแรกของการหมัก แตํให๎ปริมาณเอทานอล
ต่ํากวําการหมักแบบอื่น แสดงให๎เห็นวําการเติมอากาศในปริมาณที่เหมาะสม และ ถูกเวลา จะชํวยลดระยะเวลาผลิตเอทานอลจาก
มันเส๎นบดด๎วยกระบวนการ SSF และให๎ปริมาณเอทานอลใกล๎เคียงกับการหมักแบบปกติ 

ค้าส้าคัญ: เอทานอล, มันเส้นบด, กระบวนการย่อยใม้เป็นน้้าตาลลละมมักพร้อมกัน, การใม้อากาศ 

1. บทน้า 

กระบวนการหมักเอทานอลแบบยํอยเป็นน้ําตาลและ
หมักพร๎อมกัน (Simultaneous Saccharification and 
Fermentation, SSF) ด๎วยเอนไซม๑ GC147 ที่ผํานการทํา 
Pre-Saccharification คือ การหมักเอทานอลที่ประกอบด๎วย

กระบวนการยํอยแปูงครั้งแรกด๎วยเอนไซม๑ α-amylase และ
ยํอยตํอด๎วยเอนไซ Glucoamylase ในระยะเวลาสั้นๆ 
ตํอจากนั้นเติมยีสต๑ลงในถังหมักพร๎อมกับการยํอยแปูงใน
คราวเดียวกัน [1] 

ในกระบวนการหมักเอทานอล ต๎องการสภาวะที่
เหมาะสมหลายประการ เชํน ความเข๎มข๎นของน้ําตาล ความ
เข๎มข๎นของเอทานอล อุณหภูมิ และ pH เป็นต๎น นอกจากนี้ 
อากาศหรือออกซิเจนที่ละลายอยูํในน้ําหมัก เป็นสภาวะหนึ่ง

ที่มีผลตํอกระบวนการหมักเอทานอล โดยออกซิเจนจะทํา
หน๎าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนขั้นสุดท๎ายในลูกโซํการหายใจ 
นอกจากนั้นออกซิเจนยังทําหน๎าที่เป็น growth factor ของ
ยีสต๑ ซึ่งออกซิเจนมีความสําคัญในระดับอุตสาหกรรมการ
ผลิตเอทานอลในขั้นตอนของการเตรียมกล๎าเช้ือ (starter) 
โดยทั่วไปกล๎าเช้ือ ที่ใช๎สําหรับการหมักแบบแบตซ๑จะเป็นแอ
โรบิก สตาร๑เตอร๑ (aerobic starter) ที่ได๎จากการเลี้ยงเช้ือใน
สภาพท่ีมีออกซิเจน และกึ่งมีออกซิเจน (semi-aerobic) จะ
ทําให๎ชีวมวลหรือเซลล๑ยีสต๑มีความเข๎มข๎นเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 
ยีสต๑จะมีการเพิ่มจํานวนมากข้ึนในขณะที่การผลิตเอทานอล
ลดลง [2] 

การเติมอากาศในระหวํางการหมักในปริมาณ และ 
เวลาที่เหมาะสม ในระหวํางกระบวนการหมักเอทานอล นําจะ
เป็นการเพิ่มปริมาณเซลล๑ยีสต๑ให๎กับกระบวนการหมัก เพื่อลด
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ระยะเวลาในการผลิตเอทานอล ทําให๎กระบวนการหมักเอทา
นอลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการหมักเอทา
นอลแบบปกติ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได๎ศึกษาการเติมอากาศ
ในเวลาตําง ๆ กันเพื่อศึกษาชํวงเวลาที่เหมาะสมในการเติม
อากาศในระหวํางการผลิตเอทานอลแบบยํอยเป็นน้ําตาลและ
หมักพร๎อมกัน (Simultaneous Saccharification and 
Fermentation) 

การเติมอากาศในระหวํางการหมักในปริมาณ และ 
เวลาที่เหมาะสม ในระหวํางกระบวนการหมักเอทานอล นําจะ
เป็นการเพิ่มปริมาณเซลล๑ยีสต๑ให๎กับกระบวนการหมัก เพื่อลด
ระยะเวลาในการผลิตเอทานอล ทําให๎กระบวนการหมักเอทา
นอลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการหมักเอทา
นอลแบบปกติ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได๎ศึกษาการเติมอากาศ
ในเวลาตําง ๆ กันเพื่อศึกษาชํวงเวลาที่เหมาะสมในการเติม
อากาศในระหวํางการผลิตเอทานอลแบบยํอยเป็นน้ําตาลและ
หมักพร๎อมกัน (Simultaneous Saccharification and 
Fermentation) 

2. อุปกรณ์ลละวิธีการ 

วัสดุลละอุปกรณ์ 

ถังหมักขนาด 60 ลิตร พร๎อมระบบการกวน, ระบบ
ควบคุมอุณหภูมิ, ระบบการวัด pH และระบบการให๎อากาศ 

มันเส๎นที่ผํานการบดให๎ละเอียด (ศูนย๑อาหารสัตว๑ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑  วิทยาเขตกําแพงแสน อ.
กําแพงแสน จ.นครปฐม) 

ยีสต๑แห๎ง Saccharomyces cerevisiae ช่ือทางการ
ค๎า Fali Green (AB Mauri, China) อัตราการสํวนในการใช๎
เทํากับ ยีสต๑แห๎ง 0.6-1.2 กรัมตํอแปูง 1000 กรัม 

เอนไซม๑ α-amylase ช่ือทางการค๎า GC358 
(Genencor International Wisconsin Inc., U.S.A.) ใช๎ใน
อัตราสํวน 0.20-0.24 กรัมตํอแปูง 1000 กรัม 

เอนไซม๑ glucoamylase ช่ือทางการค๎า GC147 
(Genencor International Wisconsin Inc., U.S.A.) ใช๎ใน
อัตราสํวน 0.50-0.75 กรัมตํอแปูง 1000 กรัม 

วิธีการทดลอง 
1. การศีกษาองค๑ประกอบทางเคมีของมันเส๎นบด 

สุํมตัวอยํางมันเส๎นบด มาวิเคราะห๑องค๑ประกอบทาง
เคมีของมันเส๎นบด คือ ความช้ืน วิเคราะห๑ตามวิธีมาตรฐาน
ของ AOAC (2000) และปริมาณแปูง วิเคราะห๑ตามวิธีโพลาริ
เมตริก (Polarimetric method) 

2. การยํอยมันเส๎นบดครั้งแรก (Liquefaction) ด๎วย
เอนไซม๑ GC358 

ในขั้นตอนการทํา Liquefaction เป็นการทําให๎แปูงมี
ขนาดโมเลกุลเล็กลง น้ําแปูงที่ยํอยแล๎วในชํวงนี้จะเรียกวํา 
มอลโทเด็กซ๑ทริน (Maltodextrin) โดยเริ่มจากการเตรียมน้ํา
แปูงโดยใช๎มันเส๎น 15 กิโลกรัมผสมกับน้ํา 45 กิโลกรัม (ความ
เข๎มข๎นของมันเส๎น 25%) เติมแคลเซียมคลอไรด๑ (CaCl2.H2O) 
2 กรัมตํอแปูง 1000 กรัม หลังจากนั้นปรับคํา pH ให๎มีคํา
เทํากับ 5.7-5.8 โดยใช๎สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด๑ 
(NaOH) ความเข๎มข๎น 20% แล๎วจึงเติมเอนไซม๑ GC358 0.2 
กรัมตํอแปูง 1000 กรัม นําไปให๎ความร๎อน และควบคุม
อุณหภูมิที่ 83-85 องศาเซลเซียส โดยกวนด๎วยความเร็วรอบ 
70 รอบตํอนาท ีเพื่อยํอยมันเส๎นครั้งแรกนาน 2 ช่ัวโมง 

3. การทํา Pre-Saccharification ด๎วยเอนไซม๑ 
GC147 

การทํา Pre-Saccharification เป็นขั้นตอนการ
เปลี่ยนน้ําตาล Maltodextrin ที่ได๎จากการทํา Liquefaction 
เป็นน้ําตาลกลูโคส ซึ่งจะใช๎เวลาในการยํอยไมํนาน เพื่อไมํให๎
ปริมาณน้ําตาลกลูโคสมีมากเกินไป โดยเริ่มการทํา Pre-
Saccharification ด๎วยเอนไซม๑ GC147 หลังจากการทํา 
Liquefaction เสร็จแล๎ว โดยทําการลดอุณหภูมิลงจาก 83-
85 องศาเซลเซียส เป็น 63-65 องศาเซลเซียส และควบคุม
อุณหภูมินี้ไว๎ จากนั้นปรับคํา pH ให๎มีคําเทํากับ 4.4-4.6 โดย
ใช๎กรดซัลฟูริก (H2SO4) เข๎มข๎น 20% แล๎วจึงเติมเอนไซม๑ 
GC147 0.6 กรัมตํอแปูง 1000 กรัม โดยกวนด๎วยความเร็ว
รอบ 70 รอบตํอนาที ทํา Pre-Saccharification นาน 1 
ช่ัวโมง 

4. การเตรียมกล๎าเช้ือยีสต๑แห๎ง 

การเตรียมกล๎าเช้ือยีสต๑แห๎ง Fali Green เริ่มโดยการ
ทํารีไฮเดรต (Rehydrated) ยีสต๑แห๎ง โดยผสมน้ําที่ผํานการ
ฆําเชื้อแล๎วปลํอยให๎เย็นท่ีอุณหภูมิ 35±5 องศาเซลเซียส 80 
มิลลิลิตร กับ glucose 2 กรัม และเทผสมกับยีสต๑แห๎ง ทิ้งไว ๎
15-30 นาที กล๎าเช้ือยีสต๑ที่พร๎อมที่จะใสํลงไปในถังหมักจะมี
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ลักษณะ คือ มีฟองขึ้นเป็นจํานวนมาก มีสีน้ําตาลอํอน และมี
กลิ่นจากการที่ยีสต๑เกิดกิจกรรมตําง ๆ ซึ่งการรีไฮเดรต 
(Rehydrated) ยีสต๑แห๎งเป็นการทําให๎ยีสต๑คืนตัวกํอนเติมลง
ในถังหมัก เพื่อให๎ยีสต๑ปรับตัว และพร๎อมสําหรับกิจกรรมใน
กระบวนการหมัก 

5. การผลิตเอทานอลจากมันเส๎นบดโดยกระบวนการ 
SSF ที่ผํานการทํา Pre-Saccharification ด๎วยเอนไซม๑ 
GC147 โดยการหมักแบบไมํเติมอากาศ (การหมักแบบปกติ) 
เติมอากาศตลอดการหมัก (0-72 ช่ัวโมง) และเติมอากาศ
ชํวงแรกของการหมัก (0-12 ช่ัวโมง) 

การผลิตเอทานอลจากมันเส๎นบดโดยกระบวนการ 
SSF ที่ผํานการทํา Pre-Saccharification ด๎วยเอนไซม๑ 
GC147 โดยการให๎อากาศในระหวํางกระบวนการหมัก เพื่อ
ศึกษาการผลิตเอทานอล และเวลาที่ใช๎ในการผลิตเอทานอล
เมื่อมีการให๎อากาศ ซึ่งการทดลองนี้จะแบํงเป็น 3 การทดลอง 
ได๎แกํ ไมํเติมอากาศ (การหมักแบบปกติ) เติมอากาศตลอด
การหมัก (0-72 ช่ัวโมง) และเติมอากาศชํวงแรกของการหมัก 
(0-12 ช่ัวโมง) โดยเริ่มกระบวนการหมักเอทานอลหลังจาก
การทํา Pre-Saccharification เสร็จแล๎ว โดยทําการลด
อุณหภูมิลงจาก 63-65 องศาเซลเซียส เป็น 30-33 องศา
เซลเซียส และควบคุมอุณหภูมินี้ไว๎ จากนั้นปรับคํา pH ให๎มี
คําเทํากับ 4.4-4.6 โดยใช๎กรดซัลฟูริก (H2SO4) เข๎มข๎น 20% 
แล๎วจึงเติมยีสต๑แห๎ง Fali Green 0.6 กรัมตํอแปูง 1000 กรัม 
ที่เตรียมจากหัวข๎อที ่4 โดยกวนด๎วยความเร็วรอบ 70 รอบตํอ
นาที ทําการเก็บตัวอยํางที่เวลา 0, 2, 4, 6, 12, 24, 36, 42, 
48, 54, 60, 66 และ72 ช่ัวโมง นําไปวิเคราะห๑ปริมาณน้ําตาล
รีดิวซ๑ที่มีอยูํในตัวอยําง โดยวิธี Lane and Eynon‖s 
volumetric method, ปริมาณของแข็งที่ละลายได๎ทั้งหมด 
(Total Soluble Solid, TSS) โดย Hand Refractometer 
และความเข๎มข๎นของเอทานอลโดย GC (Gas Chro-
matography) ในการทดลองที่มีการให๎อากาศเข๎าไปในถัง
หมัก อากาศที่ให๎เข๎าไปในถังหมักจะใช๎อัตรา 5 ลิตรตํอนาที 
ซึ่งอากาศจะถูกกรองด๎วย Syringe Filter ขนาด 0.45 
ไมโครเมตร กํอนเข๎าสูํถังหมัก เพื่อกําจัดเช้ือที่ปนเปื้อนอยูํใน
อากาศ 

3. ผลการทดลอง 

1. การศึกษาองค๑ประกอบของมันเส๎นบด 

จากการวิเคราะห๑องค๑ประกอบของมันเส๎นบดที่ใช๎
เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล พบวํา มันเส๎นบด มีปริมาณ
แปูงประมาณ 64.94% และมีความช้ืน 10.34 %(มาตรฐาน
เปียก) 

2. ผลของการใช๎น้ําตาลรีดิวซ๑ในกระบวนการผลิตเอ
ทานอลจากมันเส๎นบด โดยการหมักแบบไมํเติมอากาศ (การ
หมักแบบปกติ) เติมอากาศตลอดการหมัก (0-72 ช่ัวโมง) และ
เติมอากาศชํวงแรกของการหมัก (0-12 ช่ัวโมง) 

จากภาพท่ี 1 การเปรียบเทียบปริมาณการใช๎น้ําตาล
รีดิวซ๑ในกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันเส๎นบดโดยการ
หมักแบบไมํเติมอากาศ (การหมักแบบปกติ) เติมอากาศตลอด
การหมัก (0-72 ช่ัวโมง) และเติมอากาศชํวงแรกของการหมัก 
(0-12 ช่ัวโมง) พบวํา การใช๎น้ําตาลรีดิวซ๑ของทั้ง 3 แบบมี
แนวโน๎มที่เหมือนกัน  

 
รูปที่ 1  ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ๑ในกระบวนการผลิตเอทานอลจากมัน 

เส๎นบด โดยการหมักแบบไมํเติมอากาศ (การหมักแบบปกติ) 
เติมอากาศตลอดการหมัก (0-72 ชั่วโมง) และเติมอากาศ
ชํวงแรกของการหมัก (0-12 ชั่วโมง) 

แตํการหมักแบบปกติ มีการใช๎น้ําตาลรีดิวซ๑ที่ช๎ากวํา 
การหมักแบบให๎อากาศ 0-72 ช่ัวโมง และ 0-12 ช่ัวโมง คือ 
ในชํวง 0-12 ช่ัวโมงแรกของกระบวนการหมักมีปริมาณ
น้ําตาลรีดิวซ๑เพิ่มขึ้นเนื่องจากเซลล๑ยีสต๑อยูํในขั้นตอนการ
ปรับตัวให๎เข๎ากับสภาวะแวดล๎อมใหมํของอาหารเลี้ยง [3] 
และเอนไซม๑ GC147 ยังคงทํางานเปลี่ยนแปูงมันสําปะหลัง
บดให๎เป็นน้ําตาลรีดิวซ๑ ตํอมาในชํวง 12-60 ช่ัวโมง น้ําตาล
รีดิวซ๑ลดลงอยํางมากจนน้ําตาลในกระบวนการหมักใกล๎หมด 
เนื่องจากเซลล๑ยีสต๑ใช๎น้ําตาลรีดิวซ๑ในกิจกรรมตําง ๆ ทั้งใน
การเจริญเติบโต แบํงเซลล๑ และผลิตเอทานอล หลังจากชํวง 
60-72 ช่ัวโมง ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ๑ถูกใช๎จนใกล๎หมดจึงทําให๎
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เซลล๑ยีสต๑เริ่มหยุดกิจกรรมตําง ๆ ในกระบวนการหมัก และ
ตายลงในที่สุด [3] 

3. ผลของปริมาณการผลิตเอทานอลในกระบวนการ
ผลิตเอทานอลจากมันเส๎นบด โดยการหมักแบบไมํเติมอากาศ 
(การหมักแบบปกติ) เติมอากาศตลอดการหมัก (0-72 ช่ัวโมง) 
และเติมอากาศชํวงแรกของการหมัก (0-12 ช่ัวโมง) 

จากภาพที่ 2 การเปรียบเทียบปริมาณเอทานอลที่
ผลิตได๎จากการผลิตเอทานอลจากมันเส๎นบดโดยการหมัก
แบบไมํเติมอากาศ (การหมักแบบปกติ) เติมอากาศตลอดการ
หมัก (0-72 ช่ัวโมง) และเติมอากาศชํวงแรกของการหมัก (0-
12 ช่ัวโมง) พบวําในชํวงแรกของการหมัก (0-6 ช่ัวโมง) เป็น
ระยะการปรับตัว และ การแบํงตัวของเซลล๑ยีสต๑เซลล๑ยีสต๑จึง
ไมํมีการเพิ่มปริมาณเอทานอล [3] ตํอจากนั้นในชํวงของการ
หมัก (6-24 ช่ัวโมง) ของการหมัก พบวํามีการเพิ่มปริมาณ
ของเอทานอลในปริมาณที่ใกล๎เคียงกันของการหมักท้ังสาม
แบบ แตํหลังจากการหมัก 24 ช่ัวโมง จะเห็นได๎วํา ปริมาณ
การผลิตเอทานอลโดยการหมักแบบให๎อากาศ 0-72 ช่ัวโมง 
ผลิตเอทานอลได๎น๎อยกวําการหมักแบบปกติ และการหมัก
แบบให๎อากาศ 0-12 ช่ัวโมงแรกของการหมัก และในระยะ
สุดท๎ายของการหมัก พบวําการหมัก 

 
รูปที่ 2  ปริมาณเอทานอลที่ผลิตได๎จากกระบวนการผลิตเอทานอลจาก

มันเส๎นบด โดยการหมักแบบไมํเติมอากาศ (การหมักแบบ
ปกต)ิ เติมอากาศตลอดการหมัก (0-72 ชั่วโมง) และเติมอากาศ
ชํวงแรกของการหมัก (0-12 ชั่วโมง) 

แบบให๎อากาศ 0-72 ช่ัวโมงมีปริมาณการผลิต 
เอทานอลน๎อยกวําการหมักแบบไมํให๎อากาศ และ การหมัก
แบบให๎อากาศในชํวง 0-12 ช่ัวโมงแรกของการหมัก โดยการ
หมักแบบไมํให๎อากาศ และ การหมักที่มีการให๎อากาศในชํวง 
0-12 ช่ัวโมงแรกของการหมัก ให๎ผลปริมาณเอทานอลที่

ใกล๎เคียงกัน และจากปริมาณการเพิ่มปริมาณของเอทานอล
ในชํวงเวลาที่ 54-72 ช่ัวโมง ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ๑ใกล๎หมด 
และปริมาณ     เอทานอลที่มีอยูํในน้ําหมักมากเกินไป สํงผล
ให๎อัตราการผลิตเอทานอลลดลง จนมีปริมาณการผลิตเอทา
นอลน๎อยมากจนอาจจะไมํคุ๎มคําตํอการหมักตํอไปด๎วย 

4. ผลการเปรียบเทียบอัตราการผลิตเอทานอล และ 
อัตราการใช๎น้ําตาลรีดิวซ๑ของการหมักทั้ง 3 แบบ 

จากภาพที่ 3 A เป็นกราฟแสดงการเปรียบเทียบ
อัตราการผลิตเอทานอล และอัตราการใช๎น้ําตาลรีดิวซ๑ของ
การหมักแบบไมํเติมอากาศ พบวําในชํวงต๎นของการหมัก 
ความแตกตํางของปริมาณเอทานอล และ อัตราการใช๎น้ําตาล
รีดิวซ๑มีคําสูงแสดงวํามีปฏิกิริยาเกิดขึ้นสูงในชํวงต๎นของการ
หมัก แตํในชํวงการผลิตที่ชํวงเวลา 60-66 ช่ัวโมง และ 66-72 
ช่ัวโมง มีปริมาณการผลิตเอทานอล ลดลงต่ํากวําชํวงเวลา 
54-60 ช่ัวโมง นั่นแสดงวํา เวลาที่ 60 ช่ัวโมง ผลิตเอทานอล
ได๎ 75.73 กรัมตํอลิตร และมีปริมาณน้ําตาลรีดิวซ๑ที่เหลืออยูํ 
0.56% เป็นเวลาที่เหมาะสมสําหรับการหมักแบบไมํให๎อากาศ 

สําหรับภาพท่ี  3 B เปรียบอัตราการผลิตเอทานอล 
และอัตราการใช๎น้ําตาลรีดิวซ๑ ของการหมักแบบเติมอากาศ
ตลอดระยะเวลาในการหมัก ซึ่งมีแนวโน๎มในการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราการผลิตเอทานอล และ อัตราการใช๎น้ําตาลรีดิวซ๑ 
เหมือนกับการหมักแบบไมํใช๎อากาศ แตํการเปลี่ยนแปลงใน
ชํวงเวลา 54-60 ช่ัวโมง, 60-66 ช่ัวโมง และ 66-72 ช่ัวโมง 
ลดลงต่ํากวําที่เวลา 48-54 ช่ัวโมง นั่นแสดงวํา เวลาที่ 54 
ช่ัวโมง ผลิตเอทานอลได๎ 69.78 กรัมตํอลิตร และมีปริมาณ
น้ําตาลรีดิวซ๑ที่เหลืออยูํ 0.58% เป็นเวลาที่เหมาะสมสําหรับ
การหมักแบบให๎อากาศตลอดระยะเวลาในการหมัก 

การเปรียบอัตราการผลิตเอทานอล และอัตราการใช๎
น้ําตาลรีดิวซ๑ ของกระบวนการหมักแบบเติมอากาศ 5 ลิตรตํอ
นาท ีในชํวง 0-12 ช่ัวโมงแรกของการหมักแสดงในภาพที่ 3 C  
พบวํา คําการเปลี่ยนแปลงของอัตราการผลิตเอทานอล และ
อัตราการใช๎น้ําตาลรีดิวซ๑  นั้นมีแนวโน๎มเหมือนกับการหมัก
แบบอื่น แตํคําในชํวงเวลา 54-60 ช่ัวโมง, 60-66 ช่ัวโมง และ 
66-72 ช่ัวโมง ลดลงต่ํากวําที่เวลา 48-54 ช่ัวโมง นั่นแสดงวํา 
เวลาที ่54 ช่ัวโมง ผลิตเอทานอลได๎ 73.37 กรัมตํอลิตร และมี
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ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ๑ที่เหลืออยูํ 0.49% เป็นเวลาที่เหมาะสม
สําหรับการหมักแบบให๎อากาศ 0-12 ช่ัวโมงแรกของการหมัก 

 

A 

 
B 

 
C 

รูปที่ 3  อัตราการผลิตเอทานอล และอัตราการใช๎น้ําตาลรีดิวซ๑ ของ
การผลิตเอทานอลจากมันเส๎นบด (A คือ การหมักแบบไมํเติม

อากาศ (การหมักแบบปกติ), B คือ การหมักแบบเติมอากาศ
ตลอดการหมัก (0-72 ชั่วโมง) และ C คือ การหมักแบบเติม
อากาศชํวงแรกของการหมัก (0-12 ชั่วโมง)) 

4. สรุปลละวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากผลการทดลองทั้งหมดทําให๎สรุปเวลาที่เหมาะสม
ของการผลิตเอทานอลจากมันเส๎นบดโดยกระบวนการ SSF ที่
ผํานการทํา Pre-Saccharification ด๎วยเอนไซม๑ GC147 โดย
การให๎อากาศ และการหมักแบบปกติ ดังนี้ 

การหมักแบบปกติ ใช๎เวลาในการผลิตเอทานอล 60 
ช่ัวโมง ผลิตเอทานอลได๎ 75.73 กรัมตํอลิตร และมีปริมาณ
น้ําตาลรีดิวซ๑เหลืออยูํ 0.56% 

การหมักแบบให๎อากาศ 5 ลิตรตํอนาที  ตลอด
ระยะเวลาในการหมัก ใช๎เวลาในการผลิตเอทานอล 54 ช่ัวโมง 
ผลิตเอทานอลได๎ 69.78 กรัมตํอลิตร และมีปริมาณน้ําตาล
รีดิวซ๑เหลืออยูํ 0.58%การหมักแบบให๎อากาศ 0-12 ช่ัวโมง 
ใช๎เวลาในการผลิตเอทานอล 54 ช่ัวโมง ผลิตเอทานอลได๎ 
73.37 กรัมตํอลิตร และมีปริมาณน้ําตาลรีดิวซ๑เหลืออยูํ 
0.49% 

การหมักแบบให๎อากาศ 0-12 ช่ัวโมง เหมาะสมที่สุด
ที่จะใช๎ในการผลิตเอทานอล เนื่องจากใช๎เวลาที่น๎อยกวําการ
หมัก แบบไมํ เติมอากาศ และให๎ปริมาณ  เอทานอลที่
ใกล๎ เคียงกันมาก สํ วนการหมักแบบให๎อากาศตลอด
กระบวนการหมักผลิต เอทานอลได๎เร็วเทํากับการหมักแบบ
ให๎อากาศ 0-12 ช่ัวโมง แตํให๎ปริมาณเอทานอลที่ต่ํากวําการ
หมักแบบปกติ และการหมักแบบให๎อากาศ 0-12 ช่ัวโมง 
ดังนั้น การให๎อากาศในปริมาณที่เหมาะสมจะชํวยให๎ลด
ระยะเวลาในการผลิตเอทานอลจากมันเส๎นบดลงได๎ และให๎
ปริมาณเอทานอลที่ใกล๎เคียงกับการหมักแบบปกติ 

6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได๎รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก กองทุน
เพื่อสํงเสริมการอนุรักษ๑พลังงานประจําปี 2552 และทุน
สนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร๑ 
กําแพงแสน 
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ผู้เขียนติดต่อ: ท้านอง ชิดชอบ  E-mail:thumnong9@yahoo.co.th 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ1)ศึกษาระบบโลจิสติกส๑และต๎นทุนโลจิสติกส๑ข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑  2)ศึกษาการจัดการทาง
การตลาดและสํวนเหลื่อมการตลาดข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑3)นําเสนอแนวทางการลดต๎นทุนโลจิสติกส๑และการจัดการระบบโลจิสติกส๑
ข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑โดยเช่ือมโยงทางด๎านการตลาดในระบบโซํอุปทานใช๎วิธีการศึกษาโดยใช๎แบบสัมภาษณ๑เชิงลึกรํวมกับการศึกษา
เชิงสํารวจกับกลุํมเกษตรกรและกลุํมสหกรณ๑การเกษตรที่ปลูกข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑จํานวน 93 รายตามกระบวนการขั้นตอนการ
ผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑และการวิเคราะห๑ต๎นทุนโลจิสติกส๑โดยใช๎ต๎นทุนฐานกิจกรรมผลการศึกษาพบวําหํวงโซํอุปทานของข๎าว
หอมมะลิอินทรีย๑มีลักษณะที่แตกตํางจากหํวงโซํอุปทานข๎าวท่ัวไปคือมีขั้นตอนที่สั้นกวําโดยผู๎มีสํวนที่เกี่ยวข๎องในโซํอุปทานได๎พบ
กันหมดตลอดหํวงโซํอุปทานต๎นทุนโลจิสติกส๑ของเกษตรกรพบวํามีต๎นทุนรวมคิดเป็นร๎อยละ75.62ของต๎นทุนการผลิตทั้งหมดระดับ
ไรํนา โดยแบํงต๎นทุนโลจิสติกส๑เป็น 3 สํวนคือ1) ต๎นทุนกิจกรรมการเคลื่อนย๎ายในแปลงนาคิดเป็นร๎อยละ 44.90 ซึ่งเป็นต๎นทุนที่สูง
ที่สุด 2) ต๎นทุนกิจกรรมการขนสํงและหาปัจจัยการผลิตคิดเป็นร๎อยละ29.71และ 3) ต๎นทุนกิจกรรมการบริหารคลังสินค๎าคิดเป็น
ร๎อยละ 25.39 สํวนต๎นทุนโลจิสติกส๑ในระดับโรงสีมีต๎นทุนรวมคิดเป็นร๎อยละ 54.43 ของต๎นทุนการผลิตรวมทั้งหมดมีระบบการ
จัดการตลาด 3 รูปแบบคือ 1)การจัดการตลาดภายใต๎สัญญาและการรวบรวมข๎าวจากเกษตรกรและจําหนํายตํอให๎กับบริษัทผู๎
สํงออก2) การจัดการตลาดภายใต๎สัญญาและการรวบรวมข๎าวจากเกษตรกรเพื่อสีแปรรูปสํงออกตํางประเทศโดยตรงภายใต๎นโยบาย
Fair Trade 3) การจัดการตลาดโดยการรวบรวมซื้อข๎าวและผลผลิตจากกลุํมเกษตรกรตามโครงการนโยบายของรัฐโดยมีสํวนเหลื่อม
การตลาดของผู๎ที่เกี่ยวข๎องในหํวงโซํอุปทานสูงกวําข๎าวทั่วไปประมาณร๎อยละ 18 จากผลการศึกษาทําให๎ทราบโครงสร๎างระบบโลจิ
สติกส๑และโซํอุปทานของข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑และต๎นทุนโลจิสติกส๑ข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ซึ่งจะนําไปสูํแนวทางการลดต๎นทุนซึ่งแนว
ทางการลดต๎นทุนโลจิสติกส๑ที่สหกรณ๑การเกษตรทําได๎คือการสร๎างเครือขํายสมาชิกผู๎ผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑เพื่อนําไปสูํการวาง
แผนการผลิตและการจําหนํายซึ่งมีรูปแบบการจัดการระบบโลจิสติกส๑โดยเช่ือมโยงทางด๎านการตลาดดังนี้ 1) รูปแบบระบบการ
สงํเสริมการผลิตแบบเกษตรพึ่งตนเอง 2) รูปแบบระบบการสํงเสริมการผลิตแบบcluster และ 3) รูปแบบระบบการสํงเสริมการผลิต
เพื่อการค๎าแบบครบวงจร 

ค้าส้าคัญ: โลจิสติกส;์ ข้าวมอมมะลิอินทรีย์; สมกรณ์การเกษตร 

1. ความเป็นมาลละความส้าคัญ 

ข๎าวอินทรีย๑ (Organic rice) เป็นข๎าวที่ได๎จากการ
ผลิตแบบอินทรีย๑ (Organic agriculture) หรือ (Organic 
farming) ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่หลีกเลี่ยงการใช๎สารเคมี หรือ

สารสังเคราะห๑ตําง ๆ ในทุกข้ันตอนการผลิต รวมถึงระหวําง
การเก็บรักษาผลผลิตโดยเกษตรกร  สามารถใช๎วัสดุจาก
ธรรมชาติ  และสารสกัดจากพืชที่ไมํมีสารพิษตกค๎างใน
ผลผลิตและสิ่งแวดล๎อมทดแทน  ระบบทํานาอินทรีย๑ที่ไมํใช๎
สารเคมีสังเคราะห๑ทุกชนิดเป็นเวลาอยํางน๎อย  2-3  ปี  จึงจะ
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สามารถสมัครขอรับการตรวจสอบ เพื่อออกใบรับรอง
มาตรฐานข๎าวอินทรีย๑ที่จะสํงออกไปจําหนํายตํางประเทศได๎ 
[3] พื้นที่เพาะปลูกข๎าวอินทรีย๑ของไทยสํวนใหญํร๎อยละ 80 
จะอยูํในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาครัฐได๎เรํงดําเนิน
ยุทธศาสตร๑ข๎าวอินทรีย๑ โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อสนับสนุนการ
ผลิตอาหารและสินค๎าเกษตรที่ปลอดภัยอีกทั้งเป็นการ
ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎ดีขึ้น และ
สํงเสริมพื้นที่ปลูกข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ในพื้นที่เดิมให๎สามารถ
เพิ่มผลผลิตข๎าวหอมอินทรีย๑ให๎เพิ่มมากขึ้น [1]  ข๎าวอินทรีย๑ที่
ผลิตได๎สํวนใหญํร๎อยละ 96 จะสํงไปจําหนํายยังตลาด
ตํางประเทศโดยเฉพาะประเทศแถบยุโรป สํวนที่เหลือจะวาง
จําหนํายภายในประเทศ  กรมสํงเสริมสหกรณ๑เป็นหนํวยงาน
หนึ่งที่ให๎การสนับสนุนแกํกลุํมสหกรณ๑และกลุํมเกษตรกร 
เพื่อให๎มีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตภาคเกษตรเคมีเป็น
เกษตรอินทรีย๑เพื่อถํายทอดองค๑ความรู๎เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย๑
ให๎แกํสมาชิกสหกรณ๑/กลุํมเกษตรกร เพื่อลดการใช๎สารเคมี[6] 
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตการเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย๑ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎แกํเกษตรกรและองค๑กรของเกษตรกร[5] 

ปัจจุบันการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ได๎เข๎ามามี
บทบาทสําคัญตํอกระบวนการวางแผนธุรกิจในองค๑กรตํางๆ 
รวมไปถึงบทบาทของภาครัฐบาลที่เพิ่มระดับความสําคัญที่
เกี่ยวกับนโยบายด๎าน โลจิสติกส๑ในประเทศมากขึ้น ดังนั้น
ผู๎ผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ของไทยจะต๎องให๎ความสําคัญกับ
การปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมตํางๆ  ภายใต๎หํวงโซํ
อุปทาน  โดยเฉพาะการปรับปรุงและการลดต๎นทุนโลจิสติกส๑  
ซึ่งข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑กําลังจะเติบโตในตลาดตํางประเทศ
และตลาดสํงออก  และเพื่อให๎สามารถปรับตัวตํอสภาพการ
แขํงขันท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งสภาพแวดล๎อม  
เศรษฐกิจ  การเมือง การค๎า  การลงทุน กับประเทศกลุํม
ผู๎ผลิตข๎าวภายใต๎กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซึ่ง
การศึกษาต๎นทุนโลจิสติกส๑ของข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ของ
เกษตรกรเพื่อการสํงออกนั้นเป็นการเพิ่มมูลคําของสินค๎า
ภายในตัวทั้งด๎านต๎นทุน  เวลา  สถานที่  และความยืดหยุํนใน
การตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า  รวมถึงการบริหาร
จัดการต๎นทุนโลจิสติกส๑ที่สําคัญที่ต๎องทําการศึกษาถึงต๎นทุน

ที่แอบแฝงอยูํในต๎นทุนการผลิตและการตลาด ที่เกษตรกร
กําลังเผชิญอยูํในปัจจุบัน [2]   

ผลการศึกษาตลาดข๎าวอินทรีย๑ในประเทศ พบวํา
มาตรฐานและความเช่ือมั่นของกลุํมลูกค๎ามีความสําคัญ 
รวมถึงการพัฒนากลุํมผู๎ผลิตให๎ตระหนักถึงความสําคัญของ
สุขภาพและสิ่ งแวดล๎อมเป็นปั จจัยสํ าคัญกวํ าการใช๎
แรงผลักดันจากราคา ช้ีจําเป็นต๎องพัฒนาระบบตลาดสินค๎า
อินทรีย๑เพื่อรองรับข๎าวอินทรีย๑ที่ยังอยูํในระบบปรับเปลี่ยน
จากการผลิตแบบปกติเป็นอินทรีย๑ เพื่อให๎ตลาดสินค๎าข๎าว
อินทรีย๑ในประเทศสามารถพัฒนาได๎อยํางยั่งยืน [4]ดังนั้น
แนวทางการลดต๎นทุนโลจิสติกส๑ของเกษตรกรและสหกรณ๑
การเกษตรอินทรีย๑ การบริหารระบบการจัดการโลจิสติกส๑
และโซํอุทานทําให๎อุตสาหกรรมโรงสีข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ของ
ประเทศไทยมีความสามารถในการแขํงขันกับคูํแขํงใน
ตํางประเทศและในตลาดโลกเพิ่มมากข้ึน  และ  แนวทางใน
การสร๎างความพร๎อมตํอการแขํงขันการค๎าข๎าวภายใต๎
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซึ่งจะสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑
ของชาติ  ในการเป็นศูนย๑กลางการค๎าข๎าวหอมมะลิเกษตร
อินทรีย๑ของโลกตํอไป 

2. วัตถุประสงค์ลละวิธีการด้าเนินงานวิจัย 

2.1 วัตถุประสงค ์

มีวัตถุประสงค๑อยูํ 3 ประการคือ 1)  ศึกษาระบบโลจิ
สติกส๑และต๎นทุนโลจิสติกส๑ของข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑  2) 
ศึกษาการจัดการทางการตลาดและสํวนเหลื่อมการตลาดข๎าว
หอมมะลิอินทรีย๑ 3) นําเสนอแนวทางการลดต๎นทุนโลจิสติกส๑
และการจัดการระบบโลจิสติกส๑ข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑โดย
เช่ือมโยงทางด๎านการตลาดในระบบโซํอุปทาน 

2.2 ขอบเขตการศึกษา 

กลุํมสหกรณ๑การเกษตรที่จัดตั้งในกลุํมพื้นที่ภาค
อีสาน 6 จังหวัด ที่จดทะเบียนกับสํานักงานสหกรณ๑จังหวัด  
และสํานักงานกรมการค๎าภายในจังหวัด ได๎แกํ จังหวัดสุรินทร๑  
จังหวัดบุรีรัมย๑ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดมหาสารคาม 
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2.3 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุํมเกษตรกรที่ เป็นสมาชิกสหกรณ๑การเกษตร  
คณะกรรมการสหกรณ๑การเกษตร  ผู๎บริหารสหกรณ๑
การเกษตร โดยการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง ได๎กลุํม
ตัวอยํางจํานวน  93  ราย  

2.4 เคร่ืองมือ 

1) แบบสัมภาษณ๑ทางด๎านโลจิสติกส๑ กึ่งโครงสร๎าง ซึ่ง
กรอบการสัมภาษณ๑เป็นแนวคําถามแบบมีหลายคําตอบโดย
แบํงออกเป็น 3 ชุดคือ สําหรับเกษตรกร สําหรับสหกรณ๑
การเกษตร/โรงสีข๎าว และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

2) แบบสัมภาษณ๑ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง  ด๎านการ 
ตลาดแบบเจาะลึก  และมีการประชุมกลุํมยํอย 

จํานวน 4 กลุํม ประกอบด๎วย กลุํมเกษตรกร กลุํมสมาชิก
สหกรณ๑การเกษตร  ผู๎ประกอบการโรงสี และผู๎บริหาร
หนํวยงานภาครัฐ  

3) แบบสังเกตการณ๑  ผู๎วิจัยทําหน๎าที่เป็นผู๎สังเกต  
ตั้งประเด็นคําถาม จดบันทึก และวิเคราะห๑ข๎อมูลทั้งหมด โดย
ไมํได๎เอาความรู๎สึกสํวนตัวมากําหนดในการตัดสินใจ  

4) แบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง ซึ่ งผู๎ศึกษาได๎
กําหนดประเด็นคําถาม เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเชิงลึก  ในด๎านต๎นทุน
การผลิต  และสํวนเหลื่อมตลาด  โดยสัมภาษณ๑ เป็น
รายบุคคล  สัมภาษณ๑จากกลุํมเกษตรกร  และผู๎บริหาร
สหกรณ๑  

5) แบบสอบถามโดยการสอบถามกลุํม 
เกษตรกร สมาชิกและผู๎บริหารสหกรณ๑เกษตรอินทรีย๑ 

มีประเด็นการศึกษาที่สําคัญ  เชํน  ต๎นทุนการผลิต ต๎นทุนโล
จิสติกส๑  และรายได๎ การบริหารงานด๎านโลจิสติกส๑  และการ
ปรับปรุงข๎อเสนอแนะตํางๆ ของสหกรณ๑การเกษตรอินทรีย๑ 

3. ผลการด้าเนินงานวิจัย 

3.1 ม่วงโซ่อุปทานข้าวมอมมะลิอินทรีย์ 

หํวงโซํอุปทานของข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑มีลักษณะที่
สําคัญแตกตํางจากหํวงโซํอุปทานของข๎าวทั่วไป ดังรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1  หํวงโซํอุปทานข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ 

จากรูปที่ 1 หํวงโซํอุปทานข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑จะมี
ขั้นตอนที่สั้นกวําหํวงโซํอุปทานข๎าวทั่วไป ทั้งนี้ในการผลิต
และการแปรรูปต๎องเป็นตามมาตรฐานของหนํวยงานที่รับรอง
อยํางเครํงครัด  ดังนั้นผู๎สํงออกจะต๎องตกลงทําสัญญาโดยตรง
กับสหกรณ๑การเกษตร  สหกรณ๑เกษตรอินทรีย๑ และกลุํม
เกษตรกร  โดยตัดกระบวนการในสํวนของพํอค๎าคนกลางออก
สํวนการจัดจํ าหนํายข๎าวสารในประเทศนั้น สหกรณ๑
การเกษตรจะทําการจัดจําหนําย โดยการบรรจุถุงในรูปแบบ
ตํางๆ จําหนํายให๎กับท๎องถิ่น  และร๎านซุปเปอร๑มาเก็ตใน
จังหวัด  พื้นที่ตํางจังหวัดและร๎านค๎าปลีกตํางๆ ทั่วไป  ซึ่งจะ
เห็นได๎วําผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ 
ในหํวงโซํอุปทานได๎พบกับหมดตลอดหํวง โซํอุปทานมี
เกษตรกรผู๎ผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑มีอยูํ 3 กลุํมใหญํ กลุํม
ใหญํที่สุดคือกลุํมเกษตรกรที่มีสัญญากับบริษัทสํงออก  เชํน 
กลุํมเกษตรกรของสหกรณ๑การเกษตรไร๎สารเคมีจังหวัด
อุบลราชธานี ผลิตได๎สูงสุดคิดเป็นร๎อยละ 47.14 ของกลุํม
เกษตรที่ทําการสํารวจ รองลงมาคือกลุํมเกษตรกรที่มีสัญญา
กับสหกรณ๑การเกษตรโดยการสนับสนุนขององค๑กรพัฒนา
เอกชนหรือองค๑อิสระ (NGO) เชํน สหกรณ๑การเกษตรอินทรีย๑
กองทุนข๎าวจังหวัดสุรินทร๑  สหกรณ๑เกษตรอินทรีย๑เลิงนกทา
และไทยเจริญ  กลุํมเกษตรกรทํานาบากเรือ  กลุํมเกษตรกร
ทํานานาโสํ  จังหวัดยโสธร คิดเป็นร๎อยละ 38.52  และกลุํม
สุดท๎ายคือกลุํมเกษตรกรโครงการของรัฐ เชํน สหกรณ๑
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การเกษตรจังหวัดสุรินทร๑  สหกรณ๑การเกษตรบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม  คิดเป็นร๎อย (16.34 %) 

3.2 ผลการวิเคราะม์ต้นทุนโลจิสติกส์ข้าวมอมมะลิ
อินทรีย ์

ตารางที่ 1 ต๎นทุนโลจิสติกส๑รวมของโซํอปุทานข๎าวหอม 

มะลิอินทรีย๑ของสหกรณ๑การเกษตร 

 
จากตารางที่ 1 สหกรณ๑การเกษตรผู๎ผลิตข๎าวหอม

มะลิอินทรีย๑ มีต๎นทุนโลจิสติกส๑รวมทั้งหมด 5.17 บาท/
กิโลกรัม  โดยคิดรวมเป็นร๎อยละ 10.31 ของราคาขาย
ข๎าวสาร  ซึ่งต๎นทุนในระดับไรํนาของเกษตรกรจะมีต๎นทุนท่ี
ต่ํากวําระดับโรงสี  รวมคําใช๎จํายทั้งหมดได๎ 2,361,959 บาท 
ซึ่งคํานวณจากสัดสํวนต๎นทุนคําใช๎จํายของต๎นทุนโลจิสติกส๑ 
รวม  ตํอปริมาณผลผลิตทั้งหมด จากการแบํงสํวนตาม
กิจกรรมโลจิสติกส๑ พบวําต๎นทุนคําใช๎จํายด๎านกิจกรรมการ
เคลื่อนย๎ายในแปลงนา มีสัดสํวนต๎นทุนโลจิสติกส๑มากท่ีสุด
เทํากับ 624,870 บาท    คิดเป็นร๎อยละ 44.90 ของต๎นทุน
รวมโลจิสติกส๑   ระดับไรํนา  และยังพบวําในระดับโรงสี/
สหกรณ๑มีต๎นทุนคําใช๎จํายในกิจกรรมการบริหารคลังสินค๎า 
1,328,466 บาท  ซึ่งเป็นต๎นทุนที่สูงสุดคิดเป็นร๎อยละ 56.36 
ของต๎นทุนการผลิตรวมทั้งหมด 

3.3 ผลการวิเคราะม์ส่วนเมลื่อมการตลาดของผู้ที่
เกี่ยวข้องในม่วงโซ่อุปทานข้าวมอมมะลิอินทรีย์ 

ตารางที่ 2 สํวนเหลื่อมการตลาดของผู๎ทีเ่กี่ยวขอ๎งในหํวงโซํอุปทาน
ข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑   

 

จากตารางที่ 2 กลุํมเกษตรกรที่มีสัญญากับบริษัท
สํงออกและสหกรณ๑กรีนเนท (NGO) ที่ได๎รับการสนับสนุน
จากองค๑กรพัฒนาเอกชนจะขายข๎าวได๎กําไรและได๎ในราคาที่
สูงกวํา  เนื่องจากมีโรงสีเป็นของตนเอง  ดังนั้นจึงไมํมีตลาด
ข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ระหวํางโรงสีกับพํอค๎าขายปลีกและขาย
สํง  จะมีแตํเฉพาะตลาดที่มีการจําหนํายโดยตรงของสหกรณ๑
การเกษตรและสหกรณ๑เกษตรอินทรีย๑   

3.4 ผลการวิเคราะม์ต้นทุนการผลิตรวมข้าวมอมมะลิ
อินทรีย์กับข้าวมอมมะลิเคมี 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบต๎นทุนการผลิตรวมข๎าวหอมมะลอิินทรีย๑
กับข๎าวหอมมะลิเคมี (ข๎าวนาปี) 

 

จากตารางที่ 3 ประมาณการต๎นทุนการผลิตข๎าวหอม
มะลิอินทรีย๑ตํอไรํปี 2555 ของกลุํมเกษตรกร สหกรณ๑

                                                         หนํวย : บาท/กิโลกรัม 

ผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง 

ต๎นทุน 
โลจิสติกส๑ 

ต๎นทุน รวม
คําใช๎จําย1/ 

ร๎อยละ
ของ

ต๎นทุน 
โลจิสติกส๑ 

ร๎อยละ
ของ
ราคา 

ข๎าวสาร2/ 

บาท/ 
กก. 

ร๎อยละ 

เกษตรกร 

กิจกรรมการ
ขนสํงและหา
ปัจจัยการผลิต 

0.57 29.71 413,107 
 

 
กิจกรรมการ 
บริหาร
คลังสินค๎า 

0.48 25.39 348,630 

กิจกรรมการ
เคลื่อนย๎ายใน
แปลงนา 

0.86 44.90 624,870 

รวม 1.92 100 1,386,607 36.94 3.80 

สหกรณ๑
การเกษตร/

โรงส ี

กิจกรรมการ
ขนสํง 

0.94 28.87 680,540 
 

 

กิจกรรมการ 
บริหาร
คลังสินค๎า 

1.83 56.36 1,328,466 

กิจกรรมการ
ติดตํอสื่อสาร
และบริหาร
จัดการ 

0.48 14.77 352,953 

รวม 3.25 100 2,361,959 63.06 6.48 
รวมต๎นทุน 

  โลจิสติกส๑ทั้งหมด 
5.17  10.31 

ที่มา : คํานวณจากการสํารวจ, 2555 
              1/   คํานวณจากผลผลิตรวม 
              2/  ราคาขายข๎าวสารปี 2555 เฉลี่ย 50.14 บาท/กิโลกรัม 

                                                                                          หนํวย : ร๎อยละ  

ผู๎ท่ีเกี่ยวข๎อง 
สํวนตํางราคาข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ 

กับข๎าวหอมมะลิท่ัวไป 
กําไร 

กลุํมเกษตรกรท่ีมีสัญญากับ
บริษัทสํงออก  
หรือมีสัญญากับสหกรณ๑
การเกษตร/NGO 

10-18 16 

กลุํมเกษตรกร/กลุํม
เกษตรกรในโครงการของรัฐ 

10-14 
4 

บริษัทสํงออก 
ในประเทศ 
ตํางประเทศ 

 
15 

20-24 

 
n/a 

องค๑กรพัฒนาเอกชน(NGO) 
ผู๎สํงออก 

10-15 n/a 

ท่ีมา : จากการสํารวจ, 2555 

รายการ 

หอมมะลิ
อินทรีย๑ปี
25511/ 

ขาวนาปี       
ปี 25512/ 

หอมมะลิ
อินทรีย๑ 

ป ี25533/ 

หอม
มะลิเคม ี
ปี 25533/ 

หอม
มะลิ
อินทรีย๑ 
ป ี2555 

หอม
มะลิ
เคม ี

 ปี 2555 

ต๎นทุนการผลิต 
(บาท/ไรํ) 

2,572 2,954.63 3,210 2,889 2,870 3,640 

ผลผลิตตํอไรํ
(กิโลกรัม/ไรํ) 

540 411 484 575 504 495 

ต๎นทุนการผลิต 
(บาท/ตัน) 

4,763 7188.88 4,500 4,705 5,980 6,370 

ร๎อยละต๎นทุน
การผลิตข๎าว
หอมมะลิ
อินทรีย๑ตํอข๎าว
หอมมะลิเคมี
นาปี 

  95.64  93.87  

ที่มา : จากการสํารวจภาคสนามสหกรณ๑การเกษตร, 2555  
        1/  มาฆะสิริ  เชาวกุลและคณะ, 2554 
        2/  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551 
             3/  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553 
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การเกษตรได๎เทํากับ 2,870 บาท/ไรํ  ขณะเดียวกันต๎นทุน
การผลิ ตตํ อไ รํ ของข๎ าวหอมมะลิ เคมี  เฉลี่ ย ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในปีเดียวกันประมาณ  3,640 บาท/ไรํ 
ซึ่งต๎นทุนการผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ต่ํากวําต๎นทุนการผลิต
ข๎าวหอมมะลิเคมีเล็กน๎อย ต๎นทุนการผลิตข๎าวหอมมะลิ
อินทรีย๑คิดเป็นประมาณร๎อยละ 95.64  ของต๎นทุนการผลิต
ข๎าวหอมมะลิเคมีในปี  2553 และต๎นทุนการผลิตข๎าวหอม
มะลิเคมีเป็นสัดสํวนที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากเกิดวิกฤติ
พลังงานตั้งแตํปี  2550 ในขณะเดียวกันต๎นทุนการผลิตข๎าว
หอมมะลิอินทรีย๑มีสัดสํวนที่ลดลง  แตํกลับมีผลผลิตตํอไรํเพิม่
สูงขึ้นเนื่องจากเกิดความอุดมสมบูรณ๑ของดินเพิ่มมากขึ้นและ
ลดปริมาณการใช๎ปุ๋ยอินทรีย๑น๎อยลงเชํนกัน 

3.5 ลนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของข้าวมอมมะลิ
อินทรีย ์

1) ในระดับไรํนา  เพื่อเป็นการลดต๎นทุนกิจกรรม
กิจกรรมการขนสํงและหาปัจจัยการผลิต  สามารถทําได๎ดังนี้  
เกษตรกรจะต๎องมีการวางแผนการสั่งซื้อและการหาปัจจัยใน
การผลิตรํวมกันของกลุํมเกษตรกร  การรวมกลุํมเพื่อการ
วางแผนเลือกใช๎ยานพาหนะรํวมกันและใช๎ให๎เหมาะสมกับ
การขนสํง รวมถึงการวางแผนเลือกเส๎นทางการขนสํง  และ
การรวมกลุํมในการเคลื่อนย๎ายการขนสํงข๎าวไปจุดตํางๆ  เชํน 
ระหวํางเกษตรกรไปยังผู๎รับซื้อ  ลดการเคลื่อนย๎ายสิ่งที่ไมํ
จําเป็น การใช๎ทรัพยากรตํางๆที่ไมํจําเป็น  และลดการ
เดินทางในการหาปัจจัยการผลิตที่ไมํจําเป็น  ซ้ําซ๎อนหรือ
บํอยครั้ง  และควรเลิกใช๎ปัจจัยการผลิตที่บางชนิดที่ใช๎
เทคโนโลยี  หันมาใช๎ปัจจัยการผลิตที่มีอยูํ ในท๎องถิ่นที่
สามารถทดแทนกันได๎  

กิจกรรมการบริหารคลังสินค๎า  เพื่อเป็นการลดต๎นทุน
กิจกรรมการบริหารคลังสินค๎านั้นเกษตรกรต๎องมีการวาง
แผนการจัดการยุ๎งฉาง  การดูแลยุ๎งฉางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช๎งานของยุ๎งฉางให๎มีอายุการใช๎งานที่ยาวนาน    การ
รวมตัวกลุํมชํวยกันและอาศัยแรงงานจากกลุํมเพื่อลดคําจ๎าง
ในการบรรจุกระสอบ  สํวนการซํอมบํารุงรถไถนานั้น
เกษตรกรควรใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต๑ใช๎กับตัว
เกษตรกรเองจะสามารถลดต๎นทุนสํวนตรงนี้ได๎ 

กิจกรรมการเคลื่อนย๎ายในแปลงนา  เกษตรกร
สามารถทําได๎คือ  การวางแผนการเก็บเกี่ยวรํวมกัน  สามารถ
วางแผนและได๎อาศัยแรงงานจากกลุํมและสมาชิก  เพื่อชํวย
ลดคําจ๎างแรงงาน  ซึ่งการใช๎เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวอาจมี
ปัจจัยเรื่องของราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นที่เกษตรกรไมํสามารถ
ควบคุมได๎  ดังนั้นอาจใช๎และอาศัยกระบวนการผลิตแบบ
ธรรมชาติ  และเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดําริ  มา
ปรับใช๎ให๎มากขึ้นซึ่งจะเป็นสํวนหนึ่งของการลดต๎นทุนได๎
เชํนกัน 

2) ระดับโรงสี/สหกรณ๑ กิจกรรมการขนสํง  ซึ่งการ
ขนสํงของโรงสีโดยสํวนใหญํจะมีการขนสํงโดยรถบรรทุก  จะ
มีปัจจัยในเรื่องของราคาน้ํามันท่ีเพิ่มมากข้ึน  จะต๎องมีการ
วางแผนการใช๎เส๎นทางการขนสํง  และการจ๎างบริษัทเหมารับ
การขนสํงซึ่งจะสามารถลดคําใช๎จํายได๎ 

กิจกรรมการบริหารคลังสินค๎า  จะต๎องมีระบบการ
บริหารคลังสินค๎า  แยกประเภทข๎าวให๎เป็นระเบียบและ
ชัดเจน  ซึ่งอีกประการหนึ่งคือ การไมํรับสีข๎าวเปลือกทั่วไป  
หรือแยกประเภทของโรงสีข๎าวเปลือก  เพราะจะเสียคําใช๎จําย
เรื่องของล๎างและทําความสะอาดหลังจากการสีข๎าวทั่วไป  
รวมถึงการการบริหารจัดการตํางๆ  ที่เพิ่มมากขึ้นเชํนกัน 

กิจกรรมการติดตํอสื่อสารและการบริหารจัดการ  
การติดตํอบริหารจัดการเรื่องของการรับซื้อข๎าวเปลือกนั้นสา
รถทําได๎และลดต๎นทุนคือ  การรับซื้อต๎องมีระบบการรับซื้อ
ข๎าวเปลือกจากเกษตรกร  รวมถึงระบบเอกสารการจัดสํง
สินค๎า  ระบบบันทึกที่มีข๎อมูลเป็นปัจจุบัน  และการ
ติดตํอสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพ 

3.6 ระบบการจัดการตลาดข้าวมอมมะลิอินทรีย์ลบ่งออก
ได้ 3 ลักษณะ 

1) การจัดการตลาดภายใต๎สัญญาและการรวบรวม
ข๎าวจากเกษตรกรและจําหนํายตํอให๎กับบริษัทผู๎สํงออก 
ระบบการจัดการตลาดตามรูปแบบนี้ องค๑กรเอกชนทําการ
รวบรวมข๎าวเปลือกที่ผํานการรับรองมาตรฐาน IFOM , EEC 
และ NOP จากสมาชิกทั้งหมดและจําหนํายตํอให๎กับบริษัท
สํงออกโดยตรง  ซึ่งการดําเนินงานในลักษณะเชํนนี้ ได๎แกํ 
สหกรณ๑การเกษตรไร๎สารเคมี  จังหวัดอุบลราชธานี  
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2)  การจัดการตลาดภายใต๎สัญญาและการรวบรวม
ข๎าวจากเกษตรกรเพื่อสีแปรรูปสํงออกตํางประเทศโดยตรง
ภายใต๎นโยบาย Fair Trade และรูปแบบของสหกรณ๑กรีนเนท  
ระบบการจัดการตลาดรูปแบบน้ี  จะมีองค๑กรพัฒนาเอกชน 
(NGO) ที่รวบรวมการซื้อข๎าวจากสมาชิกภายใต๎สัญญาที่ผําน
การรับรองมาตรฐาน  IFOM, EEC, HACCP, GMO และ NOP  
และองค๑กรพัฒนาเอกชนนี้ ให๎การสนับสนุนสหกรณ๑
การเกษตร  และกลุํมเกษตรกรเพื่อการนําข๎าวจากสมาชิก
สํงออกตํางประเทศ  ซึ่งทําให๎เกษตรกรได๎รับเงิน Premium 
กลับคืนสูํกลุํม  ซึ่งจะต๎องดําเนินงานภายใต๎ FLO ซึ่งเป็น
องค๑กรที่ไมํแสวงหาผลกําไร  และการค๎าที่เป็นธรรม  การ
ดําเนินงานในรูปแบบนี้ได๎แกํ  สหกรณ๑การเกษตรกองทุนข๎าว 
จังหวัดสุรินทร๑  สหกรณ๑การเกษตรเลิงนกทาและไทยเจริญ 
จังหวัดยโสธร 

3) การจัดการตลาดโดยการรวบรวมซื้อข๎าว  และ
ผลผลิตจากกลุํมเกษตรกร  การจัดการตลาดในลักษณะเชํนนี้
คล๎ายกับ  นโยบายของรัฐของจังหวัดแตํละจังหวัด ซึ่งเป็น
การสํงเสริมให๎เกษตรกรปลูกข๎าวอินทรีย๑และการได๎รับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ และ IFOM แตํรัฐมิได๎หาตลาดให๎กับ
กลุํมเกษตรกรเพียงแตํกลุํมเกษตรกรจําหนํายให๎กับสมาชิก
เพื่อการบริโภคและตลาดในท๎องถิ่น  ซึ่งการจัดการตลาด
รูปแบบน้ี เชํน  สหกรณ๑การเกษตรตลาดลูกค๎าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร  และสหกรณ๑การเกษตรใน
โครงการของรัฐของแตํละจังหวัด 

3.7 รูปลบบระบบการส่งเสริมลละขยายตลาดข้าว
อินทรีย์ในระบบโซ่อุปทาน 

1) รูปแบบระบบการสํงเสริมการผลิตแบบเกษตร
พึ่งตนเอง มุํงสํงเสริมการผลิตแบบพึ่งตนเอง และการผลิตเพื่อ
การบริโภคในครัวเรือน โดยใช๎มาตรฐานของเครือขํายในการ
ควบคุมการผลิต และการรวบรวมซื้อข๎าวเปลือกจากกลุํม
เกษตรกร  เพือ่สีจําหนํายให๎กับสมาชิกและเครือขํายผู๎บริโภค 
ซึ่งการมีเครือขํายผู๎บริโภคมีสํวนเอื้อให๎การสํงเสริมการผลิต
ข๎าวอินทรีย๑ประสบความสําเร็จมากขึ้น และทําให๎สามารถ
รวบรวมซื้อข๎าวเปลือกจากเกษตรกรผู๎ผลิต  มีสํวนกระตุ๎นให๎
เกษตรกรให๎ความสนใจกระบวนการผลิตข๎าวหอมมะลิ

อินทรีย๑มากขึ้น  โดยเฉพาะการรับซื้อข๎าวในราคาที่สูงกวํา
ราคาท๎องตลาดปกติ  

2) รูปแบบระบบการสํงเสริมการผลิตแบบ cluster
เป็นการมุํงสํงเสริมการผลิตเพื่อการค๎า โดยความรํวมมือกับผู๎
ที่เกี่ยวข๎องแบบภาคี  ในการแบํงความรับผิดชอบในเรื่องของ
การผลิตและการตลาด มีลักษณะแบบการผลิตแบบมีสัญญา
โดยใช๎มาตรฐานของภาครัฐและตํางประเทศเข๎าตรวจให๎การ
รับรองมาตรฐานทั้งระบบมีการรวบรวมซื้อข๎าวเปลือกและ
แปรรูปจําหนํายตํอให๎กับบริษัทผู๎สํงออกโดยตรง   

3) รูปแบบระบบการสํงเสริมการผลิตเพื่อการค๎าแบบ
ครบวงจรเป็นลักษณะองค๑กรพัฒนาเอกชน (NGO) มีระบบ
การจัดการสํงเสริมการผลิตเพื่อการค๎า  มีการจัดการ
มาตรฐานทุกขั้นตอนแบบครบวงจร  โดยใช๎มาตรฐานเกษตร
อินทรีย๑ตํางประเทศในการควบคุมกระบวนการ  มีหนํวยงาน
ตํางประเทศในการตรวจการรับรองมาตรฐานการผลิต  มี
ลักษณะเป็น contact  farming  มีการรวบรวมซื้อ
ข๎าวเปลือก เพื่อสํงออกตลาดในและตํางประเทศ ภายใต๎
นโยบายของ Fair Trade  สํงเสริมให๎กลุํมเกษตรกร  กลุํม
สหกรณ๑เกิดความเข๎มแข็งของสังคม  การค๎าที่เป็นธรรมทําให๎
เกษตรกรขายข๎าวในราคาที่สูงกวําตลาดทั่วไป  

4. สรุปผลลละข้อเสนอลนะ 

ผลการศึกษาระบบโลจิสติสติกส๑และโซํอุปทานข๎าว
หอมมะลิอินทรีย๑ของสหกรณ๑การเกษตร   ภาพรวมของหํวง
โซํอุปทาน  ประกอบด๎วย   

1) กลุํมต๎นน้ํา คือ เกษตรกรผู๎ผลิตข๎าวหอมมะลิ
อินทรีย๑  ซึ่งจะมีระบบการผลิตภายใต๎การรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย๑     

2) กลุํมกลางน้ํา  คือ สหกรณ๑การเกษตรเป็นผู๎รับซื้อ
รวบรวมข๎าวเปลือก  และการแปรรูปข๎าว  จําหนํายเอง  และ
การจําหนํายให๎กับบริษัทสํงออกโดยตรง    

3) กลุํมปลายน้ํา คือ ผู๎จําหนํายข๎าวสาร  ซึ่งทําหน๎าที่
รับซื้อข๎าวสารจากโรงสีหรือสหกรณ๑การเกษตร คือสหกรณ๑กรี
นเนท และบริษัทสํงออกข๎าวอินทรีย๑ มีการกระจายสินค๎า
ให๎แกํผู๎บริโภคภายในประเทศประมาณ 12.64% และ
ตํางประเทศประมาณ 87.36 %  
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เกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ของสหกรณ๑
การเกษตรใน 6 จังหวัด ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ  ซึ่งมีกลุํมเกษตรกรตัวอยําง 93 ราย  ท่ี
ทําการผลิตข๎าวอินทรีย๑อยํางตํอเนื่องไมํน๎อยกวํา 4 ปี  พบวํา
เกษตรกรมีจํานวนพื้นที่ผลิตโดยรวมทั้งหมด 1,438 ไรํ โดยมี
พื้นที่เปน็ของตนเองจํานวนรวม  1,386 ไรํ  และพื้นที่เชํารวม 
52 ไรํ   คิดเป็นพื้นที่ถือครองโดยเฉลี่ย 14.90 ไรํ/ครัวเรือน  
การผลิตข๎าวของเกษตรกรสํวนใหญํผลิตเพื่อการค๎า  และเก็บ
ไว๎เพื่อการบริโภค   มีประสบการณ๑การปลูกข๎าวหอมมะลิ
อินทรีย๑โดยเฉลี่ย  6.27 ปีและ สามารถสรุปผลข๎อมูลพื้นฐาน
เกษตรกรของสหกรณ๑การเกษตรได๎ดังนี ้คือ มีปริมาณผลผลิต
รวม 724.75 ตัน/ปี ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 504 กิโลกรัม/ไรํ  
จําหนํายผลผลิตในราคาขายเฉลี่ย 19.92 บาท/กิโลกรัม  และ
มีมูลคํายอดขายจากปริมาณผลผลิตรวมทั้งหมด 14,495,040 
บาท/ป ี

4.1 ต้นทุนโลจิสติกส์ลละม่วงโซ่อุปทานข้าวมอมมะลิ
อินทรีย์    

ต๎นทุนโลจิสติกส๑รวมของหํวงโซํอุปทานข๎าวหอมมะลิ
อินทรีย๑  มีต๎นทุนโลจิสติกส๑รวมทั้งหมด 5.17 บาท/กิโลกรัม
โดยคิดรวมเป็นร๎อยละ 10.31 ของราคาขายข๎าวสาร  ซึ่ง
ต๎นทุนโลจิสติกส๑ในระดับไรํนาของเกษตรกรจะมีต๎นทุนที่ต่ํา
กวําระดับโรงสี  ซึ่งรวมคําใช๎จํายทั้งหมดได๎ 2,361,959  บาท
ตํอปริมาณผลผลิตทั้งหมด  ต๎นทุนคําใช๎จํายด๎านกิจกรรมการ
เคลื่อนย๎ายในแปลงนา มีสัดสํวนต๎นทุนโลจิสติกส๑มากท่ีสุด 
เทํากับ  624,870  บาท  และในระดับโรงสี/สหกรณ๑   มี
ต๎นทุนคําใช๎จํายในกิจกรรมการบริหารคลังสินค๎า 1,328,466 
บาท/ป ีคิดเป็นร๎อยละ 56.36 ของต๎นทุนการผลิตรวมทั้งหมด 

4.2  ระบบการจัดการตลาดลละส่วนเมลื่อมการ 
ตลาด 

ถึงแม๎ราคาข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑จะสูงกวําราคาข๎าว
ทั่วไป  มีสํวนตํางระหวํางราคาข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑กับข๎าว
ทั่วไปอาจจะยังไมํสูงมากประมาณร๎อยละ 10-20 หรือสํวน
ตํางราคาอาจจะมีโอกาสลดลงเชํนเดียวกัน ประเด็นสําคัญ  
คื อ  ตลาดข๎ าวอิ นทรี ย๑ มี ขนาดใหญํ เพี ยงใด  และมี
ความสามารถที่จะเจริญเติบโตได๎รวดเร็วเพียงใดนั้น  สิ่งที่
สําคัญคือ จะต๎องพัฒนาตลาดผู๎บริโภคให๎เติบโตขึ้นตามด๎วย 

โดยเฉพาะตลาดในเอเชียจะต๎องขยายตลาดให๎ใหญํเพิ่มขึ้นอีก 
เนื่องจากคนสํวนใหญํในเอเชียบริโภคข๎าว  บวกกับกระแส
ความปลอดภัยด๎านอาหาร  ซึ่งกลุํมเกษตรกรและบริษัทผู๎
สํงออกควรมีวิธีการเพิ่มมูลคําข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑  และการ
ลดต๎นทุนการผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ด๎วยวิธีการตํางๆ  เชํน 
การใช๎วัสดุในท๎องถิ่นเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย๑  การรวมกลุํมของ
เกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนและถํายทอดความรู๎ในการผลิต  ก็มี
สํวนที่สําคัญที่ทําให๎ผลผลิตตํอไรํเพิ่มมากขึ้น  การเลิกใช๎
ปุ๋ยเคมีที่สูงขึ้น ภายหลังดินมีความอุดมสมบูรณ๑  โดยมี
รูปแบบการจัดการระบบโลจิสติกส๑โดยเช่ือมโยงทางด๎าน
การตลาดดังนี้  1) รูปแบบระบบการสํงเสริมการผลิตแบบ
เกษตรพึ่งตนเอง  2) รูปแบบระบบการสํงเสริมการผลิตแบบ 
cluster และ 3) รูปแบบระบบการสํงเสริมการผลิตเพื่อ
การค๎าแบบครบวงจร 

4.3 ข้อเสนอลนะ 

4.3.1 ข๎อเสนอแนะในการนําไปใช๎ 
1. ควรมี ก ารพัฒนากลุํ ม เ กษตรกร /สหกรณ๑

การเกษตร ให๎ทําหน๎าที่เป็นผู๎ให๎บริการด๎านโลจิสติกส๑เพื่อการ
รวบรวมข๎าวเปลือกและการขนสํงเข๎าสูํ โรงสีและสร๎าง
เครือขําย เพื่อการลดต๎นทุนโลจิสติกส๑ของข๎าวเปลือกให๎ต่ําลง 

2. โรงสี/สหกรณ๑การเกษตรควรมีการ 
พัฒนาการจัดเก็บข๎าวให๎เป็นระบบเพื่อลดต๎นทุน 

โลจิสติกส๑การบริหารคลังสินค๎าและเพิ่มเติมเรื่องของระบบ
การตรวจสอบย๎อนกลบัของข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ 

3. หนํวยงานระดับนโยบาย ควรมีการ 

กําหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาการผลิตข๎าวหอม
มะลิอินทรีย๑  โดยผู๎มีสํวนได๎เสียรํวมกําหนดนโยบายด๎วย ให๎
สอดคล๎องกับบริบทของเกษตรกร และไมํควรเน๎นเฉพาะภาค
การผลิตระดับไรํนา ควรกําหนดทั้งระบบกลําวคือ  ตั้งแตํการ
ผลิต  การตลาด การแปรรูป ตลอดจนการเพิ่มมูลคําให๎แกํ
สินค๎าด๎วย 

4. รัฐควรมีการกําหนดนโยบายในการรับจํานําข๎าว
อินทรีย๑และการรับซื้อในราคาที่สูงกวํา  ข๎าวทั่วไป 

4.3.2 ข้อเสนอลนะส้ามรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีศึกษาและทําการวิจัยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎อง

กับการผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ระดับฟาร๑ม 
2. ควรมีศึกษาและการทําวิจัย  ระบบการตรวจสอบ

ย๎อนกลับข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ทั้งระบบ 
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3. ควรมีการศึกษาและทําการวิจัยต๎นทุนทางการ
ตลาดข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ และศึกษาความต๎องการบริโภค
ทั้งในและตํางประเทศ 
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TAL-03 

การจ้าลองสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ของกระบวนการเก็บเกี่ยวลละคัดบรรจุเสาวรสมวาน 
(กรณีศึกษา พื้นที่ขยายผลโครงการมลวงบริเวณลุ่มลม่น้้าปิงตอนบน) 

*สุภาวดี ผลพันธ๑1, เกรียงไกร แก๎วตระกลูพงษ๑1, สมพงษ๑ เจษฎาธรรมสถิต1, เสาวลักษณ๑ ยองรัมย๑1, และ ไฉไล กองทอง2 
1ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถ. งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
2สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

65 ม.1 ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 

ผู้เขียนติดต่อ: สุภาวดี  ผลพันธ์  E-mail:am_ipm@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

เพื่อให๎ทราบแนวทางการสํงเสริมเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงให๎สามารถเก็บเกี่ยวและคัดบรรจุเสาวรสหวานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพรวมทั้งลดต๎นทุนการดําเนินงานในกระบวนการดังกลําวท่ีสูงเกินความจําเป็น งานวิจัยนี้จึงมุํงศึกษาวิเคราะห๑
โครงสร๎างและประเมินศักยภาพด๎านโลจิสติกส๑ของเสาวรสหวาน ของกลุํมเสาวรสหวานปางแดงใน ตําบลเชียงดาวอําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โดยได๎ศึกษารูปแบบของกระบวนการเก็บเกี่ยวและคัดบรรจุเสาวรสหวาน ได๎
ทําการทดสอบประสิทธิภาพการทํางาน รวมทั้งศึกษาถึงตัวแปรทางด๎านเวลาที่เกี่ยวข๎องในกระบวนการดังกลําว พร๎อมทั้งพัฒนา
แบบจําลองด๎านโลจิสติกส๑ของการเก็บเกี่ยวและการคัดบรรจุเสาวรสหวาน และจากการนําแบบจําลองดังกลําว มาทําการวิเคราะห๑
เชิงลึกด๎วยการจําลองสถานการณ๑แบบมอนติคาร๑โล พบวํา ประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวและการคัดบรรจุเสาวรสหวาน มีคําเทํากับ 
1.17 นาทีตํอกิโลกรัมและ 4.31นาทีตํอกิโลกรัม ตามลําดับโดยกระบวนการคัดบรรจุจะใช๎เวลานานที่สุด และใช๎ผู๎ปฏิบัติงานจํานวน 
7 คน โดยมีต๎นทุนคัดบรรจุเทํากับ 1.49 บาทตํอกิโลกรัม ซึ่งหากมีการเพิ่มจํานวนแรงงานคนในการคัดบรรจุเป็น 8 คน, 9 คน, 10 
คน จะทําให๎เวลาในการคัดบรรจุเสาวรสหวานลดลง 12.5 เปอร๑เซ็นต๑ 22.22 เปอร๑เซ็นต๑และ 30 เปอร๑เซ็นต๑ ตามลําดับ โดยจะมี
ต๎นทุนเพิ่มขึ้น 0.21 บาทตํอกิโลกรัม นอกจากนี้ยังพบวําหากคําจ๎างแรงงานเพิ่มขึ้นเป็น 300 บาทตํอวัน จะทําให๎ต๎นทุนในการคัด
บรรจุเพิ่มขึ้น 0.3 บาทตํอกิโลกรัม 

ค้าส้าคัญ: การจ้าลองสถานการณ;์ มอนติคาร์โล; โลจิสติกส;์ เสาวรสมวาน 

บทน้า 

ประเทศไทยเป็นผู๎ผลิตสินค๎าเกษตรรายใหญํของโลก 
ผลไม๎ และผลิตภัณฑ๑ โดยมีมูลคําการสํงออกประมาณ 
1,447,716 ล๎านบาทตํอปี  แตํต๎นทุนผลผลิตเกษตรยังสูง
เกินความจําเป็น ทําให๎ไมํสามารถแขํงขันกับคูํแขํงใน
ตํางประเทศได๎ นอกจากนี้ผู๎ที่เกี่ยวข๎องมีการจัดการด๎านโลจิ
สติกส๑ที่ไมํเหมาะสม โดยวิธีการปฏิบัติในการจัดการการผลิต
เป็นรูปแบบเดิม ซึ่งสํงผลให๎ผลผลิตบางสํวนต๎องสูญเสียทั้ง
ด๎านปริมาณและคุณภาพตั้งแตํต๎นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา

กํอนถึงมือผู๎บริโภค ปัจจุบันเป็นยุคของการค๎าเสรี ผู๎ที่ผลิต
สินค๎าได๎มีคุณภาพดี มีความสม่ําเสมอ และมีต๎นทุนต่ําสุด 
ยํอมมีศักยภาพในการแขํงขันสูง โดยคําใช๎จํายในการจัดการ
ด๎านโลจิสติกส๑ถือได๎วําเป็นต๎นทุนท่ีสําคัญอยํางหนึ่งในการ
กําหนดราคาสินค๎าที่ปลายทาง การรักษาคุณภาพ และลด
การสูญเสียระหวํางการขนสํง รวมทั้งการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการขนสํง ถือเป็นหัวใจสําคัญในขบวน
กระบวนการด๎านโลจิสติกส๑  ดังนั้น การปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการโลจิสติกส๑ ในระบบการผลิต ( Internal 
Logistic Process Improvement) ให๎มีประสิทธิภาพที่
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สูงขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพให๎กับผู๎ที่เกี่ยวข๎องทั้งหมดใน
หํวงโซํอุปทานการผลิตสินค๎าเกษตร ซึ่งจะนําไปสูํการเพิ่ม
คุณภาพ ลดความสูญเสีย และลดต๎นทุนการผลิตของสินค๎า
เกษตร [1] งานวิจัยนี้มุํงศึกษาเพื่อนําไปสูํการพัฒนาระบบ
การจัดการด๎านโลจิสติกส๑ของเสาวรสหวานที่เหมาะสมกับ
ผลผลิตเกษตรและพื้นที่ศึกษา โดยได๎ทําการศึกษาโครงสร๎าง
และวิเคราะห๑โครงสร๎างด๎านโลจิสติกส๑ รูปแบบวิธีการที่ใช๎ใน
การเก็บเกี่ยว การรวบรวมและขนสํงผลผลิต รวมทั้งศึกษา
ตัวแปรทางด๎านเวลาที่เกี่ยวข๎องในกระบวนการผลิตของ
เสาวรสหวานตั้งแตํระดับเกษตรกรไปจนถึงพํอค๎าคนกลาง 
ซึ่งศึกษาและเก็บข๎อมูลตํางๆในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 
บริเวณลุํมแมํน้ําปิงตอนบน 

อุปกรณ์ลละวิธีการ 

อุปกรณ์ 
1. คอมพิวเตอร๑สํวนบุคคล สําหรับใช๎ในการจําลอง

สถานการณ๑ของกระบวนการเก็บเกี่ยวรวบรวม และ  ขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร  

2. อุปกรณ๑เก็บข๎อมูลภาคสนาม กล๎องดิจิตอลเพื่อ
บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว  

3. นาฬิกาจับเวลา  

วิธีการ 
1. รวบรวม ศึกษาองค๑ความรู๎และข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง

กับการผลิตเสาวรสหวาน (Literature Review) จาก
บทความวิชาการและรายงานท่ีเกี่ยวข๎อง รํวมกับการใช๎
แบบสอบถามและการสัมภาษณ๑เกษตรกรในพื้นที่ศึกษา 

2. รวบรวมองค๑ความรู๎และข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับ
ด๎านโลจิสติกส๑เสาวรสหวาน โดยวิธีการตรวจเอกสาร 
(Literature Review) รวมทั้งการใช๎แบบสอบถามและทํา
การสัมภาษณ๑กับเกษตรกร พํอค๎าคนกลาง และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ในกระบวนการโลจิสติกส๑เสาวรสหวานในพื้นที่ศึกษา 

3. ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของแรงงานคน
ที่เกี่ยวข๎องในกระบวนการคัดบรรจุ และการขนสํงเสาวรส
หวาน รวมทั้งศึกษาตัวแปรทางด๎านเวลาทุกตัวแปรที่
เกี่ยวข๎องในกระบวนการดังกลําว 

4. ออกแบบและพัฒนาแบบจําลองด๎านโลจิสติกส๑
ของกระบวนการเก็บเกี่ยว การคัดบรรจุ และการขนสํง
เสาวรสหวาน ทําการวิเคราะห๑โครงสร๎างด๎านโลจิสติกส๑ 
รวมทั้งประเมินศักยภาพและข๎อจํากัดด๎านการจัดการโลจิ
สติกส๑ของผู๎ที่เกี่ยวข๎องในหํวงโซํอุปทานเสาวรสหวาน โดย
การวิเคราะห๑เชิงลึกด๎วยการนําแบบจําลองด๎านโลจิสติกส๑

ของกระบวนการเก็บเกี่ยว การคัดบรรจุ และการขนสํง
เสาวรสหวาน มาทําการจําลองสถานการณ๑ทางคอมพิวเตอร๑ 
(Computer Simulation) โดยอาศัยเทคนิคการสุํมคําตัว
แปรแบบมอนติคาร๑โล (Monte Carlo simulation) 

5. วิเคราะห๑ต๎นทุนการผลิต และต๎นทุนดําเนินการ
ของกระบวนการคัดบรรจุ และการขนสํงเสาวรสหวาน 
เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลต๎นทุนโลจิสติกส๑ และทราบถึงปัจจัยที่มีผล
ตํอต๎นทุนโลจิสติกส๑ของกระบวนการดังกลําว 

ผลลละวิจารณ์ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะม์โครงสร้างด้านโลจิสติกส์ของเสาวรส
มวาน 

จากการวิเคราะห๑โครงสร๎างด๎านโลจิสติกส๑ในหํวงโซํ
อุปทานของเสาวรสหวาน พบวํา ประกอบไปด๎วย 5 สํวน
หลัก คือ พื้นที่ผลิต เกษตรกร โครงการขยายผลโครงการ
หลวง พํอค๎าคนกลาง ลูกค๎า ดังแสดงใน ภาพที่ 1 ซึ่งมีทั้ง
การไหลของข๎อมูล (information flow) และการไหลของ
วัตถุ (material flow) 

การไหลของปัจจัยการผลิต เริ่มจากโครงการขยาย
ผลโครงการหลวงได๎สนับสนุนปัจจัยการผลิต (เชํนต๎นพันธุ๑ 
ปุ๋ย สารเคมีปูองกันกําจัดศัตรูพืชตําง ๆ เป็นต๎น) ให๎กับ
เกษตรกร  

การไหลของการสั่งซื้อผลผลิต เริ่มจากลูกค๎าบอก
ความต๎องการกับพํอค๎าคนกลางจากนั้นพํอค๎าคนกลางบอก
ความต๎องการของลูกค๎าผํานโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อให๎ศูนย๑ติดตํอกับเกษตรกร และพํอค๎ากลางบอกความ
ต๎องการของลูกค๎าที่กลุํมเกษตรกรหรือตัวแทนเกษตรกร
โดยตรงเพื่อให๎เกษตรกรผลิตเสาวรสหวานเพื่อสํงให๎กับลูกค๎า
ตามที่ลูกค๎าต๎องการ  

การไหลของผลผลิต เริ่มจากเกษตรกรสํงผลผลิตไป
ยั งกลุํ มเกษตรกรหรือผู๎ แทนกลุํ มเกษตรกร ซึ่ งจะมี
กระบวนการคัดเกรดที่กลุํม มีการบันทึกน้ําหนักผลผลิตของ
เกษตรกรแตํละราย จากนั้นจึงคํอยสํงผลผลิตให๎กับพํอค๎าคน
กลาง 
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ภาพที่ 1  โครงสร๎างด๎านโลจิสติกส๑ในหํวงโซํอุปทานเสาวรสหวาน 

การพัฒนาลบบจ้าลองด้านโลจิสติกส์ของการเก็บคัด
บรรจุเสาวรสมวาน 

คณะผู๎วิจัยได๎พัฒนาแบบจําลองด๎านโลจิสติกส๑ของ
ขั้นตอนตําง ๆ ซึ่งได๎ศึกษากระบวนการในการบริหารจัดการ
กลุํมตั้งแตํ การเก็บเกี่ยว การขนย๎ายภายในแปลง การคัด
บรรจุ การขนสํง (ภาพที่ 2) แตํในบทความนี้ผู๎วิจัยขอเสนอ
แบบจําลองฯที่ใช๎สําหรับหาเวลาในการคัดบรรจุเสาวรส
หวาน (ดังสมการที่ 1) 

 
ภาพที่ 2  กระบวนการคัดบรรจุเสาวรสหวาน 

   𝑎𝑑𝑖 𝑔 𝑎𝑐𝑘𝑎𝑔𝑖 𝑔𝑡 𝑡𝑎  [(    𝑎𝑑𝑖 𝑔  

 𝑊𝑒𝑖𝑔𝑡      𝑡𝑎𝑖 𝑒   𝑊 𝑖𝑡𝑖 𝑔     𝑡𝑒  

𝑊𝑒𝑖𝑔𝑡  𝑡𝑎 )  (   𝑖 𝑑   𝑊𝑒𝑖𝑔𝑡    𝑡𝑖𝑐𝑘𝑒  

  𝑎𝑐𝑘𝑎𝑖 𝑔     𝑊𝑒𝑖𝑔𝑡    )]                (1) 

โดยที่ Tgradingpackagingtotal คือเวลาทั้งหมด
ของการคัดบรรจุเสาวรสหวาน 

TGrading   คือเวลาที่ใช๎ในการคัดเกรดเสาวรส
หวาน (วินาทตีํอกิโลกรัม) 

TWeight คือเวลาที่ใช๎ในการช่ังน้ําหนักเสาวรส
หวาน (วินาทตีํอกิโลกรัม) 

TBind คือเวลาในการมัดปากถุง (วินาทตีํอกิโลกรัม) 
TContainer  คือเวลาในการเปลี่ยนภาชนะจาก

ตะกร๎าเป็นถุง (วินาทตีํอกิโลกรัม) 

TWriting  คือเวลาในการเขียนช่ือเกษตรกรในถุง 
(วินาทตีํอกิโลกรัม) 

TNote คือเวลาในการจดบันทึกปริมาณผลผลิตของ
เกษตรกร (วินาทตีํอกิโลกรัม) 

TSticker  คือเวลาในการติดสติกเกอร๑ที่ถุงเสาวรส
หวานเพื่อสํงห๎างท๏อปฯ (วินาทตีํอกิโลกรัม) 

TPackaingTop  คือเวลาที่ใช๎ในการบรรจุเสาวรส
หวานเพื่อสํงห๎างท๏อปฯ (วินาทตีํอกิโลกรัม) 

WeightTotal คือน้ําหนักเสาวรสหวานทั้งหมด 
(กิโลกรัม) 

WeightTop คือน้ําหนักเสาวรสหวานเกรดท๏อปฯ 
(กิโลกรัม) 

เมื่อนําแบบจําลองฯที่ได๎พัฒนามาคํานวณหาเวลาที่
ใช๎ในกระบวนการคัดบรรจุ เพื่อสํงพํอค๎าคนและห๎างท๏อป
ซุปเปอร๑มาร๑เก็ต พบวํา โดยเฉลี่ยแล๎วกลุํมเสาวรสหวานปาง
แดงในจะคัดบรรจุเสาวรสหวาน 1175 กิโลกรัมตํอวัน ซึ่งใน
แตํละวันจะมีเสาวรสเกรด Top เพื่อสํงห๎างท็อปฯ ประมาณ 
100 กิโลกรัมตํอวัน โดยเวลาที่ใช๎ในการคัดบรรจุเพื่อสํง
พํอค๎าคนกลางและการบรรจุถุงเพื่อสํงห๎างท๏อปฯ คือ 5.14 
ช่ัวโมง และ 1.20 ช่ัวโมง ตามลําดับ เมื่อนําเวลาทั้ง 2 
ขั้นตอนมารวมกัน จะทําให๎ทราบเวลาที่ใช๎ในการคัดบรรจุ
เพื่อสํงห๎างท๏อปฯ วําใช๎เวลาทั้งหมด 6.34 ช่ัวโมง (4.31 นาที
ตํอกิโลกรัม) 

การวิเคราะม์ต้นทุนด้าเนินการของกระบวนการคัดบรรจุ 
ลละการขนส่งเสาวรสมวาน 

การหาคําต๎นทุนดําเนินการของเสาวรสหวานตั้งแตํ
การคัดคุณภาพ การบรรจุ การขนสํงไปยังเชียงใหมํ จะขอ
ยกตัวอยํางกลุํมเสาวรสปางแดงในซึ่งจะสามารถหาคํา ได๎
โดยใช๎สมการที ่2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

  𝑠𝑡 𝑒  𝑎𝑐𝑘    𝑢  𝑎𝑐𝑘𝑒  𝑡𝑒 𝑊  𝑘𝑒   

𝑊  𝑘𝑒 𝑊𝑎𝑔𝑒  
        

        
  𝑢𝑒   𝑖𝑐𝑒  (2) 

โดยที่ Costperpack คือต๎นทุนดําเนินการทั้งหมด 
(บาทตํอกิโลกรัม) 

NumPackerOtherWorker   คือจํานวนคนงานใน
การบรรจุและอื่น ๆ (คน) 
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WorkerWage  คือคําจ๎างรายวันสําหรับปฏิบัติงาน
ที่ทําหน๎าที่คัดเกรดและอื่น ๆ (บาทตํอวัน) 

DisToCM คือระยะทางจากสวนไปยังเชียงใหมํ 
(กิโลเมตรตํอช่ัวโมง) 

FuelCon คืออัตราการสิ้ นเปลืองน้ํ ามันดี เซล 
(กิโลเมตรตํอลิตร) 

FuelPrice  คือราคาน้ํามันดีเซล (บาทตํอลิตร) 
ยกตัวอยํางเชํน หากกําหนดให๎ 

• ผู๎ปฏิบัติงานจํานวนท้ังหมด 7 คน (ผู๎ปฏิบัติงาน
คัดเกรด จํานวน 4 คน และผู๎ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ จํานวน 3 
คน) สามารถบรรจุได๎วันละ 1175 กิโลกรัมตํอวัน เพื่อขายให๎
ตลาดท๎องถิ่นและห๎างท๏อปฯ 

• เชียงใหมํอยูํ หํ างจากศูนย๑ เป็นระยะทาง60 
กิโลเมตร 

• อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันดีเซลของรถกระบะมีคํา
เทํากับ 10 กิโลเมตรตํอลิตร 

• ราคาน้ํามันดีเซลเทํากับ 32 บาทตํอลิตร 

ดังนั้น เมื่อนําคําตํางๆตามที่กําหนดมาคํานวณก็จะ
ได๎ผลลัพธ๑วํา คําต๎นทุนดําเนินการของเสาวรสหวานตั้งแตํ 
การคัดเกรด การบรรจุ และขนสํงไปยังเชียงใหมํจะมีคํา
เทํากับ 1.65 บาทตํอถุง (โดยเป็นต๎นทุนดําเนินการตั้งแตํ 
การคัดเกรด การบรรจุ และขนสํงไปยังเชียงใหมํจะมีคํา
เทํากับ 1.49 บาทตํอกิโลกรัม และเป็นต๎นทุนคําขนสํง
เทํากับ 0.16 บาทตํอกิโลกรัม) 

 

การจ้าลองสถานการณ์โดยการปรับเปลี่ยนค่าจ้าง
ลรงงานการคัดบรรจุ  

จากการวิ เคราะห๑  พบวํ า การปฏิบั ติ งานใน
กระบวนการคัดบรรจุ และการขนสํงเสาวรสหวานจะอาศัย
แรงงานคนเป็นหลัก ซึ่งโดยทั่วไปแล๎วจะใช๎ผู๎ปฏิบัติงานใน
กระบวนการดังกลําวอยํางน๎อยจํานวน 7 คน โดยเกษตรกร
เจ๎าของสวนจะทําหน๎าที่เป็นผู๎เก็บเกี่ยวและขนย๎ายผลผลิต
มาที่กลุํม สํวนขั้นตอนอื่นๆที่เหลือ กรรมการกลุํมเสาวรส
หวานปางแดงในจะเป็นผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ตํอไป ซึ่งจากผลการ
สัมภาษณ๑พบวํา เกษตรกรจะไมํคิดคําแรงให๎กับตัวตนเอง ใน

กรณีนี้ผู๎วิจัยขอใช๎คําจ๎างแรงงาน อัตรา 251 บาทตํอวัน [2] 
จากนั้นผู๎วิจัยจึงได๎จําลองสถานการณ๑โดยการปรับเปลี่ยน
อัตราคําจ๎างแรงงานการคัดบรรจุ เมื่ออัตราคําจ๎างแรงงาน
เพิ่มสูงขึ้น ต๎นทุนดําเนินการและต๎นทุนการผลิตจะสูงขึ้น
ตามไปด๎วย โดยเมื่ออัตราคําจ๎างแรงงานเพิ่มเป็น 300 บาท 
จะทําให๎ต๎นทุนดําเนินการและต๎นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 0.30 
บาทตํอกิโลกรัม 

การจ้าลองสถานการณ์โดยการปรับเปลี่ยนจ้านวน
ลรงงานคัดบรรจุ  

จากการวิเคราะห๑พบวํา กระบวนการคัดบรรจุ
เสาวรสหวานของกลุํมเสาวรสหวานปางแดงใน เมื่อเพิ่ม
แรงงานในการคัดบรรจุ จะสามารถลดเวลาในกระบวนคัด
บรรจุเสาวรสหวานได๎ ซึ่งหากมีการเพิ่มจํานวนแรงงานคนใน
การคัดบรรจุเป็น 8 คน, 9 คน, 10 คน จะทําให๎เวลาในการ
คัดบรรจุเสาวรสหวานลดลง 12.5 เปอร๑เซ็นต๑ 22.22 
เปอร๑เซ็นต๑และ 30 เปอร๑เซ็นต๑ ตามลําดับตามลําดับ โดยมี
ต๎นทุนเพิ่มขึ้น 14.28 เปอร๑เซ็นต๑ 28.57 เปอร๑เซ็นต๑และ 
42.58 เปอร๑เซ็นต๑ตามลําดับ 

 
ภาพที่ 3 เวลาที่ลดลง เมื่อเพิ่มแรงงานการคัดบรรจุ 

สรุปผลการทดลอง 

จากการจําลองสถานการณ๑ทางคอมพิวเตอร๑ ด๎วย
เทคนิคมอนติคาร๑โล ของกระบวนการคัดบรรจุและการ
ขนสํงเสาวรสหวาน สําหรับสํงห๎างท๏อปฯ พบวํา เวลาที่ใช๎
ทั้งหมดเทํากับ 4.31 นาทีตํอกิโลกรัม และมีต๎นทุน
ดําเนินการในกระบวนการการคัดบรรจุเทํากับ 1.49 บาทตํอ
กิโลกรัม ต๎นทุนคําขนสํงเทํากับ 0.16 บาทตํอกิโลกรัม 
นอกจากนี้ยังพบวํา เมื่ออัตราคําจ๎างแรงงานเพิ่ม 300 บาท 
จะทําให๎ต๎นทุนดังกลําวเพิ่มขึ้น 0.3 บาทตํอกิโลกรัมทั้งนี้ผู๎
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ดําเนินงานควรคํานึงถึงคําใช๎จํายที่จะเพิ่มขึ้น จากการเพิ่ม
จํานวนแรงงาน ถึงแม๎วําการเพิ่มจํานวนแรงงานจะสํงผลให๎
ประสิทธิภาพของระบบดีขึ้นก ็

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้เป็นสํวนหนึ่งของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบการจัดการด๎านโลจิสติกส๑ของผลผลิตเกษตรจากพื้นท่ี
ขยายผลโครงการหลวง (กรณีศึกษา ลุํมน้ําปิงตอนบน) 
ภายใต๎การสนับสนุนทุนวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค๑การมหาชน) คณะผู๎วิจัยใครํขอขอบคุณ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค๑การมหาชน) และ
เจ๎าหน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎องไว๎ ณ ทีน่ี้ด๎วย 
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TAM-02 

การพัฒนาระบบถ่ายภาพมุมสูงควบคุมระยะไกลลบบพ่วงติดท้ายรถลทรกเตอร์ ร่วมกับการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายดิจิตอล ส้ามรับการตรวจวัดอัตราการเจริญเติบโต

ของพืชลละปริมาณวัชพืช ในพื้นที่ปลูกถั่วเมลือง 

*ดร. เกรียงไกร แซมสีมํวง 
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

39 หมู่ 1ถนนรังสิต-นครนายกต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี ปทุมธานี12110 

ผู้เขียนติดต่อ: ดร. เกรียงไกรลซมสีม่วง E-mail: kkriankkai@hotmail.com 

บทคัดย่อ  

ปัจจุบันเทคนิคการประมวลผลภาพถํายทางอากาศในพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองสําหรับการทําการเกษตรแบบแมํนยําสูงนั้น มี
หลากหลายเทคนิคที่ใช๎ในการตรวจวัดอัตราการเจริญเติบโตของพืชและความหนาแนํนของวัชพืช เทคนิคหนึ่งที่นิยมใช๎ได๎แกํการ
ประมวลผลภาพถํายจากดาวเทียมซึ่งมีข๎อดีคือครอบคลุมพื้นที่กว๎าง ทําให๎เห็นตําแหนํงที่ชัดเจน แตํยังมีข๎อเสียอยูํกลําวคือ มีความ
ละเอียดของภาพถํายต่ํา เสี่ยงตํอเมฆหมอกปกคลุม และมีคําใช๎จํายตํอภาพสูง ดังนั้นผู๎วิจัยจึงได๎มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบถํายภาพ
มุมสูงควบคุมระยะไกลที่มีความละเอียดของภาพถํายสูงไมํมีปัญหาเมฆหมอกปกคลุมแบบพํวงติดท๎ายรถแทรกเตอร๑ รํวมกับการ
ประยุกต๑ใช๎เทคนิคการประมวลผลภาพถํายดิจิตอลขึ้น โดยระบบที่พัฒนานี้จะประกอบด๎วยกล๎องถํายภาพดิจิตอลแบบ Near-
Infrared bands และแบบ RGB bands ซึ่งมีราคาที่ถูกกวํา โดยที่ตัวกล๎องจะติดตั้งระบบกดชัตเตอร๑ภาพแบบควบคุมระยะไกล 
ด๎วยรีโมทบนคลื่นสัญญาณความถี่ 72 MHz ระบบนี้จะติดตั้งบนปลายชุดเครนที่พํวงติดท๎ายรถแทรกเตอร๑ที่ความสูงไมํเกิน 15 
เมตร ข๎อมูลภาพถํายที่ได๎จะถูกประมวลผลเพื่อตรวจวัดอัตราการเจริญเติบโตของพืชและความหนาแนํนของวัชพืชด๎วยโปรแกรม
ประมวลผลภาพถํายที่ออกแบบไว๎ด๎วยโปรแกรม MATLAB จากนั้นจึงทําการเปรียบเทียบคุณภาพของข๎อมูลภาพถํายที่ได๎จากกล๎อง
ทั้งสองชนิด ที่ความสูง 5, 10 และ 15 เมตร ท่ีอัตราการเจริญเติบโตหลังจากพืชงอก 7, 14, 21 และ 28 days after 
germinated(DAG)ตามลําดับจากการเปรียบเทียบคุณภาพของข๎อมูลภาพถํายที่ได๎จากปัจจัยดังกลําวข๎างต๎น พบวําคุณภาพ
ข๎อมูลภาพถํายจากกล๎องถํายภาพดิจิตอลแบบ Near-Infrared bands (NIRCrane-attached) นั้นมีความเหมาะสมในการใช๎มากกวํา
ข๎อมูลภาพถํายที่ได๎จากกล๎องถํายภาพดิจิตอลแบบ RGB bands (RGBCrane-attached) และยังพบอีกวําคุณภาพของข๎อมูลภาพถํายจะ
เพิ่มสูงขึ้น เมื่อระบบทําการถํายภาพที่ระยะความสูงมากขึ้น และที่อัตราการเจริญเติบโตหลังจากพืชงอกเพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อ
เปรียบเทียบคําใช๎จํายในการลงทุนแล๎ว การใช๎กล๎องถํายภาพดิจิตอลแบบ RGBCrane-attachedนั้นสามารถทดแทนกล๎องถํายภาพ
ดิจิตอลแบบ NIRCrane-attachedได๎ที่ระยะความสูงต่ํากวํา 15 เมตร และยิ่งไปกวํานั้นพบวําโปรแกรมประมวลผลภาพถํายที่พัฒนาขึ้น
นั้นมีคุณภาพที่สามารถยอมรับได๎เมื่อทําการสอบเทียบกับการใช๎แรงงานคน และมีความเหมาะสมในการตรวจวัดอัตราการ
เจริญเติบโตของพืช และความหนาแนํนของวัชพืช ในพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง 

ค้าส้าคัญ: ระบบถ่ายภาพมุมสูงควบคุมระยะไกล; ประมวลผลภาพถ่ายดิจิตอล; อัตราการเจริญเติบโตมลังจากพืชงอก (DAG); กล้อง
ถ่ายภาพดิจิตอล (RGBCrane-attached); กล้องถ่ายภาพคลื่นอินฟราเรด (NIRCrane-attached) 
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1. บทน้า 

เทคนิคการประมวลผลภาพถํายในการตรวจจับ
ระยะไกลสําหรับการตรวจวัดคําอัตราการเจริญเติบโตของ
พืชและคําความหนาแนํนของวัชพืช เชํน เทคนิคการ
ประมวลผลภาพถํายที่ได๎จากดาวเทียม เครื่องบิน บอลลูน 
และเฮลิคอปเตอร๑ นั้นได๎มีการวิจัยกันมาแล๎วมากมาย
(Swain และJayasuriya, 2007)ยกตัวอยํางเชํน Brown และ
Steckler (1995) ได๎ใช๎เทคนิคการวิเคราะห๑คําสเปคตรัมของ
ภาพถํายทางอากาศที่ทําการถํายจากเครื่องบินที่ระดับความ
สูง 900 เมตรเพื่อนําข๎อมูลที่ได๎จากการประมวลผลแล๎วมา
จัดทําเป็นแผนที่การกระจายตัวของวัชพืชในพื้นที่ โดย
ภาพถํายที่ ได๎มีคําความละเอียดของภาพอยูํที่  10x10 
เซนติเมตร ตํอหนึ่งพิกเซล โดยที่เทคนิคการวิเคราะห๑คํา
สเปคตรัมของภาพถํายทางอากาศนี้มีความเหมาะสมสําหรับ
การจํ าแนกวั ชพื ชตระกู ลหญ๎ าquack grass 
(Agropyronrepens) และหญ๎า green foxtail 
(SetariaviridisBeauv) ออกมาในคําที่ยอมรับได๎แตํเมื่อ
พิจารณาถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะทําการถํายภาพจาก
เมฆหมอกปกคลุม เวลาที่ใช๎ และต๎นทุนคําใช๎จําย แล๎วละก็ 
เทคนิคการประมวลผลภาพถํายที่ได๎จากระบบถํายภาพมุม
สูงควบคุมระยะไกลที่ระดับความสูงไมํเกิน 100 เมตร เป็น
อีกหนึ่งทางเลือกที่ได๎มีการเริ่มใช๎กัน (Swain et al., 2007)
ได๎มีนักวิจัยหลายทํานที่ได๎ทําการวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคการ
ประมวลผลภาพถํายจากกล๎องดิจิตอล (Stafford และ 
Benloch, 1997; Tillet et al., 1996; Franz และ 
Armanini, 1995; Chaisattapagon และ Zhang, 1995; 
Andreasenและ Arndt 1997; Tongwangkit et al., 
2006; Samseemoung et al., 2011 และ 2012) โดย
เทคนิคการประมวลผลภาพถํายจากกล๎องดิจิตอลทั้งแบบ 
Near-Infrared bands และแบบ RGB bands นั้นจะมี
ขั้นตอนการประมวลผลโดยจะเริม่จาก การจําแนกวัตถุที่เป็น
พืชสีเขียวออกจากพื้นหลังหรือดินนั่นเอง โดยการ segment 
ภาพถํายนี้จะใช๎คุณสมบัติของการสะท๎อนแสงของใบพืชเป็น
หลัก ขั้นตอนตํอมา จะทําการคํานวนพื้นท่ีลักษณะของพืช
และวัชพืชเพื่อจําแนกลักษณะออกมา 

งานวิจัยนี้จะทําการออกแบบและสร๎างระบบ
ถํายภาพมุมสูงที่ประกอบด๎วยกล๎องถํายภาพดิจิตอลแบบ 

Near-Infrared bands และแบบ RGB bands ซึ่งมีราคาที่
ถูกกวํา โดยที่ตัวกล๎องจะติดตั้งระบบกดชัตเตอร๑ภาพแบบ
ควบคุมระยะไกล ด๎วยรีโมทแบบคลื่นสัญญาณความถี่ 72 
MHz ขึ้นมา โดยระบบนี้จะติดตั้งอยูํบนปลายชุดเครนที่พํวง
ติดท๎ายรถแทรกเตอร๑ระดับความสูง 15 เมตร เพื่อทําการ
ถํายภาพมุมสูง โดยข๎อมูลภาพถํายที่ได๎จะถูกประมวลผลเพื่อ
ตรวจวัดอัตราการเจริญเติบโตของพืช และความหนาแนํน
ของวัชพืช ด๎วยโปรแกรมประมวลผลภาพถํายที่ออกแบบไว๎ 
(IPAS) โดยใช๎คําสั่งมาตราฐานตามโปรแกรม MATLAB 
จากนั้นจึงทําการเปรียบเทยีบคุณภาพของข๎อมูลภาพถํายมุม
สูงที่ได๎จากกล๎องทั้งสองชนิด ที่ระดับความสูง และอัตราการ
เจริญเติบโตหลังจากพืชงอกแตกตํางกันตามลําดับ โดยมี
วัตถุประสงค๑ของงานวิจัยดังนี ้

1. ออกแบบและสร๎างชุดเครนแบบพํวงติดท๎ายรถ
แทรกเตอร๑ในราคาถูก  

2. ทําการออกแบบและสร๎างระบบถํายภาพมุมสูง
แบบควบคุมระยะไกลรํวมกับการใช๎เทคนิคด๎านการ
ประมวลผลภาพถํายดิจิตอล เพื่อเพิ่มความแมํนยําในการ
ตรวจวัดอัตราการเจริญเติบโตของพืช ปริมาณวัชพืช ใน
พื้นที่ปลูกถั่วเหลือง  

3. ทําการออกแบบอัลกอริธึ ม และพัฒนา
ระบบซอฟท๑แวร๑ประมวลผลภาพถํายมุมสูง ที่สามารถ
ทําการวิเคราะห๑ภาพถําย โดยจะแยกเอาข๎อมูลวัตถุที่
สนใจออกจากภาพพื้นหลัง (Background) 

4. ทําการจัดทําแผนที่ประยุกต๑ทางการเกษตร ที่
สอดคล๎องกับระบบที่จะพัฒนาและข๎อมูลที่จดบันทึก
จากข๎อ2 และ3 ตามลําดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการการใช๎ปุ๋ย สารเคมี และลดความเสียหายที่
เกิดจากการระบาดของโรคพืชในพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง แบบ
ทันทํวงที 

2. อุปกรณ์ลละวิธีการ  

2.1 การออกลบบลละสร้างชุดเครนลบบพ่วงติดท้ายรถ
ลทรกเตอร์ 

จากการศึกษาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง เชํน ระดับความสูง
ที่ต๎องการ น้ําหนักรวม  กลไกการทํางานสามารถทํางานได๎
งํายไมํซับซ๎อน และผู๎ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได๎สะดวก
มีความปลอดภัย จึงได๎ดําเนินการออกแบบ และสร๎างชุด
เครนแบบพํวงติดท๎ายรถแทรกเตอร๑ขึ้นมาประกอบด๎วย
สํวนประกอบหลักๆ 5สํวนด๎วยกันดังนี้คือฐานของชุดเครนที่
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ตํอพํวงกับรถแทรกเตอร๑ชุดเสาของเครนชุดแขนลอกชุดแขน
เครน และชุดแขนหมุนสลิงของเครนตามลําดับ จากนั้นจึง
ดําเนินการสร๎าง ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยชุดเครนมีขนาด
ความสูง 3.50 เมตรและมีขนาดความยาวของแขนเครน 12 
เมตร สามารถทําการถํายภาพท่ีระดับความสูงได๎ 15 เมตร 
ดังรูปที ่1 

 
(ก)                             (ข) 

รูปที่ 1  การออกแบบสร๎างชุดโครงสร๎างเครนแบบพํวงติดท๎ายรถ
แทรกเตอร๑ (ก): แสดงการเชื่อมขึ้นรูปชุดฐานเครน และ (ข): 
แสดงภาพประกอบเต็มชุดเครน 

2.2 การออกลบบลละสร้างระบบถ่ายภาพมุมสูงลบบ
ควบคุมระยะไกล 

ระบบถํายภาพมุมสูงควบคุมระยะไกลแบบพํวงติด
ท๎ายรถแทรกเตอร๑ โดยการทํางานของกล๎องนั้นจะควบคุม
การกดชัตเตอร๑ที่พื้นดินด๎านลํางแบบควบคุมระยะไกล ด๎วย
รีโมทแบบคลื่นสัญญาณความถี่ 72 MHz ที่มีระยะควบคุม
การทํางาน 400 เมตร ขึ้นมา โดยระบบนี้จะติดตั้งอยูํบน
ปลายชุดเครนท่ีพํวงติดท๎ายรถแทรกเตอร๑ระดับความสูง 15 
เมตร เพื่อทําการถํายภาพมุมสูง 

รายละเอียดสํวนประกอบของระบบถํายภาพมุมสูง
ควบคุมระยะไกลแบบพํวงติดท๎ายรถแทรกเตอร๑ ดังรูปแสดง
ด๎านลํางนี้ จะประกอบด๎วยกล๎องดิจิตอลแบบธรรมดา (True 
color (R-G-B) digital camera photography (Canon 
Co. Ltd.))กล๎องดิจิตอลแบบถํายภาพในชํวงคลื่นใกล๎
อินฟราเรด(Color-infrared (CIR) digital (G-R-NIR) 
photography (ADCTetracam Inc.))ชุดรีโมทควบคุมการ
กดชัตเตอร๑ภาพระยะไกล (Wireless trigger control 

(Jelsoft Enterprises Ltd.)) ชุดอุปกรณ๑วัดระดับความสูง 
(Altitude sensor (SeagullWireless Dashboard Flight 
System FCC 900 MHz version; Jelsoft Enterprises 
Ltd.)) 

 
(ก)   (ข) 

รูปที่ 2  การออกแบบสร๎างระบบถํายภาพมุมสูงควบคุมระยะไกลแบบ
พํวงติดท๎ายรถแทรกเตอร๑ (ก): แสดงการติดตั้งระบบและชุด
ถํายภาพควบคุมระยะไกล และ (ข): แสดงสํวนประกอบของ
ระบบถํายภาพระยะไกล 

2.3 การเตรียมลปลงทดสอบ 

แปลงทดสอบนี้ตั้งอยูํที่พิกัดละติจูด 14.03 องศา
เหนือ (Latitude 14.03 ºN) และลองติจูดที่ 100.61 องศา
ตะวันออก (Longitude 100.61 ºE) ในอําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี โดยพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองนี้จะปลูกเป็นพื้นท่ี
ทั้งหมด 40x40 เมตร ที่มีระยะหํางระหวํางแถว 0.5 เมตร
ตํอจากนั้นทําการแบํงพื้นที่แปลงปลูกนี้ออกเป็นตารางกริด
โดยมีระยะหํางระหวํางกริด 5x5 เมตรการใสํปุ๋ยนั้นจะใสํปุ๋ย
สูตร 20-20-0 ในอัตรา 25-30 กิโลกรัม/ไรํ และปลํอยให๎
วัชพืชเจริญเติบโตในบริเวณระหวํางแถวถ่ัวเหลืองนั้นตาม
ธรรมชาติ โดยคุณสมบัติทั้งทางเคมีและทางกายภาพของดิน
ในแปลงทดสอบนั้น ข๎อมูลทั้งหมดแสดงไว๎ในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดินในพื้นที่แปลง
ปลูกถั่วเหลือง 

 

ความลึก
ของดิน 
(ซม.) 

ระดับความ
เป็น กรด 

ด่าง 

ลักษณะเนื้อดิน อินทรีย ์
วัตถ ุ
(%) 

ความถ่วงจ้าเพาะ 
(g/cm3) 

ความมนาลน่น
มวลรวมสภาพ

ลม้ง 
(g/cm3) 

ความชื้น 
(%) ดินทราย 

(%) 
ดินทราย

ลป ง 
(%) 

ดินเมนียว
(%) 

0-20 4.7 15 30 55 1.54 2.42 1.37 22.19 
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(ก)                             (ข) 

รูปที่ 3  การเตรียมแปลงทดสอบ (ก): แสดงการเตรียมแปลงปลูกถั่ว
เหลือง และ (ข): แสดงระยะการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง 

2.4 การออกลบบอัลกอริธึมลละพัฒนาระบบ 
ซอฟท์ลวร์ประมวลผลภาพถ่ายมุมสูง 

ภาพรวมของระบบ โปรแกรมที่พัฒนาจะทําการดึง
ข๎อมูลภาพจากฐานข๎อมูล (Database) โดยที่ผู๎ใช๎สามารถที่
จะทําการ เลือกข๎อมูลภาพได๎โดยที่ตัวโปรแกรมจะทําการ
ตรวจสอบจํานวนพืชโดยวิธีการแบํงพื้นที่ออกเป็นสํวนยํอยๆ 
(Sub image) แล๎วทําการตรวจจับพืชพันธ๑สีเขียวเพื่อหา
จํานวนตํอพ้ืนท่ี ความสามารถของโปรแกรม 1) โปรแกรม
สามารถดึงข๎อมูลจากฐานข๎อมูลมาเพื่อแสดงผลออกทาง
หน๎าตํางของโปรแกรมและทําการประมวลผลภาพรวมถึง
การแสดงผลออกทางหน๎าตํางของโปรแกรมเพื่อแจ๎งให๎ระบบ
ทราบถึงข๎อมูลพืชพันธุ๑สีเขียวที่ทําการตรวจจับ 2) โปรแกรม
จะต๎องสามารถทําการเปลี่ยนแมํแบบสีจากภาพสีเป็นภาพ
โทนขาวดําได๎ 3) โปรแกรมจะต๎องมีความสามารถในการทํา
การบันทึกข๎อมูลรูปภาพที่กระทําการประมวลผลแล๎วลง
ฮาร๑ดดิสก๑ได๎(Gray image, Bimodal image) ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 อัลกอริทึมการทํางานของซอฟแวร๑ประมวลผลภาพถําย (IPAS) 

 
รูปที่ 5  หน๎าตํางเริ่มต๎นการทํางานของซอฟแวร๑ประมวลผลภาพถําย 

(IPAS) 

 
รูปที่ 6  ปุุมฟังก๑ชันและความหมายของการทํางานของซอฟแวร๑

ประมวลผลภาพถําย (IPAS) 

 

 

2.5 การสอบเทียบข้อมูลที่ได้จากระบบที่ออกลบบไว้กับ
ข้อมูลที่เก็บได้จากลรงงานคน 
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สําหรับการสอบเทียบการประมวลผลภาพถําย จะมี
วิธีการสอบเทียบสามารถที่จะกระทําได๎โดยการเซทพื้นที่
ขนาดหนึ่งตารางเมตรแล๎วโปรยช้ินไม๎ที่ทาสีแดงเอาไว๎
จํานวนหนึ่งร๎อยช้ินคิดเป็นหนึ่งร๎อยเปอร๑เซ็นต๑ ทําการ
ทดสอบที่ระดับความสูงแตกตํางกัน5 10 และ 15 เมตร และ
วิธีการที่แตกตํางกัน ได๎แกํ  ข๎อมูลภาพถํายจากกล๎อง
ถํายภาพดิจิตอลแบบ Near-Infrared bands (NIRCrane-

attached) และข๎อมูลภาพถํายที่ได๎จากกล๎องถํายภาพดิจิตอล
แบบ RGB bands (RGBCrane-attached) 

2.6 การจัดทําแผนที่ประยุกต๑ทางการเกษตร 

ในสํวนของการจัดทําออกมาเป็นแผนที่ประยุกต๑
ทางการเกษตรนั้น จะต๎องทําการแบํงพื้นที่ออกเป็นจุด 
โดยมีระยะหํางแตํละจุดนั้นเทํากัน ตํอจากนั้นนํา
ข๎อมูลภาพถํายที่ได๎จากระบบที่ออกแบบไว๎มาประมวลผล
เพื่อตรวจวัดหาคําอัตราการเจริญเติบโตของพืช และคํา
ความหนาแนํนของวัชพืช พร๎อมกับทําการจดบันทึกคํา
พิกัดตําแหนํงของแตํละจุดด๎วย ตํอจากนั้นนําข๎อมูล
เหลํานี้เข๎าสูํโปรแกรมจัดทําออกมาเป็นแผนที่ประยุกต๑
ทางการเกษตรตํอไป 

3. ผลลละวิจารณ์ 

3.1 การสอบเทียบข้อมูลที่ได้จากระบบที่ออกลบบไว้กับ
ข้อมูลที่เก็บได้จากลรงงานคน 

คุณภาพท่ีสามารถยอมรับได๎ของการสอบเทียบการ
ประมวลผลภาพถํายทางอากาศ ท่ีมีลักษณะที่แตกตํางกัน
ของระดับความสูง และชนิดของกล๎องหรือระบบถํายภาพ
ทางอากาศ วิธีการสอบเทียบสามารถกระทําได๎โดยการเซท
พื้นท่ีขนาดหนึ่งตารางเมตรแล๎วโปรยช้ินไม๎ที่ทาสีแดงเอาไว๎
จํานวนหนึ่งร๎อยช้ินคิดเป็นหนึ่งร๎อยเปอร๑เซ็นต๑ ทําการ
ทดสอบที่ระดับความสูงแตกตํางกันและวิธีการที่แตกตํางกัน 
ดังแสดงในตารางตารางที่ 2 โดยจะพบวําจากการสอบเทียบ
นั้นที่ระดับความสูง 5 เมตร พบวําข๎อมูลภาพถํายทางอากาศ
จากข๎อมูลภาพถํายจากกล๎องถํายภาพดิจิตอลแบบ Near-
Infrared bands (NIRCrane-attached) นั้นมีจํานวนเปอร๑เซ็นต๑
ของช้ินไม๎ที่ตรวจจับได๎สูงที่สุดคือ 82.86% จํานวน

เปอร๑เซ็นต๑ของช้ินไม๎จากข๎อมูลภาพถํายที่ได๎จากกล๎อง
ถํายภาพดิจิตอลแบบ RGB bands (RGBCrane-attached) พบวํา
มีคําดังนี้ 69.04% ตํอไปที่ระดับของความสูง 10 และ 15 
เมตรพบวําจํานวนเปอร๑เซ็นต๑ของช้ินไม๎ของ NIRCrane-attached 
และ RGBCrane-attached ลดลงโดยมี คํ า เทํ ากั บ 73.80%-
74.76% และ 68.57%-71.43% ตามลําดับ ดังนั้นจะพบวํา 
NIRCrane-attached นั้นมีความเหมาะสมเป็นอยํางมาก 

ตารางที่2 ข๎อมูลการสอบเทียบระหวํางระบบที่ออกแบบไวก๎ับขอ๎มูล
จากแรงงานคน (Average illumination during observations: 
Red=1650 µmol m-2 s-1 and NIR=1050 µmol m-2 s-1 at 
12.00 hrs.) 

ชนิดของระบบ
ตรวจจับข้อมูล 

ระดับความสูง (เมตร) 

5 10 15 
แรงงานคน 
กล๎องดิจิตอลแบบ
RGBCrane-attached 

100 
69.04 a 

100 
71.43 a 

100 
68.57 a 

กล๎องดิจิตอลแบบ
NIRCrane-attached 

82.86 c 73.80 b 74.76 b 

Means for each characteristic followed by the same column 
are not significantly different at P<0.05 by Duncan‖s Multiple 
Range test 

 

(ก)                            (ข) 
รูปที่ 7  การสอบเทียบข๎อมูลที่ได๎จากระบบที่ออกแบบไว๎กับข๎อมูลที่

เก็บได๎จากแรงงานคน (ก): ข๎อมูลภาพถํายที่ได๎จากกล๎อง
ถํายภาพดิจิตอลแบบ RGB bands (ข): ข๎อมูลภาพถํายจาก
กล๎องถํายภาพดิจิตอลแบบ Near-Infrared bands 

ตารางที่ 3 ระดับความสวํางตามชวํงเวลา เป็นชั่วโมง 

ช่วงเวลากลางวัน 
(ชั่วโมง) 

ระดับค่าความสว่าง (µmol m-2 s-1) 
ช่วงค่าสีลดง ช่วงค่าใกล้อินฟราเรด 

09.00 900 600 
11.00 1400 800 
13.00 1800 1200 
15.00 1200 800 
17.00 300 280 
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3.2 การมาค่าเปอร์เซ็นต์ความมนาลน่นของพืชลละ
วัชพืชที่ระดับความสูงลละจ้านวนวันพืชงอกที่ลตกต่าง
กัน 

ระบบถํายภาพแบบควบคุมระยะไกลที่ได๎ออกแบบ
และพัฒนาขึ้นมานี ้เป็นระบบที่ประกอบด๎วย กล๎องถํายภาพ
ชํวงคลื่น สีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน (RGB) และกล๎อง
ถํายภาพชํวงคลื่นใกล๎อินฟราเรด (Near Infrared) แบบ
ติดตั้งบนเครนนี้ เป็นแนวทางใหมํในการได๎มาซึ่ง ภาพถําย
มุมสูงซึ่งจะนํามาแปรผลในการหาคําของความหนาแนํนของ
พืช และวัชพืช ในแปลงปลูกถั่วเหลือง ดังนั้นจะเห็นได๎วําทั้ง
คุณภาพและประสิทธิภาพของระบบนั้น สามารถท่ีจะทราบ
ได๎จาก จํานวนคําเปอร๑เซ็นต๑ของความหนาแนํนของพืช และ
วัชพืช ตามลําดับ 

จากข๎อมูลแสดงในตารางด๎านลํางนี้ เป็นข๎อมูลที่
ได๎มาจากการทดสอบระบบท่ีระดับความสูง 5 เมตร 10 
เมตร และ15 เมตร ตามลําดับ ที่ระยะเวลาหลังจากวันที่พืช
งอก 7, 14, 21 และ 28 days after germinated (DAG) 
โดยจะใช๎กล๎อง 2 แบบ ได๎แกํ กล๎องถํายภาพชํวงคลื่น สีแดง 
สีเขียว และสีน้ําเงิน (RGBCrane-attached) และกล๎องถํายภาพ
ชํวงคลื่นใกล๎อินฟราเรด (NIRCrane-attached) จากการวิเคราะห๑
ทางสถิติ (ANOVA) ที่ระยะเวลาหลังจากวันที่พืชงอกแล๎ว 7 
วัน (7 DAG) ที่ระดับความสูง 5 เมตร 10 เมตร และ15 
เมตรตามลําดับ พบวํา มีคําเปอร๑เซ็นต๑ความหนาแนํนของ
พืชอยูํที่ 40.97%, 35.29%, และ37.47% ตามลําดับ 
สําหรับระบบ NIRCrane-attached และสําหรับระบบ RGBCrane-

attached มีคําเปอร๑เซ็นต๑ความหนาแนํนของพืชอยูํที่ 11.09%, 
19.32%, และ26.89% ตามลําดับ 

และยังพบอีกวําที่ระยะเวลาหลังจากวันที่พืชงอก
แล๎ว 7 วัน (7 DAG) ที่ระดับความสูง 5 เมตร 10 เมตร และ
15 เมตรตามลําดับ พบวํา มีคําเปอร๑เซ็นต๑ความหนาแนํน
ของวัชพืชอยูํที่ 23.27%, 25.20% และ35.49% ตามลําดับ 
สําหรับระบบ NIRCrane-attached และสําหรับระบบ RGBCrane-

attached มีคําเปอร๑เซ็นต๑ความหนาแนํนของพืชอยูํที่ 5.67%, 
6.49% และ7.47% ตามลําดับ ซึ่งแนวโน๎มจํานวนคํา
เปอร๑เซ็นต๑ความหนาแนํนของพืช และวัชพืช ที่ระยะเวลา
หลังจากวันที่พืชงอกแล๎ว 14 DAG และ21 DAG นั้นมีคํา
เพิ่มสูงขึ้น โดยจากการทดสอบพบวํา ระบบ NIRCrane-attached 

นั้นมีความเหมาะสมมากกวําระบบ RGBCrane-attached และใน
สํวนของข๎อมูลคําเปอร๑เซ็นต๑ความหนาแนํนของพืช ที่
ระยะเวลาหลังจากวันที่พืชงอกแล๎ว 28DAG จะพบวํา ระบบ 
NIRCrane-attached จะอยูํที่ 51.44%, 58.81% และ63.50% 
ตามลําดับ และในสํวนของระบบ RGBCrane-attachedมีคํา
เปอร๑เซ็นต๑ความหนาแนํนของพืชอยูํที่ 36.24%, 36.02%, 
และ42.59% ตามลําดับ และมีคําเปอร๑เซ็นต๑ความหนาแนํน
ของวัชพืชอยูํที่ 37.06%, 37.70%, 39.11% และ 26.38%, 
29.64%, 32.53% ตามลําดับ 

ตารางที่ 4 เปอร๑เซ็นต๑ความหนาแนํนของพืช และวัชพืช ที่ได๎จาก
การทดสอบโดยการใช๎กลอ๎งแบบ RGBCrane-attached และแบบ 
NIRCrane-attached ที่ระดับความสูง 5, 10, 15 เมตรและชํวงเวลา
หลังจากการงอก 7, 14, 21, 28DAG (Average illumination 
during observations: Red=1650 µmol m-2 s-1 and 
NIR=1050 µmol m-2 s-1 at 12.00 hrs.) 
ระยะเวลา
มลังจาก
วันที่พืช

งอก 
(DAG) 

 

ระดับ
ความ
สูง 

(เมตร) 

จ้านวนค่า
เปอร์เซ็นต์

ความ
มนาลน่น
ของพืช 

RGBCrane-

attached 
(%) 

จ้านวนค่า
เปอร์เซ็นต์

ความ
มนาลน่น
ของพืช 
NIRCrane-

attached 
(%) 

จ้านวนค่า
เปอร์เซ็นต์

ความ
มนาลน่น
ของวัชพืช 
RGBCrane-

attached 
(%) 

จ้านวนค่า
เปอร์เซ็นต์

ความ
มนาลน่น
ของวัชพืช 
NIRCrane-

attached 
(%) 

7 DAG 5 11.09a 40.97e 5.67a 23.27b 
 10 19.32b 35.29d 6.49a 25.20b 
 15 26.89c 37.47e 7.47a 35.49c 

14 DAG 5 18.89a  43.96b 12.27a 20.04b 
 10 19.92a 46.34c 14.74a 25.13c 
 15 20.03a 44.04b 13.15a 24.09c 

21 DAG 5 26.37a 48.78d  18.49a 33.07c  
 10 30.17b  46.01c  23.31b 30.88c 
 15 31.23b 44.52c  21.71b 37.98d  

28 DAG 5 36.24a  51.44c  26.38a 37.06c 
 10 36.02a 58.81d 29.64b 37.70c  
 15 42.59b 63.50d  32.53b 39.11d 

Means for each characteristic followed by the same column 
are not significantly different at P<0.05 by Duncan‖s Multiple 
Range test 
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(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 8  (ก) แสดงคําระดับความสวํางของแสงที่แปรผันตามเวลาชํวง
วัน และ (ข) แสดงการสอบเทียบการประมวลผลภาพถํายที่
แปรผันตามระดับความสูง (เมตร) 

 

(ค) 

 
(ง) 

รูปที่ 9  (ค) แสดงข๎อมูลจํานวนคําเปอร๑เซ็นต๑ความหนาแนํนของพืชที่
แปรผันตามระดับความสูง (เมตร) และที่ระยะเวลาหลังจาก
วันที่พืชงอก และ (ง) แสดงข๎อมูลจํานวนคําเปอร๑เซ็นต๑ความ
หนาแนํนของวัชพืชที่แปรผันตามระดับความสูง (เมตร) และ
ที่ระยะเวลาหลังจากวันที่พืชงอก ตามลําดับ 

3.3 การจัดท้าลผนที่ประยุกต์ทางการเกษตร 

แผนที่ประยุกต๑ทางการเกษตรที่จัดทําขึ้นมานี้จะ
ประกอบไปด๎วย ข๎อมูลของพิกัดตําแหนํงบนพื้นผิวโลก และ
ข๎อมูลจํานวนคําเปอร๑เซ็นต๑ความหนาแนํนของพืช และ
วัชพืช ขั้นตอนการสร๎างแผนที่ทางการเกษตรนั้น จะเริ่มจาก 
การนําภาพถํายมุมสูงแตํละเฟรมภาพที่ได๎ทําการแบํงกริด
พื้นที่ ระยะหําง 5x5 เมตร นํามาตํอกันเป็นภาพใหญํ 
จากนั้นที่แตํละกริดหรือบริเวณใกล๎เคียงจะต๎องทําการ
ประมวลผลภาพเพื่อคํานวนหาคําคําเปอร๑เซ็นต๑ความ
หนาแนํนของพืชและวัชพืช จากนั้นนําข๎อมูลทั้งหมดเข๎าสูํ
โปรแกรม ArcView GIS เพื่อทําการสร๎างออกมาเป็นแผนที่
ทางการเกษตร ดังแสดงในรูปด๎านลํางนี ้
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 (ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

รูปที่ 10 แผนที่แบบ GIS application maps เหมาะสําหรับเป็นข๎อมูล
ในการเฝูาระวังดูแลรักษา การเจริญเติบโตของพืชในแปลง
การเกษตรและประยุกต๑ใช๎คํูกับการฉีดพํนสารเคมีในปริมาณ
ที่เหมาะสมตํอความหนาแนํนของวัชพืชหรือโรคพืช พบวํา 
(ก) ภาพจากระบบ RGBCrane-attached ที่ระดับความสูง 10 
เมตรนํามาประกอบกันเป็นภาพใหญํ (ข) ภาพที่ประมวลผล
แล๎วที่ระดับความสูง 10 เมตร (ค) ภาพจากระบบ NIRCrane-

attached ที่ระดับความสูง 10 เมตรนํามาประกอบกันเป็นภาพ
ใหญํและ (ง) ภาพที่ประมวลผลแล๎วที่ระดับความสูง 10 เมตร 

4. สรุปผลการวิจัย 

จากจํานวนคําเปอร๑เซ็นต๑ความหนาแนํนของพืช 
และวัชพืช จากระบบ NIRCrane-attached นั้นจะมีคําสูงกวํา
ระบบ RGBCrane-attached เมื่อทําการเปรียบเทียบที่ระดับความ
สูง และที่ระยะเวลาหลังจากวันที่พืชงอกแล๎ว ที่แตกตํางกัน 
โดยพบวําปัจจัยที่มีผลตํอคุณภาพของระบบได๎แกํ ระดับ
ความสวํ างของแสง ระดับความสู ง และสภาวะการ
สั่นสะเทือนที่มาจาก ความเร็วลม และทักษะการควบคุม
เครื่อง 

เมื่อทําการเปรียบเทียบในแงํของความเหมาะสมใน
การใช๎ จะพบวํา ระบบ NIRCrane-attached นั้นจะมีคําสูงกวํา
ระบบ RGBCrane-attached และจะมีคําเพิ่มมากขึ้นเมื่อทดสอบที่
ระดับความสูงเพิ่มสูงขึ้น ที่ระยะเวลาหลังจากวันท่ีพืชเริ่ม
งอก 7 ถึง 14 DAG 

เมื่อทําการเปรียบเทียบกับการสอบเทียบโดย
แรงงานคนแล๎ว จะพบวํา จํานวนคําเปอร๑ เซ็นต๑ความ
หนาแนํนของวัชพืช จากระบบ NIRCrane-attached และระบบ 
RGBCrane-attached นั้นจะมีคําเพิ่มมากข้ึน ที่ระดับความสูง 5 
เมตรขึ้นไป 

ที่ระยะเวลาหลังจากวันที่พืชเริ่มงอก 28 DAG เรา
จะพบวําจํานวนคําเปอร๑เซ็นต๑ความหนาแนํนของพืช จาก
ระบบ NIRCrane-attached จะมีคําสูงกวําระบบ RGBCrane-attached 

ประมาณ 51.44% ถึง 63.50% ตํอ 36.02% ถึง 42.59% 
ตามลําดับ และยังพบอีกวําจํานวนคําเปอร๑เซ็นต๑ความ
หนาแนํนของวัชพืช จากระบบ NIRCrane-attached จะมีคําสูง
กวําระบบ RGBCrane-attached ประมาณ 37.06% ถึง 39.11% 
ตํอ 26.38% ถึง 32.53% ตามลําดับ 

ในสํวนของคุณภาพของระบบที่ยอมรับได๎จาก
ซอฟแวร๑ประมวลผลภาพถํายที่พัฒนาขึ้น เมื่อทําการ
เปรียบเทียบกับการสอบเทียบแล๎ว พบวํามีคําที่สามารถ
ยอมรับได๎ 

5. ข้อเสนอลนะ 

งานวิจัยนี้สามารถท่ีจะเป็นฐานข๎อมูลเพื่อใช๎ในการ
ตํอยอดในการนําเอาเทคโนโลยีเฮลิคอปเตอร๑บังคับวิทยุ เข๎า
มาประยุกต๑ใช๎ในการเก็บข๎อมูลภาพถํายมุมสูงได๎ และที่
ระดับความสูง 5 เมตร ผู๎วิจัยทํานอื่นสามารถที่จะนํากล๎อง
แบบ Web-cam มาประยุกต๑ใช๎แทนกล๎องที่มีราคาสูงได๎ 



 

[219] 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ผู๎วิจัยขอขอบคุณ ศูนย๑เทคโนโลยีอัจฉริยะ CITAA 
และสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ภาควิชา
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บทคัดย่อ  

จากการศึกษาสภาพพ้ืนที่เพาะปลูกอ๎อยในประเทศไทยจํานวนทั้งสิ้น 258 ตัวอยําง แบํงเป็น ภาคกลาง 101 ตัวอยําง 
ภาคเหนือ 80 ตัวอยําง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 ตัวอยําง พบวําพื้นที่เพาะปลูกอ๎อยสํวนใหญํเป็นแปลงขนาดเล็ก ไมํเหมาะ
ตํอการนําเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยซึ่งมีขนาดใหญํ ราคาแพงเข๎าไปใช๎งาน ผลการสํารวจพบวํา การใช๎เครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยในพื้นที่เหลํานี้ 
มีประสิทธิภาพเชิงพื้นท่ีเพียง 30-50% จากการศึกษาพบวําถ๎าจะให๎ประสิทธิภาพเชิงพื้นท่ีได๎ 80% ขึ้นไป จะต๎องทําการจัดรูป
แปลงให๎มีขนาดไมํน๎อยกวํา 500ไรํ และมีแถวอ๎อยยาวตั้งแตํ 500 เมตรขึ้นไป ซึ่งในปัจจุบันมีเกษตรกรน๎อยกวํา 5% ของเกษตรกรผู๎
ปลูกอ๎อยทั้งหมดที่สามารถดําเนินการได๎ การดําเนินการจัดรูปที่ดินสําหรับไรํอ๎อยโดยอาศัยแนวทางของสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
กรมชลประทาน จึงนําจะเป็นประโยชน๑ตํอการนําเอาเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยเข๎ามาใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและคุ๎มคําตํอการ
ลงทุน 

ค้าส้าคัญ: การจัดรูปที่ดิน; อ้อย; เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย 

บทน้า 

ปัญหาที่สําคัญของการผลิตอ๎อยในประเทศ คือ การ
เก็บเกี่ยวที่ต๎องใช๎แรงงานจํานวนมาก  ทําให๎เกิดความลําช๎า 
ต๎นทุนสูง ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาค
เกษตรกรรมเกิดขึ้นสูงมาก ทําให๎เกิดความพยายามแก๎ไข
ปัญหาการเก็บเกี่ยวอ๎อยโดยการนําเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยจาก
ตํางประเทศเข๎ามาใช๎งาน  ตํอมามีความพยายามจากโรงงาน
เอกชนและหนํวยงานของรัฐ ในการออกแบบสร๎างเครื่องเก็บ
เกี่ยวอ๎อยขึ้นมาใช๎งานภายในประเทศ เพื่อลดต๎นทุนราคา
เครื่องลง  สํวนการศึกษาและออกแบบเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อย
ภายในประเทศนั้นยังมีความหลากหลาย อาทิเชํน เครื่องตัด
อ๎อยแบบเดินตาม[1] เครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยแบบติดพํวงรถไถ
เดินตาม[2] และเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยแบบติดพํวงกับรถ
แทรกเตอร๑ [3] นอกจากนี้ยังมีการศึกษาและออกแบบ
เกี่ยวกับใบมีดตัดอ๎อยอีกด๎วย[4] จากความพยายามในการ
นําเครื่องเก็บเกี่ยวเข๎ามาใช๎เพื่อแก๎ไขปัญหาดังกลําวแล๎ว 

การจัดรูปแปลงเพาะปลูกอ๎อยให๎เหมาะสมตํอการนําเครื่อง
เก็บเกี่ยวอ๎อยเข๎าไปใช๎งานก็มีความสําคัญและจําเป็นอยําง
ยิ่ง เพื่อให๎การใช๎งานเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยมีประสิทธิภาพและ
ความคุ๎มทุน ในปัจจุบัน การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็น
การดําเนินงานของสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรม
ชลประทาน [5] เพื่อพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกในระดับไรํนา 
โดยเน๎นเรื่องน้ําเป็นประการสําคัญและมีถนนเข๎าถึงทุกแปลง
เพื่อใช๎ขนสํงผลผลิต ซึ่งประโยชน๑ที่เกษตรกรได๎รับภายหลัง
การจัดรูปตามโครงการฯ คือ แปลงในเขตพื้นท่ีชลประทาน
จะสามารถควบคุมการสํงน้ําและการระบายน้ําในแปลง
เพาะปลูกได๎ตามความต๎องการ จึงสามารถปลูกพืชได๎ตลอดปี 
มีความสะดวกในการลําเลียงวัสดุการเกษตร เชํน ปุ๋ย และยา
ปราบศัตรูพืช ทําให๎เกษตรกรสามารถขนสํงสินค๎าออกสูํ
ตลาดได๎สะดวกและรวดเร็ว ทําให๎ลดต๎นทุนในการขนสํง
สินค๎ า  นอกจากนี้ ยั งสามารถใช๎ เครื่ องทุํนแรงและ
เครื่องจักรกลในการเตรียมแปลงเพาะปลูก และใช๎ในการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  เกษตรกรจะมีรายได๎
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เพิ่มขึ้น  และหลังจากทําการจัดรูปที่ดินแล๎วจําทําให๎ที่ดินมี
มูลคําและประโยชน๑ทางการเกษตรมากข้ึน เพราะมีระบบ
ชลประทานที่สมบูรณ๑ และการคมนาคมในไรํนาสะดวก  โดย
เกษตรกรเจ๎าของที่ดินทุกรายในเขตโครงการจัดรูปที่ดินจะ
ได๎รับโฉนดที่ดินใหมํถูกต๎องตามกฎหมาย 

ในการศึกษาวิจัยนี้จ ึงเป็นการรวบรวมข๎อมูล
รายละเอียดของ เครื ่อ ง เก ็บ เกี ่ย วอ ๎อยที ่ม ีใช ๎อยู ํใน
ประเทศไทย โดยใช๎ข๎อมูลการสํารวจพื้นที่ปลูกอ๎อย
ประจําปีการผลิต2552/53 ของสํานักงาคณะกรรมการอ๎อย
และน้ําตาลทราย [6] และข๎อมูลของสํานักงานจัดรูปท่ีดิน
กลาง กรมชลประทาน มารํวมวิเคราะห๑ถึงปัญหา
อุปสรรคตํางๆตลอดจนความเหมาะสมในการใช๎งาน
ของเครื ่องเก็บเกี่ยวอ๎อยในสภาพพื้นที่ตํางๆ แล๎วทํา
การเผยแพรํความรู๎สูํเกษตรกรและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎
การจัดรูปที่ดินมีประโยชน๑และประสิทธิภาพสูงสุด 

อุปกรณ์ลละวิธีการ 

อุปกรณ์  
1. แบบสอบถาม 
2. กล๎องบันทึกภาพ 
3. เครื่องมือวัดตํางๆ เชํน เทปวัดระยะทาง 
4. อุปกรณ๑สําหรับสํารวจพื้นที่  เชํน กล๎องสํอง

กําหนดพิกัดตํางๆ กล๎องวัดระดับ เข็มทิศ 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
1. วางแผนการดํ าเนินงาน โดยกําหนดพื้นที่

เปูาหมายและระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ เหมาะสม
สอดคล๎องกับเปูาหมายของเกษตรกรชาวไรํอ๎อย 

2. จัดทําแบบสํารวจเพื่อใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล
ตํางๆ 

3. ทดสอบและแก๎ไขแบบสํารวจให๎สามารถใช๎งานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

4. ทําการสํารวจสภาพพื้นที่เพาะปลูกอ๎อยในเขต
จังหวัดตํางๆ ของประเทศไทย จํานวนไมํน๎อยกวํา 200 
ตัวอยําง 

5. วิเคราะห๑ข๎อมูลและศึกษาความเป็นไปได๎ในการ
จัดรูปที่ดินเพื่อนําเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยเข๎าไปใช๎งาน 

6. กําหนดพื้นที่เปูาหมาย ในการทดลองจัดรูปที่ดิน
รํวมกับเกษตรกรเจ๎าของพื้นที่ที่มีความสมัครใจในการเข๎า
รํวมโครงการวิจัย 

7. ทดลองดําเนินการรํวมกับเกษตรกรในการจัดรูป
ที่ดิน โดยกําหนดรูปแบบและรายละเอียดตํางๆที่เกษตรกร
ยอมรับได๎ 

8. วิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎และรายงานผล 

การวิเคราะม์ประสิทธิภาพเชิงพ้ืนที่ในการท้างานของ
เคร่ืองเก็บเกี่ยวอ้อย 

1.  จับเวลาการทํางานทั้งหมด ตั้งแตํเริ่มต๎นจนถึง
สิ้นสุดการทํางาน ซึ่งจะรวมเวลาการทํางานจริง เวลาที่
สูญเสียไปจากการเลี้ยวกลับ และเวลาที่ใช๎ในการจัดการ
แปลง แตํจะไมํรวมเวลาที่สูญเสียไปจากการเกิดอุบัติเหตุ 
การซํอมแซมเครื่อง การเติมน้ํามันเช้ือเพลิง และการหยุดพัก
ของผู๎ปฏิบัติงาน 

2. วัดพื้นท่ีที่เครื่องสามารถทํางานได๎ แล๎วนําไปหา
อัตราการทํางานจริงในสมการที่ 1 

 
3. วั ดความ เร็ วของ เครื่ อ งขณะทํ า งานเต็ ม

ประสิทธิภาพ 
4. วัดความกว๎างหน๎าตัดที่เครื่องทํางานได๎ แล๎ว

นําไปหาอัตราการทํางานเชิงทฤษฎีได๎จากสมการที่ 2 

 

ผลการวิจัยลละอภิปรายผล 

การศึกษาข้อมูลของส้านักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรม
ชลประทาน  

คือการศึกษานโยบายของการจัดรูปที่ดินเพื่อทําการ
สํารวจความเหมาะสมของพื้นที่ เชํน ปริมาณแหลํงน้ําต๎นทุน
และระบบการกระจายของคลองสํงน้ํา เป็นต๎น โดยจะ
กําหนดแผนการดําเนินงานแล๎วจัดประชุมกลุํมเกษตรกรเพื่อ
สอบถามถึงความสมัครใจในการจัดรูปที่ดินใหมํ แล๎วจึง
ประกาศกําหนดให๎เป็นพ้ืนที่ที่จะสํารวจของโครงการจัดรูป
ที่ดิน จากนั้นจึงทําการออกแบบให๎เหมาะสมกับสภาพภูมิ
ประเทศ ตรงตามความต๎องการของเกษตรกรและถูกต๎อง
ตามหลักวิชาการ แล๎วจึงปิดประกาศพระราชกฤษฎีกาใน
การจัดรูปที่ดิน 

เมื่อประประกาศพระราชกฤษฎีกาแล๎วจะดําเนินการ
กํอสร๎างคลองสํงน้ําพร๎อมกับการจัดรูปท่ีดินใหมํ เกษตรกร
จะได๎หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหมํ และเมื่อทําการจัดรูป

อัตราการทํางานจริง = (ขนาดพื้นที่ทํางาน / 
 เวลาในการทํางาน)     (1) 

ประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ =  (อัตราการทํางานจริง/
อัตราการทํางานเชิงทฤษฎี) × 100      (2) 
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ที่ดินใหมํเรียบร๎อยแล๎วจะต๎องจัดตั้งกลุํมผู๎ใช๎น้ําขึ้นเพื่อให๎
เกษตรเข๎าใจถึงข๎อบังคับและการบริหารการจัดการน้ําเพื่อใช๎
ในการเกษตร นอกจากนี้ทางภาครัฐยังต๎องดําเนินการสนับ
การเกษตรในด๎านตํางๆ เชํน จัดทําโครงการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ๑ เพื่อสํงเสริมการผลิตและการตลาดของ
สินค๎าด๎านการเกษตร เป็นต๎น 

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดรูปท่ีดินเรียบร๎อย
แล๎ว เกษตรกรจะต๎องเสียคําใช๎จํายดําเนินโครงการจัดรูป
ที่ดิน โดยผํอนชําระผํานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑
การเกษตรตํอไป 

การส้ารวจพ้ืนที่เพาะปลูกอ้อยในประเทศไทย 

จากการสํารวจ รวบรวมข๎อมูลการปลูกอ๎อย และ
การเก็บเกี่ยวอ๎อยของเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดตํางๆทั่ว
ประเทศ ได๎ตัวอยํางจํานวน 258 ตัวอยําง  โดยแบํงเป็น
ตัวอยํางจากภาคกลาง  101 ตัวอยําง  ภาคเหนือ   80 
ตัวอยําง  และภาคอีสาน  77 ตัวอยําง  ผลการสํารวจที่
สําคัญมีดังตํอไปนี ้

สภาพทั่วไปของการปลูกอ้อย 

เกษตรกรสํวนใหญํปลูกอ๎อยพันธ๑ลําปาง11, K84-
200, K88-92, ขอนแกํน3, อูํทอง7 เป็นต๎น เป็นการปลูก
แบบรํองเดี่ยว 42.41% รํองคูํ  57.59% การพูนโคน 
51.77% ไมํพูนโคน 48.23% เกษตรกรที่พูนโคนจะพูนโคน
สํวนใหญํสูงประมาณ 10-15 ซม.  

พื้นที่ปลูกอ๎อยของเกษตรกรมีขนาด 1-30 ไรํจํานวน 
40.32%  ขนาด 31-70ไรํ 28.46% ขนาด 71-100 ไรํ 
18.97% และมากกวํา 100 ไรํ 12.25%  รูปรํางของแปลง
อ๎อยสํวนใหญํมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม 73.72% แปลงมี
รูปรํางบิดเบี้ยว 26.28%  สภาพแปลงสํวนใหญํเป็นพื้นที่
ราบเรียบ 71.43% พื้นที่ไมํสม่ําเสมอ 28.57%  มีถนนเข๎าถึง
ทุกแปลง 94.23% ถนนเข๎าถึงบางแปลง 5.77%  ซึ่งจากการ
สํารวจพบวํา การนําเอาเครื่องจักรกลเกษตรตํางๆ เชํน รถไถ 
เครื่องปลูก ฯลฯ เข๎าไปใช๎งานในพื้นที่  มีความสะดวก 
99.21% และไมํสะดวก 0.79% 

 
รูปที่ 1 แปลงที่ไมํมีถนนเข๎าออก 

 
รูปที่ 2  แปลงที่มีถนนเข๎าออก 

การเก็บเกี่ยว  สํวนใหญํเกษตรกรจะใช๎แรงงานคน
ในการเก็บเกี่ยว 88.54% เนื่องจากในพื้นที่หาแรงงานได๎งําย
และคําแรงถูก สํวนการใช๎เครื่องเก็บเกี่ยว 5.14% เนื่องจาก
แรงงานหายากและมีคําแรงแพง และการใช๎แรงงานคนผสม
กับการใช๎เครื่องเก็บเกี่ยว 6.32% เนื่องแรงงานไมํสามารถ
เก็บเกี่ยวได๎ทันจึงต๎องใช๎เครื่องมาชํวยเก็บ 

การเก็บเกี่ยวโดยใช๎แรงงานคน เป็นการตัดอ๎อยสด 
39.54% อ๎อยเผา 52.09% อ๎อยสดผสมกับอ๎อยเผา 8.36% 
สํวนการเก็บเกี่ยวโดยใช๎เครื่องเก็บเกี่ยวเป็นการตัดอ๎อยสด
ทั้งหมด 100% เหตุผลที่เกษตรกรตัดอ๎อยสดเนื่องจาก ได๎
ราคาดี รักษาตอ ถ๎าเผาแล๎วน้ําหนักอ๎อยจะหาย เป็นต๎น 
สํวนสาเหตุที่เกษตรกรตัดอ๎อยเผาเนื่องจากสามารถตัดได๎
รวดเร็วและแรงงานไมํยอมตัดอ๎อยสด เป็นต๎น 
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รูปที่ 3 การเก็บเกี่ยวโดยใช๎แรงงานคนแบบตัดอ๎อยเผํา 

 
รูปที่ 4 การเก็บเกี่ยวโดยใช๎แรงงานคนแบบตัดอ๎อยสด 

การเก็บเกี่ยวโดยใช๎แรงงานคนมีวิธีการจ๎าง 3 ชนิด
คือ 1) ตัดแบบคิดเป็นมัด มัดละ 1-2 บาท 2) ตัดแบบวัดวา 
วาละ 1-2บาท  3) ตัดแบบเหมา ตันละ 150 บาท  หรือรวม
คําบรรทุกไปโรงงานตันละ 250-350 บาท โดยจํานวน
แรงงานที่ใช๎ในการเก็บเกี่ยวมีตั้งแตํ 5 ถึง 40 คนตํอคณะ ซึ่ง
จะตัดอ๎อยได๎วันละประมาณ 30-45 ตัน (ดังรูปที่ 4) 

การเก็บเกี่ยวอ๎อยโดยใช๎เครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อย มีราคา
คําจ๎างตัดตันละ 130-165 บาท โดยแตํละเครื่องมีการใช๎งาน
ปีละประมาณ 10,000-15,000 ตัน มีคําซํอมแซมดูแลรักษา
เครื่องประมาณปีละ 50,000-200,000 บาท/เครื่อง คําจ๎าง
แรงงานคนขับรถเก็บเกี่ยว 5-10 บาท/ตัน  อัตราการใช๎
น้ํามันประมาณ 1-2 ลิตร/ตัน 

การส้ารวจเคร่ืองเก็บเกี่ยวอ้อย  

จากการสํารวจเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยท่ีมีจําหนํายอยูํ
ในท๎องตลาด มี 2 ชนิด คือ 

1. เครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยแบบเป็นลําดังรูปที่ 5 เชํน 
เครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยของบริษัทกมลอินดัสตรีรุํน K80-200PP  
บริษัทเออาร๑ทีเทคโนโลยีแอนด๑เอ็นจิเนียริง  และบริษัทเอส
เคจีเอฟเทรดดิ้ง(2002) เป็นต๎น 

 
รูปที่ 5 รถตัดอ๎อยแบบเป็นลํา 

2. เครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยแบบเป็นทํอน เป็นเครื่องที่
นิยมใช๎กันอยูํมากในปัจจุบันนี้ (ดังรูปที่ 6) มีทั้งแบบที่ผลิต
เองและนําเข๎าจากตํางประเทศ สํวนใหญํเกษตรกรนิยมใช๎
เครื่องแบบมือสองที่นําเข๎าจากตํางประเทศ เนื่องจากจะมี
ราคาที่ถูกกวํา 

 
รูปที่ 6 รถตัดอ๎อยแบบเป็นทํอน 

จากการสํารวจพื้นที่เก็บเกี่ยวอ๎อย โรงงานน้ําตาล 
และบริษัทที่เกี่ยวข๎องกับการเก็บเกี่ยว ไมํพบการใช๎งาน
เครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยแบบเป็นลํา  พบแตํการใช๎งานเครื่องเก็บ
เกี่ยวอ๎อยแบบเป็นทํอนเทํานั้น  จากการสอบถามเกษตรกร
ที่ซื้อเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยแบบเป็นทํอนไปใช๎งานพบวํา 
เกษตรกรจะเป็นรายใหญํๆซึ่งมีฐานะการเงินที่สูงเทํานั้น 
เนื่องจากเกษตรกรเหลํานี้ต๎องการเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยที่เก็บ
เกี่ยวได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาเรื่องแรงงานเก็บ
เกี่ยว สํวนของเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยแบบเป็นลําที่มีราคา
เครื่องถูกกวํา ไมํเป็นที่นิยมของเกษตรกร เนื่องจากการ
ทํางานจะมีหลายขั้นตอน ทําให๎เสียเวลาและต๎องใช๎แรงงาน
มากขึ้น   

สภาพลปลงอ้อยในพื้นที่การจัดรูปของกรมชลประทาน 

จากการศึกษาการดําเนินงานของสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง กรมชลประทาน พบวําสํวนใหญํเป็นพื้นที่ปลูก
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ข๎าว สําหรับไรํอ๎อยที่ได๎รับการจัดรูปนั้นมีอยูํเพียง 3,200 ไรํ 
ในเขตตําบลทุํงทอง อําเภอทํามํวง และตําบลดอนเจดีย๑ 
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (ดังรูปที่ 7 และ 8) 

 
รูปที่ 7 คลองสํงน้ําเข๎าถึงแปลงอ๎อย 

 
รูปที่ 8 ถนนในแปลงเชื่อมตํอกับถนนสายหลัก 

สภาพพ้ืนที่ปลูกอ้อยของเกษตรกรท่ัวไป 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน 
เกือบทั้งหมดเป็นเกษตรกรรายยํอย มีพื้นที่ถือครองน๎อยกวํา 
100 ไรํ ดังรูปที่ 9 โดยเฉพาะอยํางยิ่งพื้นที่เพาะปลูกผืน
เดียวกันที่มีขนาดเกินกวํา 100 ไรํ มีอยูํน๎อยกวํา 1% การจัด
รูปแปลงอ๎อยเพื่อนําเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยเข๎าไปใช๎งานจึงมี
ความจําเป็นต๎องรวมกลุํมเกษตรกรจํานวนมากเพื่อให๎ได๎
ขนาดพื้นที่เพาะปลูกตามต๎องการ ซึ่งการดําเนินการแทบ
เป็นไปไมํได๎เลย 

 
รูปที่ 9 แปลงพื้นที่ขนาดเล็กของเกษตรกรรายยํอย 

ภาคกลางและภาคเหนือตอนลําง พื้นที่เพาะปลูก
อ๎อยขนาดใหญํ สํวนมากจะอยูํในภาคกลางและภาคเหนือ
ตอนลําง เชํน จ.กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี กําแพงเพชร 
นครสวรรค๑ พิษณุโลก และสุโขทัย ซึ่งพื้นที่เหลํานี้ได๎รับการ
จัดรูปแปลงโดยเจ๎าของดําเนินการเองดังรูปที่ 10 เพื่อลด
ต๎นทุนในการนําเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยเข๎าไปใช๎งาน แตํ
เกษตรกรที่มีพื้นที่เป็นผืนเดียวกันขนาดตั้งแตํ 500 ไรํขึ้นไป 
และสามารถจัดการให๎มีแถวปลูกอ๎อยยาวเกินกวํา 500 เมตร 
ยังมีน๎อยมาก ประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ในการใช๎เครื่องจึง
คํอนข๎างต่ํา 

 
รูปที่ 10 แปลงพื้นที่ขนาดใหญํ 

การส้ารวจการใช้เคร่ืองเก็บเกี่ยวอ้อยของเกษตรกร 

จากปัญหาความขาดแคลนแรงงานในภาค
การเกษตร ทําให๎เกษตรกรรายใหญํมีความจําเป็นต๎องจัดหา
เครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยเข๎ามาใช๎งาน ถึงแม๎วําเครื่องจะมีขนาด
ใหญํราคาแพงก็ตาม และปัญหาของการใช๎เครื่องประการ
หนึ่งก็คือสภาพแปลงอ๎อยที่ไมํเอื้ออํานวยให๎เครื่องทํางานได๎
เต็มประสิทธิภาพ ทําให๎ต๎นทุนการใช๎เครื่องสูงเกินกวําที่ควร 
ซึ่งการสูญเสียคําน้ํามันเชื้อเพลิงตามข๎อกําหนดของเครื่อง
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เก็บเกี่ยวอ๎อยเมื่อเครื่องทํางานเต็มประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย
ประมาณ 1 ลิตรตํอตันอ๎อย แตํจากสภาพแปลงอ๎อยที่
เป็นอยูํทําให๎สิ้นเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงสูงถึง 2-2.5 ลิตรตํอ
ตันอ๎อย 

การเก็บข้อมูลประสิทธิภาพการใช้เคร่ืองเก็บเกี่ยวอ้อย
ของเกษตรกร 

 
รูปที่ 11 การใช๎เครื่องที่ อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร 

แปลงที่ อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร มีขนาด 36 ไรํ 
(รูปท่ี 11) ความยาวแถวอ๎อย 240 เมตร ใช๎เวลาตัด4 นาที
ตํอ 1 แถวอ๎อย ใช๎เวลากลับเลี้ยวท่ีหัวแปลงครั้งละ 2 นาที 
ได๎ประสิทธิภาพเชิงพื้นท่ี 66.67% เมื่อนําเวลาที่ใช๎ในการ
เคลื่อนย๎ายเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยและรถบรรทุกมาคิดคํานวณ 
จะได๎ประสิทธิภาพประมาณ 60% 

สํวนแปลงที่ อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี มีขนาด 1 ไรํ 
(รูปที่ 12) ความยาวแถวอ๎อย 150 เมตร ซึ่งมีพื้นที่แคบและ
มีเสาไฟฟูากีดขวางในแปลงอ๎อย ใช๎เวลาตัดอ๎อย 25 นาที  
เวลาทํางานรวม 65 นาที ประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ 38% 

 
รูปที่ 12  แปลงขนาดเล็กและมีสิ่งกีดขวาง 

และอีกแปลงหนึ่งที่ อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี มี
ขนาด 500 ไรํ (รูปท่ี 13) ความยาวแถวอ๎อย 500 เมตร ซึ่ง

ได๎ผํานการจัดรูปแปลงแล๎ว ใช๎เวลาตัด 694 วินาทีตํอ1แถว
อ๎อย  ใ ช๎ เวลากลั บ เลี้ ยวที่ หั วแปลง125 วิ นาที  ได๎
ประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ 85% เมื่อคิดเวลาในการขนย๎าย
เครื่อง จะได๎ประสิทธิภาพการใช๎งานประมาณ 80% 

 
รูปที่ 13  การใช๎เครื่องในแปลงที่ผํานการจัดรูปที่ดินแล๎ว 

การทดสอบการจัดรูปที่ดินในลปลงอ้อยของเกษตรกร 

จากการสํารวจพบวําเกษตรกรไรํอ๎อยสํวนใหญํยัง
ขาดความรู๎และข๎อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงาน
จัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตร หลังจากการชี้แจงของทีมงานทํา
ให๎เกษตรกรจํานวนมากมีความสนใจการจัดรูปแปลงปลูก
อ๎อยของตนเอง จึงได๎คัดเลือกที่จะทดสอบการจัดรูปแปลง
รํวมกับเกษตรกรในเขต อ.นาดี จ.หนองบัวลําภู 1 ราย อ.
สวรรคโลก จ.สุโขทัย 1 ราย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 1 
ราย และที่ อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี จํานวน 2 ราย โดยจะ
เป็นการทดลองทําเป็นแบบจําลองเทํานั้น ยังไมํสามารถ
ดําเนินการจริงได๎ เนื่องจากมีขั้นตอนและต๎องใช๎งบประมาณ
จํานวนมาก โดยพยายามที่จะรวบรวมเกษตรกรเพื่อให๎ได๎
จํานวนพื้นที่ประมาณ 500 ไรํ ปรากฏวํามีเพียงที่ อ.บํอ
พลอย จ.กาญจนบุรี ที่สามารถดําเนินการได๎  

การทดสอบจัดรูปแปลงอ๎อยที่  อ.บํอทราย จ .
กาญจนบุรี (รูปท่ี 14) ดําเนินการทดลองจัดรูปแปลงอ๎อย
โดยการสํารวจ ตอกหมุด สํองกล๎อง หาพิกัดเพื่อจัดทําแบบ
แปลนของแปลงปลูกออ๎ย 
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รูปที่ 14  การสํารวจเพื่อจัดทําแบบแปลน 

แปลงที่1 ขนาดพื้นที่ 500 ไรํ เป็นผืนเดียวและมี
เจ๎าของเพียงคนเดียวทําให๎งํายตํอการดําเนินงาน ซึ่งเจ๎าของ
ได๎ทําการจัดรูปแปลงปลูกไว๎แล๎ว (รูปที่ 15) จากการทดสอบ 
พบวํา ประสิทธิภาพการใช๎เครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยสูงถึง 80% 

 
รูปที่ 15 แบบแปลงที่จัดรูปที่ดินเรียบร๎อยแล๎ว 

สํวนแปลงที่ 2 เป็นการรวมพื้นที่ 4 เจ๎าของ 4 แปลง
เข๎าด๎วยกัน แล๎วจัดแถวปลูกอ๎อยใหมํ (รูปที่ 16) ให๎เป็นแนว
เดียวกันตามความยาวของพื้นท่ี ชํวยลดการเลี้ยวกลับของ
เครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อย เพิ่มประสิทธิภาพการใช๎งานให๎สูงขึ้น
เกินกวํา 80% 

 
รูปที่ 16  แบบแปลงที่รวมพืน้ที่ 4 แปลงเข๎าด๎วยกัน 

การจัดรูปแบบแปลงจะเน๎นแถวปลูกอ๎อยให๎เป็นแนว
เดียวกัน โดยมีความยาวของแถวอ๎อยมากที่สุดเทําที่จะทําได๎ 
และจะต๎องคํานึงถึงทิศทางลมที่อาจจะเป็นสาเหตุให๎อ๎อยล๎ม
ผิดทิศทาง ซึ่งเป็นอุปสรรคตํอการทํางานของเครื่องเก็บเกี่ยว
อ๎อย นอกจากนี้ถนนท่ีตัดเข๎าแปลงอ๎อยเพื่อการให๎น้ําและ
การดูแลอ๎อย จะต๎องมีระดับที่เสมอกับแปลงอ๎อย เพื่อให๎
เครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยสามารถวิ่งเข๎าทํางานเป็นแนวยาว
ตํอเนื่องไมํสะดุดและไมํต๎องเลี้ยวกลับบํอย ลักษณะการจัด
แปลงเชํนนี้ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎งานของเครื่องเก็บ
เกี่ยวอ๎อยสูงถึง 80% ขึ้นไป 

สรุปผลการวิจัยลละข้อเสนอลนะ 

จากการดําเนินงานตามโครงการวิจัยพบวํา การจัด
รูปที่ดินในแปลงอ๎อยยังไมํ เป็นที่ รู๎ จั ก แพรํหลายนัก
โดยเฉพาะเกษตรกรรายยํอย แตํเกษตรกรเกือบทั้งหมดให๎
ความสนใจและเห็นประโยชน๑ในการจัดรูปแปลงเพื่อนํา
เครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยเข๎าไปใช๎ ซึ่งจะชํวยลดปัญหาขาดแคลน
แรงงานและลดต๎นทุนในการเก็บเกี่ยวอ๎อยลงได๎มาก 
เนื่องจากประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ของของเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อย
กํอนและหลังการจัดรูปที่ดินมีคําเทํากับ 30-50% และ 80% 
ตามลําดับ โดยต๎องจัดรูปแปลงใหมํให๎มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
500 ไรํ และแถวอ๎อยต๎องมีความยาวตั้งแตํ 500 เมตรขึ้นไป 
แตํติดปัญหาสภาพพ้ืนท่ีไมํเหมาะสมและมีขนาดเล็กเกินไป 
การรวมกลุํมเกษตรกรทําได๎ยากเนื่องจากปัญหากรรมสิทธ์ิ
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และผลประโยชน๑ตํางๆ วิธีการหนึ่งที่นําจะเป็นไปได๎คือ 
เกษตรกรจะต๎องริเริ่มที่จะรํวมกันแสดงเจตจํานงผํานทาง
องค๑กรหรือหนํวยงานท๎องถิ่นเพื่อนําเสนอตํอหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง เชํน สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง กรมชลประทาน 
ซึ่ งเป็นหนํวยงานที่นํ าจะมีศักยภาพเพียงพอในการ
ดําเนินการ 
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TAM-05 

การพัฒนาเครื่องมยอดเมล็ดลงถาดเพาะกล้า 
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1 ถนนฉลองกรุง  แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 10520  

ผู้เขียนติดต่อ: ธีรพงศ์  ผลโพธิ์  E-mail: kpteerap@kmitl.ac.th, t_pholpo@yahoo.com 

บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดลงถาดเพาะกล๎าโดยใช๎วงจรนิวแมติกซึ่งควบคุมด๎วยProgrammable 
Logic Controller (PLC) เครื่องหยอดเมล็ดนี้มีสํวนประกอบ 3 สํวน คือ 1.โครงสร๎างของเครื่อง 2.สํวนควบคุมด๎วยPLC 3.สํวนการ
ทํางานด๎วยระบบนิวแมติกเครื่องหยอดเมล็ดลงถาดเพาะกล๎านี้มีลักษณะการทํางานคือเมื่อเริ่มเปิดเครื่องกระบอกสูบตัวที่ 1 ดึงถาด
เพาะกล๎าเข๎าเครื่องหยอดกระบอกสูบตัวที ่2 จะบังคับแผงกดหลุมซึ่งทําหน๎าที่กดเป็นหลุมในถาดเพาะกล๎าในแนวตั้งตามจํานวนหัว
เข็มดูดเมล็ดจากนั้นกระบอกสูบตัวที ่3 จะทําหน๎าที่บังคับแผงหวัเข็มดูดเมล็ดเคลื่อนขึ้น-ลงในแนวตั้ง เพื่อดูดเมล็ดและปลํอยเมล็ด
ตามวงจรการทํางาน ซึ่งจะมีหัวเข็มดูดเมล็ดจํานวน 25 เข็ม โดยที่กระบอกสูบตัวที่ 4 จะมีหน๎าที่เคลื่อนแผงเมล็ดและชํองปลํอย
เมล็ด(ที่อยูํคูํกันตามจํานวนหัวเข็ม)ให๎สลับไป-มา เพื่อให๎แผงหัวเข็มดูดจากแผงเมล็ดและชํองปลํอยเมล็ดลงถาดเพาะกล๎าจากนั้น
กระบอกสูบตัวที่ 1 จะเลื่อนถาดที่จะหยอดเมล็ดเข๎าเครื่องหยอดและจะดันถาดทีหยอดแล๎วออกจากตัวเครื่องหยอดไปพร๎อมๆกัน
ผลการทดลองเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ๑ฯมีประสิทธิภาพในการหยอดสูงสุดเทํากับ 91.98 % ของหัวเข็มเบอร๑ 18 สามารถหยอดเมล็ด
พันธุ๑ลงถาดเพาะกล๎าได๎ 94.7 ถาดตํอช่ัวโมง เมื่อเปรียบเทียบกับใช๎แรงงานคนสามารถหยอดเมล็ดได๎ดีกวําแรงงานคน 3.46 เทํา 

ค้าส้าคัญ:เครื่องมยอดเมล็ด;  นิวลมติก;  เมล็ดผักกาดเขียว; Programmable Logic Controller(PLC) 

1. บทน้า 

การปลูกพืชผักเพื่อบริโภคสดในอดีตมีวิธีการปลูกมี
อยูํ 2 แบบ คือ การปลูกด๎วยการหยอดเมล็ดลงบนแปลง
ปลูกและการเพาะเมล็ดให๎เป็นต๎นกล๎ากํอนที่จะย๎ายลงไป
ปลูกในแปลง ความแตกตํางในการปลูกผักทั้ง 2 วิธีนี้อยูํที่
ปริมาณการใช๎เมล็ดพันธุ๑ในการปลูก จากวิธีแรกเป็นการ
ปลูกด๎วยเมล็ด โดยตรงลงบนแปลงปลูกหลังจากต๎นงอกออก
มาแล๎ว หากพบวําต๎นกล๎ามีระยะการปลูกชิดกันเกินไปก็
จําเป็นต๎องถอนต๎นกล๎าบางสํวนทิ้งเพื่อทําให๎ต๎นกล๎าที่เหลือ
เจริญงอกงามได๎ดี  สํวนการปลูกแบบย๎ายกล๎านั้นจะ
สิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ๑น๎อยกวําเนื่องจากไมํมีการถอนทิ้งดังนั้น
สาหรับการปลูกผักท่ีมีราคาแพงนั้นการปลูกแบบเพาะเป็น
ต๎นกล๎าจึงเหมาะสมอยํางยิ่ง  สําหรับปริมาณการบริโภคผัก
ในประเทศ มีประมาณ 3.7 ล๎านตันตํอปี คิดเป็นมูลคําไมํ

น๎อยกวํา 18,600 ล๎านบาท (คิดจากการบริโภค 60 ก.ก./
คน/ปี และราคาเฉลี่ย 5 บาท/ก.ก.) [1]  

ในปัจจุบันระบบการปลูกแบบเพาะกล๎าได๎รับความ
นิยมและแพรํหลายขึ้นเรื่อยๆ ในพืชผักบางชนิดที่มีราคา
แพงนั้นจะมีการขายผักในลักษณะต๎นกล๎าเพื่อให๎เกษตรกร
หรือผู๎ที่สนใจปลูกผักกินเอง โดยซื้อไปทําการปลูกและดูแล
จนสามารถบริโภคได๎ ธุรกิจดังกลําวเริ่มเป็นที่แพรํหลายมาก
ขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะการปลูกแบบดังนั้นหากมีการ
ออกแบบสร๎างเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ๑พืชลงบนถาดเพาะได๎
เองโดยใช๎เทคโนโลยีภายในประเทศก็จะทําให๎กลุํมธุรกิจ
ขนาดเล็ก (SME) ของไทยสามารถเพาะต๎นกล๎าผักได๎ ใน
ปัจจุบันมีวิธีการหยอดเมล็ดพันธุ๑ลงบนถาดเพาะกล๎าของ
กลุํมธุรกิจขนาดเล็กยังคงเป็นการใช๎ แรงงานคนซึ่ งมี
ข๎อบกพรํองในการทํางานคือความลําช๎าในการทํางาน
ประมาณ 15 ถาดตํอช่ัวโมง หรือ120 ถาดตํอวัน (อิทธิรักษ๑ 
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ราชรักษ๑และคณะ, 2554)[2]และการหยอดเมล็ดพันธุ๑ผัก
ขนาดเล็กๆนั้นหากใช๎คนหยอดจะเกิดปัญหาการหยอดเมล็ด
ลงในแตํละหลุมมากเกินไปสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ๑พืชอยํางมาก 
สํงผลให๎ต๎นทุนของต๎นกล๎าที่ใช๎คนปลูกมีมากกวําแบบใช๎
เครื่อง โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้มีการปลูกผักแบบโฮโดรโป
นิกส๑(Hydroponics) เครื่องหยอดเมล็ดลงถาดเพาะกล๎าจะ
ชํวยให๎ทํางานได๎รวดเร็วและมีความแมํนยํา แตํปัจจุบันนี้ยัง
มีประสิทธิภาพไมํดีพอ จึงทําให๎มีการใช๎ไมํแพรํหลาย ดังนั้น
คณะผู๎วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทําเครื่องนี้โดยมีวัตถุประสงค๑
ของงานวิจัยนี้เพื่อพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดลงถาดเพาะกล๎า
โดยใช๎วงจรนิวแมติกในการทํางานโดยมีเครื่องควบคุมเชิง
ตรรกที่สามารถโปรแกรมได๎หรือท่ีเรียกวําโปรแกรมเมเบิ้ล
โลจิกคอลโทลเลอร๑(Programmable Logic Controller 
,PLC) ในการทํางานแบบอัตโนมัต ิ 

2. อุปกรณ์ลละวิธีการ 

2.1 อุปกรณ์ 
1. การออกแบบชุดโครงสร๎างของเครื่องหยอดเมล็ด

พันธุ๑ เป็นการออกแบบโดยใช๎โปรแกรม Solid Works 2010 
แสดงดังรูปที ่1  

 
รูปที่ 1 ชุดโครงสร๎างและสํวนประกอบของเครื่องหยอด  

เมล็ดพันธุ๑ชุดโครงสร๎างของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ๑นี้
แบํงเป็นสํวนประกอบที่สําคัญ ดังนี ้

1.1 แผํนฐานรองรับโครงสร๎าง ทํามาจากไม๎อัดขนาด 
120เซนติเมตร x 240เซนติเมตร x 1เซนติเมตร และรํอง
สําหรับเลื่อนถาดเป็นเหล็กฉากอยํางบางขนาด 2.54 
เซนติเมตร x 2.54 เซนติเมตร แสดงดังรูปที ่2 

 

รูปที่ 2 แผํนฐานรองรับโครงสร๎างเครื่องหยอดเมล็ด 

1.2 ชุดเสาโครงเครื่องฯ ทํามาจากเหล็กเกลียวตลอด
ขนาด2.54 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร จํานวน 6 ต๎น 
และ เหล็กเกลียวตลอดขนาด 2.54 เซนติเมตร ยาว 25 
เซนติเมตรจํานวน 2 ต๎น เสาทั้งสองขนาดเช่ือมติดกับแผํน
เหล็กแบนขนาด 5 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร แสดงดัง
รูปที ่3 

         
A                       B 

รูปที่ 3  ชุดเสาโครงเครื่องหยอดเมล็ด (A) เสาเกลียวยาว และ(B) เสา
เกลียวสั้น 

1.3 ชุดถาดใสํเมล็ดพันธุ๑และชํองปลํอยเมล็ด ทํามา
จากแผํนอะคริลิคใส ขนาด 32 เซนติเมตร x 32 เซนติเมตร 
x 1 เซนติเมตร มีจํานวน 25 ชํอง (ตามหัวเข็ม) ขนาด 4 
เซนติเมตร x 4 เซนติเมตร แตํละชํองจะแบํงเป็นสองหลุมๆ
แรกจะเป็นหลุมใสํเมล็ดหลุมที่สองจะเป็นหลุมปลํอยเมล็ดลง
ถาดกล๎า แสดงดังรูปที ่4 

 
รูปที่ 4  ชุดถาดใสํเมล็ดและปลํอยเมล็ดพันธุ๑ 

1.4 ถาดเพาะกล๎าขนาด 27 เซนติเมตร x 53 
เซนติเมตร มีหลุมจํานวน 50 หลุมตํอถาด(ในการทํางานใช๎ 
25 หลุมตํอครั้ง)  แตํละหลุมมีขนาด 4.5 เซนติเมตร x 4.5 
เซนติเมตร แสดงดังรูปท่ี 5(ก) และมีกระบอกสูบนิวแมติก
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ขนาด Ø 25 มิลลิเมตร ระยะก๎านสูบ 300 มิลลิเมตร จํานวน 
1 กระบอกเพื่อเลื่อนถาดเพาะกล๎าเข๎าเครื่องและเลื่อนออก
เมื่อหยอดเมล็ดเสร็จแล๎วดังรูปที ่5(ข) 

 
            ก                             ข 

รูปที่ 5  แสดงถาดเพาะกล๎า(ก) กระบอกสูบนิวแมติก(ข) 

1.5 ชุดแผงกดหลุมทํามาจากแผํนอะคริลิคใสขนาด 
32 เซนติเมตร x 32 เซนติเมตร x 0.8 เซนติเมตร มีแทํงกด
ทําหลุมทรงกระบอกจํานวน 25 แทํง ขนาด 1.2 เซนติเมตร 
x 5 เซนติเมตร และใช๎กระบอกสูบนิวแมติกขนาด Ø 30 
มิลลิเมตร ระยะก๎านสูบ 150 มิลลิเมตร เพื่อเลื่อนแผงกด
หลุมขึ้น-ลง แสดงดังรูปที ่6 

 
รูปที่ 6  กระบอกสูบนิวแมติกและแผงกดหลุม 

1.6 ชุดแผงดูดและปลํอยเมล็ดเมล็ด ทํามาจากแผํน
อะคริลิคขนาด 32 เซนติเมตร x 32 เซนติเมตร x 0.8 
เซนติเมตร พร๎อมชุดหัวเข็มที่ดูดเมล็ดพันธุ๑ ซึ่งใช๎หัวเข็ม
เบอร๑ 18 (ขนาดØรูเข็ม 1.2 มิลลิเมตร ยาว 48.5มิลลิเมตร) 
และเบอร๑ 21 (ขนาดØรูเข็ม 0.8 มิลลิเมตร ยาว 48.5
มิลลิเมตร)[4] แรงดูดที่ใช๎อยูํระหวําง 500 – 600 mmHg 
และติดตั้งกระบอกสูบนิวแมติกขนาด Ø 30 มิลลิเมตร ระยะ
ก๎านสูบ 150 มิลลิเมตร เพื่อเลื่อนแผงดูดและปลํอยเมล็ด
ขึ้น-ลง แสดงดังรูปที ่7 

 
รูปที่ 7  แสดงกระบอกสูบนิวแมติกและแผงแผงดูดและ 

ปลํอยเมล็ด 

2. การออกลบบวงจรนิวลมติก 

ในการทํางานแสดงดังรูปท่ี 8 และมีสํวนประกอบ
ของวงจรนิวแมติก ดังนี ้

1. กระบอกสูบนิวแมติกทํางานสองทางแบบ
Double acting เป็นตัวเลื่อนถาดเพาะกล๎าเข๎าเครื่องฯ 
ขนาด Ø 25 มิลลิเมตร ระยะก๎านสูบ 300 มิลลิเมตร จํานวน 
1 กระบอก  

2. กระบอกสูบนิวแมติกแบบ Double acting  ชุด
กดหลุมหยอดเมล็ด ขนาด Ø 30 มิลลิเมตร ระยะก๎านสูบ 
150 มิลลิเมตร จํานวน 1 กระบอก 

3. กระบอกสูบนิวแมติกแบบ Double acting  เป็น
ตัวเลื่อนชุดถาดใสํเมล็ดพันธุ๑และชํองปลํอยเมล็ด และชุด
แผงดูดและปลํอยเมล็ด ขนาด Ø 25 มิลลิเมตร ระยะก๎าน
สูบ 150 มิลลิเมตร จํานวน 2 กระบอก  

4. เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร๑ ขนาด   
มอเตอร๑ 1 hp  1 เฟส  AC 220 V 

5. ถังเก็บสุญญากาศขนาด 50 ลิตร  
6. ชุดปรับคุณภาพลมอัด 1ชุด 
7. วาว๑ลดับเบิ้ลโซลินอยวาล๑ว5/3 จํานวน1 ตัว 
8. วาว๑ลดับเบิ้ลโซลินอยวาล๑ว5/2 จํานวน4 ตัว 
9. วาล๑วปรับความเร็วกระบอกสูบจํานวน9 ตัว 
10. ป๊ัมสุญญากาศ ขนาดมอเตอร๑ 1 hp 1 เฟส AC 

220 V  
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รูปที่ 8  แสดงวงจรนิวแมติกที่ออกแบบ 

3. วงจร PLC  

ที่ออกแบบเพื่อใช๎ควบคุมการทํางานวงจรนิวแมติก 
และการเปิด-ปิดการดูด-ปลํอยเมล็ดในในขณะทํางานของปั๊ม
สุญญากาศ โดยมีวงจรดังรูปที ่9 

 
รูปที่ 9  แสดงวงจร PLC ที่ออกแบบ 

4. เคร่ืองมยอดเมล็ดพันธุ์ 

ผักกาดเขียวกวางตุ๎ง เมื่อนําสํวนตํางมาประกอบเป็น
ตัวเครื่องหยอดแล๎ว จะเป็นตัวเครื่องหยอดดังแสดงในรูปท่ี 
10 

 
รูปที่ 8  แสดงเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ๑ผักกาดเขียวกวางตุ๎ง 

2.2 วิธีการ 

1. หาคํามิติ (Dimension) ของเมล็ดพันธุ๑ผักกาด
เขียวกวางตุ๎ง โดยหาขนาดจากเส๎นผําศูนย๑กลางเฉลี่ยเชิง
เรขาคณิต (Geometer Mean Diameter, GMD) โดยวัด
เส๎นผําศูนย๑กลางที่ยาวที่สุด (a) เส๎นผําศูนย๑กลางที่ยาวที่สุด
ที่ตั้งฉากกับa (b) และเส๎นผําศูนย๑กลางที่ยาวที่สุดที่ตั้งฉาก
กับa และ b (c) นํามาคํานวณจากสูตร (ปานมนัส และคณะ, 
2538)[3] โดยในการหาคํามิติจากเมล็ดพันธุ๑ผักกาดจํานวน 
100 เมล็ด แล๎วบันทึกผล 

GMD = (abc)1/3    (1) 
เมื่อ  a = เส๎นผําศูนย๑กลางที่ยาวท่ีสุด 
      b = เส๎นผําศูนย๑กลางที่ยาวท่ีสุดท่ีตั้งฉากกับ a 
      c = เส๎นผําศูนย๑กลางที่ยาวท่ีสุดท่ีตั้งฉากกับ a และ b 

2. ทดลองหาคําเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูด
เมล็ดพันธุ๑ผักกาดฯ ของหัวเข็มเบอร๑ 18 และ 21  

ขนาดมิติ (GMD) ของเมล็ดผักกาดฯนี้ โดยทดลอง
จํานวน 25 เข็มๆละ3 ครั้งของเข็มทั้งสองเบอร๑ แล๎วจด
บันทึกและคําใดมีคําสูงกวําก็นํามาหาคําแรงดูดเมล็ดตํอไป
แล๎วจดบันทึก โดยใช๎ถาดทดลอง จํานวน 10 ถาด (ถาดละ
50 หลุม) จํานวน 10 ครั้ง จากสมการ 

              (2) 
    X =จํานวนหลุมที่เมล็ดลง 

3. ทดลองหาประสิทธิภาพการหยอดเมล็ดพันธุ๑
ผักกาดเขียวกวางตุ๎ง โดยใช๎คําที่ความสามารถในการหยอด
เมล็ดของเข็มเบอร๑ที่มีประสิทธิภาพของการดูดเมล็ดพันธุ๑
ผักกาดฯ สูงสุดจากทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูด
เมล็ดพันธุ๑ผักกาดฯ ของหัวเข็มเบอร๑  18 และ 21 จาก
สมการ 

               (3) 
     y =จํานวนหลุมที่เมล็ดลง 1 เมล็ด  

4. ทดลองหาคําเปรียบความสามารถเครื่องหยอดกับ
คนหยอดโดยการใช๎นาฬิกาจับเวลาในการหยอดตํอถาด (50 
หลุมตํอถาด) ใช๎คนทดลองจํานวน 10 คนๆละ3 ครั้ง โดย
เป็นผู๎ชายจํานวน 5 คน และ เป็นผู๎หญิงจํานวน 5 คน แล๎ว
บันทึกผล  
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3. ผลการทดลองลละวิจารณ์ 

1. คํามิติ (Dimension) ของเมล็ดพันธุ๑ผักกาดเขียว
กวางตุ๎งที่วัดได๎จากเมล็ดพันธุ๑ผักกาดจํานวน 100 เมล็ด มี
การวัดแสดงดังรูปที่ 1 มีคําเฉลี่ย GMD= 1.70±0.10 ซึ่งเข็ม
ที่ใช๎ทั้งสองเบอร๑มีขนาด Ø รูเข็มเล็กกวําคํามิติของเมล็ด
พันธุ๑ผักกาดฯ ดังนั้นจึงเลือกใช๎หัวเข็มทั้งสองขนาดมาหาคํา
เปรียบเทยีบประสิทธิภาพของการดูดเมล็ดพันธุ๑ผักกาดเขียว
กวางตุ๎ง 

 
รูปที่ 1  แสดงการวัดคํามิติ(GMD) 

2. จากการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
การดูดเมล็ดพันธุ๑ผักกาดฯ โดยใช๎หัวเข็มเบอร๑ 18 และ 21 
ตามลําดับนั้น พบวํา ประสิทธิภาพของการดูดเมล็ดพันธุ๑
ผักกาดฯ โดยใช๎หัวเข็มเบอร๑ 18  เฉลี่ย 49.16±3.67  หลุม
ตํอถาด หรือมีประสิทธิภาพ 97.6%  สูงกวําหัวเข็มเบอร๑ 21  
เฉลี่ย 36.58±1.84 หลุมตํอถาด หรือมีประสิทธิภาพ 
73.16%  ดังนั้นแสดงวําประสิทธิภาพของการดูดเมล็ดพันธุ๑
ผักกาดฯของหัวเข็มเบอร๑  18 ดีกวํา เบอร๑ 21 แสดงดัง
รูปกราฟที่ 1 และเมื่อคําแรงดูดของหัวเข็มเบอร๑ 18 ดีกวํา
จึงนํามาหาคํา ซึ่งมีคําเฉลี่ย 12.71±0.23 mmHg. 

 
รูปกราฟที ่1 แสดงเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดเมล็ดพันธุ๑ผักกาด

ฯ โดยใช๎หัวเข็มเบอร๑ 18 และ 21   

3. จากผลการการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการ
ดูดเมล็ดพันธุ๑ผักกาดฯของหัวเข็มเบอร๑ 18 ดีกวํา เบอร๑ 21 

ดังนั้นจึงนําหัวเข็มเบอร๑ 18 มาหาคําประสิทธิภาพการหยอด
เมล็ดพันธุ๑ผักกาดฯ  จากการทดลอง พบวําการหยอดเมล็ด
พันธุ๑ผักกาดฯ ในถาด 50 หลุม มีผลจากการทดลองดังนี้  1)
เมล็ดลงหลุม 1 เมล็ดตํอหลุม, 2) เมล็ดลง 2 เมล็ดตํอหลุม, 
3)เมล็ดลงมากกวํา 2 เมล็ดตํอหลุม และ4)เมล็ดลงไมํลงหลุม 
ซึ่งมีคําเฉลี่ย 45.99, 2.26, 1.28 และ 0.45 หลุมตํอถาด 
ตามลาดับ หรือคิดเป็น 91.98%, 4.52%, 2.56% และ 0.9 
% ตามลําดับ จากรูปกราฟที่ 2 พบวําในการหยอดเมล็ด
พันธุ๑ผักกาดฯ ลง 1 เมล็ดตํอหลุมมีประสิทธิภาพสูงกวําคํา
อื่นๆ 

 
รูปกราฟที่ 2 แสดงประสิทธิภาพการหยอดเมล็ดพันธุ๑ผักกาดฯของหัว

เข็มเบอร๑ 18 

4. ผลจากการเปรียบเวลาเครื่องหยอดกับคนหยอด
ตํอ 1 ถาด (50 หลุมตํอถาด) พบวําเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ๑
ผักกาดฯนี้ ใช๎เวลาในการหยอดเมล็ดน๎อยกวําแรงงานคน 
3.45 เทํา ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1แสดงเปรียบเทียบเวลาคนกบัเครื่องหยอดฯ 

การมยอดลบบ ค่าเฉลี่ยเวลา (วินาที)/ถาด 
เครื่องหยอดฯ 38.01±0.32 
คนหยอดฯ 131.00±13.58 

4. สรูป 

จากการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องหยอด
เมล็ดพันธุ๑ผักกาดเขียวกวางตุ๎ง ลงถาดเพาะกล๎าพบวํา หัว
เข็มเบอร๑ 18 มีประสิทธิภาพการหยอดเมล็ดลงหลุมคิดเป็น 
91.98% มีความสามารถหยอดเมล็ดพันธุ๑ลงถาดเพาะกล๎าได๎ 
94.7 ถาดตํอช่ัวโมง และหยอดเมล็ดฯได๎ดีกวําแรงงานคน 
3.45 เทํา 

5. กิตติกรรมประกาศ 
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คณะผู๎วิจัย (อาจารย๑ ธีรพงศ๑ ผลโพธิ์  และ นาย 
กฤษณ๑ ผลโพธิ์) และคณะผู๎ชํวยวิจัย (นายทศพร เรือนแก๎ว 
นายปราชญา อินทร๑ด๎วง และนายปราโมทย๑  มณีโชติ ) 
ขอขอบคุณที่การวิจัยครั้งนี้ได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
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TAM-06 

การพัฒนาชุดทดสอบก้าลังของเคร่ืองยนต์ดีเซลสบูเดียวทางการเกษตร 

*อรรถพล อาภรณ๑พงษ๑  ชิตพล ชํางไม๎งาม ศราวุฒิ ไพรงาม กวี คงมั่น  คธา วาทกิจ และ พยุงศักดิ์ จลุยุเสน  
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนาร ีอ.เมือง จ.นครราชสีมา30000  

ผู้เขียนติดต่อ: อรรถพล อาภรณ์พงษ์  E-mail:atp_nr@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาชุดทดสอบกําลังของเครื่องยนต๑ดีเซลสูบเดียวทางการเกษตร โดยประยุกต๑ใช๎หลักการ
ของไดนาโมมิเตอร๑แบบกระแสเหนี่ยวนํา (Eddy Current Dynamometer) ชุดทดสอบประกอบด๎วย อุปกรณ๑เบรกไฟฟูาแบบ
กระแสเหนี่ยวนําวงจรควบคุมแรงดันไฟฟูา โหลดเซลล๑วัดแรงดึง เซนเซอร๑วัดอัตราการไหลน้ํามัน เซนเซอร๑พร๏อกซิมิตี้เทอร๑
โมคัปเปิลและชุดอุปกรณ๑เก็บวัดข๎อมูลด๎วยคอมพิวเตอร๑ อุปกรณ๑ทั้งหมดได๎ถูกติดตั้งบนโครงสร๎างรํวมกับเครื่องยนต๑ที่ต๎องการ
ทดสอบ ข๎อมูลตํางๆ ที่ตรวจวัดได๎แกํ อุณหภูมิอากาศที่ปูอนเข๎าทํอไอดี คําแรงบิด ความเร็วรอบ และอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน
เช้ือเพลิงของเครื่องยนต๑ซึ่งถูกบันทึก และแสดงผลบนคอมพิวเตอร๑ผํานชุดคําสั่งที่พัฒนาขึ้นจากโปรแกรม LabVIEW® ชุดทดสอบ
ดังกลําวสามารถนําไปใช๎เฉพาะในการทดสอบหาคํากําลังเบรกสุทธิสูงสุด (Maximum Net Brake Power) ของเครื่องยนต๑ดีเซลสูบ
เดียวทางการเกษตรได๎เทํานั้นเนื่องมาจากข๎อจํากัดของขนาดและความสามารถในการระบายความร๎อนของอุปกรณ๑เบรกไฟฟูาแบบ
กระแสเหนี่ยวนํา จากผลการทดสอบกับเครื่องยนต๑ดีเซลสูบเดียวทางการเกษตร ยี่ห๎อคูโบต๎า รุํนอีที 115 เพื่อวัดคํากําลังงานเบรก
สุทธิสูงสุดของเครื่องยนต๑พบวํากําลังงานของเพลาอํานวยกําลังมีคําสูงสุดเทํากับ8.55 kWที่คําแรงบิดและความเร็วรอบ
เทํากับ36.78 N-m และ 2222.8 rpm ตามลําดับ  

ค้าส้าคัญ:ไดนามิเตอร์; เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวทางการเกษตร; โปรลกรม LabVIEW 

1. บทน้า 

เครื่องยนต๑สูบเดียวนับเป็นต๎นกําลังหลักที่สําคัญ
สําหรับเครื่องจักรกลการเกษตรและถูกนําไปใช๎งานกันอยําง
แพรํหลายในประเทศไทย อาทิเชํน เครื่องสูบน้ํา เครื่องพํน
สารเคมี รถไถเดินตาม รถบรรทุกผลิตผลทางการเกษตร ฯลฯ 
เป็นต๎น การทดสอบหากําลังหรือสมรรถนะของเครื่องยนต๑
ชนิดดังกลําวจึงนับวํามีความสําคัญอยํางยิ่งสําหรับงานวิจัย
และพัฒนาที่เกี่ยวข๎องกับเครื่องยนต๑และระบบต๎นกําลังทาง
การเกษตร เนื่องจากจะทําให๎สามารถเข๎าใจถึงลักษณะการ
ทํางาน การใช๎งาน การปรับปรุงเพื่อพัฒนาให๎สมรรถนะของ
เครื่องยนต๑มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

กําลังหรือสมรรถนะของเครื่องยนต๑โดยทั่วๆ ไปนั้น
สามารถวัดได๎จากการทดสอบบนแทํนวัดกําลังของเครื่องยนต๑ 

(Engine Dynamometer Test Bench) โดยอาศัยหลักการ
วัดความเร็วรอบและแรงบิดที่ใช๎ต๎านทานการหมุนของ
เครื่องยนต๑ทั้งทางตรงและทางอ๎อมเพื่อนํามาประเมินหากําลัง
ของเครื่องยนต๑รํ วมกับการวัดปริมาณอื่นๆ ที่มีผลตํอ
สมรรถนะการทํางานของเครื่องยนต๑ เชํน อัตราการสิ้นเปลือง
น้ํามันเช้ือเพลิง อุณหภูมิอากาศ ฯลฯ เป็นต๎น   

ไดนาโมมิเตอร๑แบํงออกได๎หลายชนิดตามหลักการ
ทํางาน ได๎แกํ Pony Brake, Water Brake, Eddy Current 
Brake, Hysteresis Brake, DC และ AC Dynamometer 
ตารางที่ 1 สรุปข๎อดี-ข๎อเสียของไดนาโมมิเตอร๑แบบตํางๆ 
กระแสไฟฟู าที่ จํ าย ให๎ ขดลวดจะ เหนี่ ย วนํ า ให๎ เ กิ ด
สนามแมํเหล็กบนแผํนโลหะที่หมุนอยูํและ  
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ตารางที่ 1 สรุปข้อดี-ข้อเสยีของไดนาโมมิเตอร์แบบตา่งๆ  
คุณสมบัติ Pony/Water Brake Eddy-Current/ Hysteresis 

Brake 
DC AC 

การขับโมลด ทําไมํได๎ ทําไมํได๎ ทําได๎ ทําได๎ 
ความเฉื่อย ต่ํา แปรคําได๎ สูง ต่ํา 
เสถียรภาพการควบคุม ต่ํา ดี ดีมาก ดีที่สุด 
ความเร็วสูงสุด สูง สูง ปานกลาง สูง 
การตอบสนองต่อการควบคุม ช๎า ปานกลาง เร็ว เร็วที่สุด 
ความร้อน สูง สูง ต่ํา ต่ํา 
ก้าลัง สูงที่สุด สูง ปานกลาง ปานกลาง 

ที่มา: Thailandindustry.com 
 

ในการทดสอบกําลังของเครื่องยนต๑ขนาดเล็กมักนิยม
ใช๎ไดนาโมมิเตอร๑ประเภท Eddy Current Brake เนื่องจากมี
การตอบสนองตํอการควบคุมแรงบิดได๎ดีและสามารถปรับ
ชํวงแรงบิดได๎คํอนข๎างละเอียด แตํมีข๎อเสียคืออาจเกิดความ
ร๎อนจากแรงเสียดทานคํอนข๎างสูงจึงต๎องมีการระบายความ
ร๎อนที่เกิดขึ้นออกให๎เพียงพอ รูปท่ี 1 แสดงหลักการทํางาน
ของไดนาโมมิเตอร๑แบบ Eddy Current Brake  

 
รูปที่ 1  หลักการทํางานของ Eddy Current Brake Dynamometer 

ที่มา:http://www.thailandindustry.com 

เกิดเป็นกระแสไหลวน (Eddy Current) ซึ่งจะ
เหนี่ยวนําให๎เกิดสนามแมํเหล็กในทิศทางตรงกันข๎ามสํงผลให๎
แผํนโลหะที่หมุนอยูํถูกหนํวงหรือเบรกให๎หมุนช๎าลงโดยแรงที่

เบรกจะมากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับความเข๎มสนามแมํเหล็กซึ่ง
แปรผันตรงกับกระแสที่จํายให๎ขดลวดสร๎างสนามแมํเหล็ก 
ดังนั้นการควบคุมแรงบิดที่ใช๎ในการเบรกจึงสามารถควบคุม
ได๎จากกระแสที่จํายให๎กับขดลวด 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อประยุกต๑ใช๎หลักการของ 
Eddy Current Brake เพื่อนํามาพัฒนาเป็นชุดทดสอบกําลัง
ของเครื่องยนต๑สูบเดียวทางการเกษตรและพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร๑สําหรับใช๎เก็บวัดข๎อมูลจากการทดสอบ โดย
อาศัยการเช่ือมตํอข๎อมูลระหวํางชุดเครื่องมือวัดและ
คอมพิวเตอร๑เพื่อให๎สามารถตรวจวัด วิเคราะห๑ เก็บบันทึกผล
และแสดงข๎อมูลการทดสอบในรูปแบบตํางๆ ซึ่งจะทําให๎
ผู๎ใช๎งานสามารถประเมินสมรรถนะโดยรวมของเครื่องยนต๑ได๎
สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

2. อุปกรณ์ลละวิธีการ 

2.1 อุปกรณ์ 

1. เครื่องยนต๑คูโบต๎า อีที 115 
 

ตารางที่ 2 ข๎อมูลพื้นฐานของเครื่องยนต๑ดีเซลสูบเดียวทางการเกษตรที่ใช๎ในการศึกษา  

เครื่องยนต์ สมรรถนะเบื้องต้น 

ชนิด / จํานวนกระบอกสูบ  : เครื่องยนต๑ดีเซล / 1 สูบ กําลังงานสูงสุด  :  8.57 kW @ 2400 RPM 
ยี่ห๎อ  / รุํน  : คูโบต๎า อีที 115 อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะ  :  272  g/kW-h 
ขนาดลูกสูบ x ระยะชัก (Lst)  :  Ø 94 x 90 mm. แรงบิดสูงสุด  :  36.26 N-m @ 1600 RPM 
ปริมาตรกวาดของกระบอกสูบ (Vsv)  :  0.624   Liter อัตราการใช๎เชื้อเพลิงที่กําลังงานสูงสุด (Qf) :  2.75  Liter/h 
ปริมาตรชํองวํางเหนือลูกสูบ (Vcv)  :  0.033  Liter  
 ที่มา : บรษิัทสยามคูโบต๎า 
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2. Eddy Current Brake Dynamometer 
3. เซนเซอร๑ชนิดตํางๆ ได๎แกํ 

• โหลดเซลล๑ 

• พรอกซิมิตีเซนเซอร๑ 

• เทอร๑โมคัปเปิล 

• ซนเซอร๑วัดอัตราการไหล  

4. ชุดอุปกรณ๑เก็บวัดข๎อมูลจากเซนเซอร๑ 
5. เครื่องคอมพิวเตอร๑      
6. โปรแกรม LabVIEW 

2.2 การติดต้ังอุปกรณ์ 

รูปที ่2 แสดงลักษณะของชุดทดสอบเครื่องยนต๑ดีเซล
สูบเดียวทางการเกษตร 

 
รูปที่ 2  ชุดทดสอบเครื่องยนต๑ดีเซลสูบเดียวทางการเกษตร 

เครื่องยนต๑ที่ต๎องการทดสอบจะถูกตํอเข๎ากับชุด 
Eddy Current Brake Dynamometer โดยชุดเพลาสํงกําลัง
และข๎อตํอหมุน ที่ปลายเพลาด๎านแผํนจานเบรกของไดนา
มิ เตอร๑จะติดตั้ งชุดอุปกรณ๑สํ าหรับวัดคํ าแรงบิดของ
เครื่องยนต๑ ซึ่งสามารถวัดได๎จากคําแรงดึงของโหลดเซลล๑
ที่ปลายแขนตํอคูณกับระยะหํางไปยังจุดศูนย๑กลางการ
หมุนของเพลาไดนาโมมิเตอร๑ในขณะที่เครื่องยนต๑ถูกเบรก
ให๎หมุนช๎าลงโดยแรงเบรกของไดนาโมมิเตอร๑จะขึ้นอยูํกับ
กระแสไฟฟูาที่จํายให๎ขดลวดจากวงจรเร็คกูเล      เตอร๑แบบ
ปรับแรงดันไฟฟูากระแสตรง 0-50 โวลท๑ ในขณะที่คํา
ความเร็วรอบของเครื่องยนต๑จะถูกวัดโดยอาศัยพรอกซิมิตี
เซนเซอร๑ซึ่งจะตรวจจับและสํงคําสัญญาณออกมาเมื่อ
หน๎าสมัผัสของหัวสลักเกลียวบนเพลาสํงกําลังของเครื่องยนต๑
หมุนตัดผํานพรอกซิมิตีเซนเซอร๑ 

ชุดเซนเซอร๑วัดอัตราการไหลจะถูกติดตั้งเข๎ากับระบบ
จํายน้ํามันเช้ือเพลิงทั้งด๎านที่ไหลเข๎าปั๊มหัวฉีดและไหลกลับลง
ถัง โดยมีเทอร๑โมคัปเปิลสําหรับวัดอุณหภูมิติดตั้งอยูํทั้ง 2 
ด๎าน เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการคํานวณหาอัตราการสิ้นเปลือง
น้ํามันเช้ือเพลิงที่ใช๎จริงของเครื่องยนต๑เนื่องจากผลของการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่อาจเกิดขึ้นในขณะนั้นๆ 

สายสัญญาณจากเซนเซอร๑ทั้งหมดจะถูกตํอเข๎ากับชุด
อุปกรณ๑เก็บวัดข๎อมูลซึ่งจะเช่ือมตํอกับคอมพิวเตอร๑เพื่อนําไป
แสดงผลด๎วยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจาก LabVIEW รูปที่ 3 
แสดงการเช่ือมตํอระหวาํงเซนเซอร๑และเครื่องคอมพิวเตอร๑ 

 
รูปที่ 3  แสดงการเชื่อมตํอระหวํางเซนเซอร๑และเครื่องคอมพิวเตอร๑ 

2.3 วิธีการทดสอบ 

เนื่องจากข๎อจํากัดของความสามารถในการการ
ระบายความร๎อนของไดนาโมมิเตอร๑แบบ Eddy Current 
Brake ซึ่งจะเกิดความร๎อนจากแรงเสียดทานในการเบรก
คํอนข๎างสูงในขณะทําการทดสอบดังนั้นการทดสอบใน
เบื้องต๎นจึงกําหนดขอบเขตไว๎เฉพาะการทดสอบหาคํากําลัง
งานเบรกสุทธิสูงสุดของเครื่องยนต๑ (Maximum Net Brake 
Power) กํอนเทํานั้น 

วิธีการทดสอบ หลังจากติดตั้งอุปกรณ๑ในการทดสอบ
แล๎ว ให๎สร๎างไฟล๑งานที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูลโดยสร๎างไฟล๑ 
Excel ขึ้นมา เมื่อสร๎างเสร็จแล๎วให๎ไปที่หน๎าตํางของโปรแกรม
เลือกบันทึกข๎อมูลไปที่ไฟล๑ที่สร๎างขึ้น หลังจากนั้น ให๎ทําการ
สตาร๑ทเครื่องยนต๑ เพิ่มความเร็วรอบในการทดสอบ แล๎วเริ่ม
การทดสอบโดยให๎โปรแกรมเริ่มทํางาน เมื่อโปรแกรมเริ่ม
ทํางาน ให๎ทําการเพิ่มแรงดันไฟฟูาให๎กับไดนาโมมิเตอร๑ เพื่อ
ทําการทดสอบแรงบิดและกําลังของเครื่องยนต๑ โดยคําตํางๆ 
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จะแสดงผลบนหน๎าจอ ได๎แกํ ความเร็วรอบ แรงบิด กําลังของ
เครื่องยนต๑ อุณหภูมิอากาศ อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน
เช้ือเพลิง กราฟความสัมพันธ๑ระหวํางความเร็วรอบและกําลัง 
และกราฟความสัมพันธ๑ระหวํางความเร็วรอบและแรงบิด โดย
เพิ่มแรงดันไฟฟูาให๎ไดนาโมมิเตอร๑ไปจนเครื่องยนต๑หยุดการ
ทํางาน และลดการจํายไฟลง จากนั้นให๎ทําการหยุดการ
ทํางานของโปรแกรม ซึ่งคําจะถูกบันทึกลงในไฟล๑ที่สร๎างขึ้น  
 

3. ผลการศึกษา 

3.1 โครงสร้างโปรลกรม 

โปรแกรมคอมพิวเตอร๑สําหรับชุดทดสอบเครื่องยนต๑
ดีเซลสูบเดียวทางการเกษตรถูกพัฒนาขึ้นมาจากโปรแกรม 

LabVIEW ซึ่งประกอบไปด๎วยสํวนของ Front Panel และ 
Block Diagram ดังแสดงในรูปที่ 4 และ 5 สํวนของ Front 
Panel ทําหน๎าที่สําหรับแสดงผลการทดสอบในรูปแบบตํางๆ 
และกําหนดตําแหนํงจัดเก็บของไฟล๑ข๎อมูลสําหรับบันทึกผล
การทดสอบ ในขณะที่สํวนของ Block Diagram นั้น
ประกอบด๎วยสํวนของ Pre-loop และสํวนของ Loop  

สํวนของ Pre-loop ประกอบด๎วยคําสั่งตํางๆ ได๎แก ํ
การกําหนดตําแหนํงและการสร๎างไฟล๑ข๎อมูลเพื่อเก็บบันทึก
ผลการทดสอบในรูปแบบของไฟล๑ตารางคํานวณ Excel สํวน
ของ Loop ประกอบด๎วยคําสั่งตํางๆ ได๎แกํ การจัดรูปแบบ
ข๎อมูลที่ ได๎จากการวัดลงในไฟล๑ การอํานข๎อมูลจากชุด
อุปกรณ๑เก็บวัดข๎อมูลจากเซนเซอร๑ชนิดตํางๆ เชํน การอําน
และแปลงคําสัญญาณพัลส๑จาก 

 

 
รูปที่ 4  Block Diagram ของโปรแกรมคอมพิวเตอร๑สําหรับชุดทดสอบเครื่องยนต๑ดีเซลสูบเดียวทางการเกษตร 

การประชุมวชิาการสมาคมวศิวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่14 
1-4 เมษายน 2556 จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
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รูปที่ 5  Front Panel ของโปรแกรมคอมพิวเตอร๑สําหรับชุดทดสอบเครื่องยนต๑ดีเซลสูบเดียวทางการเกษตร 

เซนเซอร๑วัดอัตราการไหล การคํานวณผลของ
อุณหภูมิเพื่อหาอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงทั้งหมด 
การคํ านวณคําความเร็ วรอบ แรงบิดและกําลั งของ
เครื่องยนต๑  การแสดงผลข๎อมูลในรูปแบบของกราฟ
ความสัมพันธ๑ X-Y เป็นต๎น 

3.2 ผลการทดสอบเคร่ืองยนต์ 

จากผลการทดสอบกับเครื่องยนต๑ดีเซลสูบเดียวทาง
การเกษตร ยี่ห๎อคูโบต๎า รุํนอีที 115 เพื่อวัดคํากําลังงาน
เบรกสุทธิสูงสุดของเครื่องยนต๑พบวํากําลังงานของเพลา
อํานวยกําลังมีคําสูงสุดเทํากับ 8.55 kW ที่คําแรงบิดและ
ความเร็วรอบเทํากับ 36.78 N-m และ 2222.8 rpm 
ตามลําดับ ซึ่งมีคําใกล๎เคียงกับคุณลักษณะจําเพาะของ
เครื่องยนต๑รุํนดังกลําว โดยมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
เฉลี่ย 8.15 L/h คิดเป็นอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงจําเพาะ
เทํากับ 0.95 L/kW-h ข๎อมูลทั้งหมดสามารถเก็บบันทึกและ
แสดงผลได๎อยํางถูกต๎องในรูปแบบของของไฟล๑ตาราง
คํานวณ Excel 

4. สรุปลละวิจารณ์ 

ชุดทดสอบกําลังของเครื่องยนต๑ดีเซลสูบเดียวทาง
การเกษตรถูกพัฒนาขึ้นโดยประยุกต๑ใช๎หลักการของไดนา
มิเตอร๑แบบกระแสเหนี่ยวนํารํวมกับการตรวจวัดข๎อมูลการ

ทํางานของเครื่องยนต๑โดยอาศัยเซนเซอร๑ชนิดตํางๆ ผลการ
ทดสอบแสดงให๎เห็นวําโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ที่พัฒนาขึ้น
สามารถใช๎เก็บวัดและแสดงผลข๎อมูลการทดสอบกําลังของ
เครื่องยนต๑ขนาดเล็กได๎อยํางถูกต๎อง อยํางไรก็ตามการ
ทํางานของชุดทดสอบกําลังของเครื่องยนต๑มีข๎อจํากัดอยูํที่
ความสามารถในการระบายความร๎อนของอุปกรณ๑เบรก
ไฟฟูาแบบกระแสเหนี่ยวนําสํงผลให๎ไมํสามารถทําการ
ทดสอบหาคํากําลังงานของเครื่องยนต๑แบบตํอเนื่องได๎ 
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TAM-08 

การประยุกต์ใช้เครื่องรับสัญญาณ GPS ลบบพกพาเพื่อวัดก้าลังของรถลทรกเตอร์ 

*เกรียงไกร รายณะสุข  และ สามารถ บุญอาจ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

111 ต าบลสุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา30000 

ผู้เขียนติดต่อ: เกรียงไกร รายณะสุข  E-mail: ms201108 @gmail.com 

บทคัดย่อ 

การวัดกําลังของรถแทรกเตอร๑ สํวนใหญํนิยมใช๎ไดนาโมมิเตอร๑เป็นอุปกรณ๑หลักในการวัดกําลังของรถแทรกเตอร๑ ซึ่ง
อุปกรณ๑ดังกลําวมีขนาดใหญํ และราคาแพง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาการวัดกําลังของรถแทรกเตอร๑โดยใช๎เครื่องรับ
สัญญาณ GPS แบบพกพา ซึ่งมีขนาดเล็ก กะทัดรัด เหมาะสําหรับการทดสอบในภาคสนาม โดยเน๎นในขณะขับเคลื่อนบนพื้นผิว
ถนนที่แข็งและเรียบ และศึกษาพารามิเตอร๑ของความเรํงที่มีผลตํอการวัดกําลังของรถแทรกเตอร๑ โดยมีวิธีการวิจัย โดยใช๎รถ
แทรกเตอร๑ขนาด 48 และ 89 กิโลวัตต๑ และใช๎เครื่องรับสัญญาณ GPS3 รุํน ที่มีอัตราการอัพเดตความถี่ตํอเนื่อง 1 เฮิรตซ๑ ใช๎การ
วิเคราะห๑พารามิเตอร๑ของความเรํงมาเป็นปัจจัยหลักในการคํานวณหาแรงบิดและกําลังของรถแทรกเตอร๑ ผลการศึกษา พบวํา 
เครื่องรับสัญญาณ GPS ที่ทดสอบ เมื่อนําคําความเร็วท่ีวัดได๎ในแตํละเครื่อง มาคํานวณหาแรงบิดและกําลังเครื่องยนต๑ ให๎คํา
ใกล๎เคียงกับคํากําลังเครื่องยนต๑ที่ทดสอบได๎จากบริษัทผู๎ผลิตรถแทรกเตอร๑  

ค้าส้าคัญ:เครื่องรับสัญญาณ GPS; รถลทรกเตอร์; ความเร่ง 

1. บทน้า 

ปัจจุบัน ระบบการกําหนดตําแหนํงบนพ้ืนโลกด๎วย
ดาวเทียม (Global Positioning System; GPS) ได๎มี
บทบาทในชีวิตประจําวันอยํางมาก โดยเฉพาะการบอก
ตําแหนํง ที่ตั้ง ความเร็วในการเดินทางได๎อยํางละเอียดและ
แมํนยํา ประกอบกับมีการพัฒนาอุปกรณ๑และซอฟแวร๑ให๎ใช๎
งานรํวมกับเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบพกพามากขึ้น อีก
ทั้งเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบพกพา ในปัจจุบันหาซื้องําย
และราคาไมํแพง ในการวัดความเร็วของรถแทรกเตอร๑ 
สามารถนําเอาเทคโนโลยีด๎าน GPS มาประยุกต๑ใช๎ได๎  

ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎ทําการวัดความเร็วของรถ
แทรกเตอร๑ ด๎วยเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบพกพา 
(Handheld GPS) เป็นกรณีศึกษาหากําลังของรถแทรกเตอร๑
ที่มีขนาดกําลังของเครื่องยนต๑ตํางๆ กัน ทั้งนี้แสดงให๎เห็นถึง
ประโยชน๑ของการนําเทคโนโลยี GPS มาประยุกต๑ใช๎ในการ
ทํางานตํอไป  

1.1 วัตถุประสงค ์ 

วัตถุประสงค๑ของงานวิจัยเพื่อศึกษาการวัดกําลังของ
รถแทรกเตอร๑ โดยใช๎เครื่องรับสัญญาณ GPS แบบพกพา 
ในขณะขับเคลื่อนบนถนน และศึกษาพารามิเตอร๑ของ
ความเรํงที่มีผลตํอการวัดกําลังของรถแทรกเตอร๑ 

1.2 ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับการวัดกําลัง
ของรถแทรกเตอร๑โดยใช๎เครื่องรับสัญญาณ GPS แบบพกพา 
วัดความเร็วของรถแทรกเตอร๑ที่ เป็นพารามิ เตอร๑ของ
ความเรํง โดยเป็นการทดสอบบนพื้นผิวแข็งและเรียบ 
จากนั้นนําข๎อมูลที่ได๎มาคํานวณหาแรงบิดและกําลังของ
เครื่องยนต๑ เพื่อเปรียบเทียบกับข๎อมูลทางเทคนิคของ
บริษัทผู๎ผลิตรถแทรกเตอร๑ 
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2. อุปกรณ์ลละวิธีการ 

การวิจัยนี้แบํงการศึกษาออกเป็นการวัดความเร็ว
ของรถแทรกเตอร๑ โดยใช๎เครื่องสัญญาณ GPS แบบพกพา 3 
เครื่อง วัดความเร็วของรถแทรกเตอร๑ในขณะขับเคลื่อนบน
พื้นผิวถนนที่แข็งและเรียบ ที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต๑ 
540 รอบตํอนาที จากนั้นนําข๎อมูลที่ได๎มาคํานวณหาแรงบิด
และกําลังของเครื่องยนต๑ อุปกรณ๑ที่ใช๎ ได๎แกํ 

1. รถแทรกเตอร๑จํานวน 2 คัน (รูปท่ี 1) ดังนี้รถ
แทรกเตอร๑ MASSEY FERGUSON รุํน 4225  กํ า ลั ง
ของเครื่องยนต๑ 48 กิโลวัตต๑ ที่ความเร็วรอบ 2200 รอบตํอ
นาที น้ําหนักรถ 3,365 กิโลกรัม เส๎นผํานศูนย๑กลางของล๎อ
รถแทรกเตอร๑ล๎อหลัง 1.7 เมตร รถแทรกเตอร๑  NEW 
HOLLAND รุํน ATS120 กําลังของเครื่องยนต๑ 89 กิโลวัตต๑ 
ที่ความเร็วรอบ 2070 รอบตํอนาที น้ําหนักรถ 5,065 
กิโลกรัม เส๎นผํานศูนย๑กลางของล๎อรถแทรกเตอร๑ล๎อหลัง 1.7 
เมตร 

2. เครื่องรับสัญญาณ GPS แบบพกพา 3 เครื่อง 
(รูปที่ 2) ดังนี้ เครื่อง GPS Garmin รุํน OREGON 550 
อัตราการอัพเดทความถี่ตํอเนื่อง 1 เฮิรตซ๑ความเร็วของ
สัญญาณวิทยุ 0.1 เมตร/วินาทีความแมํนยําของ GPS < 10 
เมตรเครื่อง GPS Garmin รุํน 76 CX อัตราการอัพเดท
ความถี่ตํอเนื่อง 1 เฮิรตซ๑ ความเร็วของสัญญาณวิทยุ 0.05
เมตร/วินาทีความแมํนยําของ GPS < 10 เมตรเครื่อง GPS 
Garmin รุํน 12 XLอัตราการอัพเดทความถี่ตํอเนื่อง 1 
เฮิรตซ๑ความเร็วของสัญญาณวิทยุ 0.05 เมตร/วินาทีความ
แมํนยําของ GPS < 15 เมตร 

 
(ก)  

 
(ข) 

รูปที่ 1  รถแทรกเตอร๑ (ก) MASSEY FERGUSON รุํน 4225 และ (ข) 
NEW HOLLAND รุํน ATS 120 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อรถมีการเคลื่อนที่ก็ยํอมต๎องมีความต๎านทานที่มา
เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนที่ โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่แข็งและ
เรียบ ซึ่งสํงผลตํอการขับเคลื่อน โดยสามารถพิจารณาปัจจัย
ที่มีผลตํอความต๎านทานดังกลําว (M. Pexa et al. 2011) ได๎
ดังนี ้

1. Air resistance 
2. Rolling resistance 
3. Gradient resistance 
4. Mechanical resistance 
5. Resistance of inertia 
6. Acceleration resistance 

เมื่อพิจารณาความต๎านทานทั้ง 6 ปัจจัย พบวําความ
ต๎านทานความเรํง (Acceleration resistance) เหมาะ
สําหรับใช๎เป็นพารามิเตอร๑ในการหากําลังของเครื่องยนต๑ได๎ 
เมื่อเราทราบน้ําหนัก และความเรํงของรถแทรกเตอร๑ ก็
สามารถนํามาคํานวณหาแรงบิดที่เกิดจากความเรํงได๎ 

ดังนั้น ความต๎านทานความเรํง เหมาะสําหรับใช๎เป็น
พารามิเตอร๑ในการหากําลังของเครื่องยนต๑ได๎ โดยแรงบิด
ของเครื่องยนต๑หาได๎จากสมการดังนี ้

   FrT   
และ  maF   
จะได๎สมการ 
   akT    (1) 
เมื่อ 
 T   คือ แรงบิดของเครื่องยนต๑ (N·m) 
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 k   คือ คําคงที่ (kg·m) 
 a   คือ ความเรํงของรถแทรกเตอร๑ (m/s2) 
โดยคําคงที่ k  หาจากสมการดังนี ้

    mrk    (2) 

เมื่อ 
m  คือ มวลของรถแทรกเตอร๑ (kg) 
  r  คือ รัศมีของล๎อรถแทรกเตอร๑ (m)  
การเคลื่อนที่ด๎วยความเรํงคงตัว a  หาจากสมการ

ดังนี ้

    
t

v
a




   (3)  

เมื่อ 
v  คือ ความเร็วของรถแทรกเตอร๑ (m/s) 
t   คือ ชํวงเวลาของการเคลื่อนที่ (s)   

นําคําตํางๆ ในสมการ (2) และ (3) ไปแทนในสมการ 
(1) จะได๎ 

   













t

v
mrT )(   (4) 

ดังนั้น หากําลังของรถแทรกเตอร๑ (kW) ได๎ดังนี ้

000,60

2 NT
Power


     (5)     

โดยที่ N คือ ความเร็วรอบของเครื่องยนต๑ (rpm) 

 
(ก)  

 
(ข)                       (ค) 

รูปที่ 2  เครื่อง GPS GARMIN (ก) OREGON 550, (ข) 76 CX และ 
(ค) 12 XL 

4. ผลการทดลอง 

จากการทดลองการวัดความเร็วในขณะเคลื่อนที่ของ
รถแทรกเตอร๑ยี่ห๎อ MASSEY FERGUSON รุํน 4225 ที่
ขับเคลื่อนบนพื้นถนนแข็งและเรียบ ได๎ผลการทดลองตาม
ตารางที่ 1 และรถแทรกเตอร๑ยี่ห๎อ NEW HOLLAND รุํน 
ATS 120 ที่ขับเคลื่อนบนพื้นผิวถนนที่แข็งและเรียบ ได๎ผล
การทดลองตามตารางที่ 2 ดังนี ้

ตารางที่ 1 แสดงข๎อมูลความเร็วของรถแทรกเตอร๑ ยี่หอ๎ MASSEY 
FERGUSON รุํน 4225 โดยใช๎เครื่อง GPS วัดคําความเร็วในแตํละ
รุํน 

ครั้งที่ 
ความเร็วที่วัดได้จากเครื่อง GPS ลบบพกพา (km/hr) 

 OREGON 550 76 CX 12 XL 

1 14.30 14.00 13.80 

2 14.20 14.10 13.90 

3 14.20 14.20 13.90 

4 14.30 14.00 13.90 

5 14.20 13.90 14.00 

6 14.20 14.10 13.80 

7 14.30 14.00 13.80 

8 14.20 14.00 13.90 

9 14.30 14.10 13.90 

10 14.20 14.00 13.80 

เฉลี่ย 14.24 14.04 13.87 

ตารางที่ 2 แสดงข๎อมูลความเร็วของรถแทกเตอร๑ ยีห่๎อ NEW 
HOLLAND รุํน ATS 120 โดยใช๎เครื่อง GPS วัดคําความเร็วในแตํ
ละรุํน 
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ครั้งที่ 
ความเร็วที่วัดได้จากเครื่อง GPS ลบบพกพา (km/hr) 

OREGON 550 76 CX 12 XL 

1 18.20 18.00 17.70 

2 18.20 17.90 17.70 

3 18.10 17.90 17.70 

4 18.30 17.90 17.60 

5 18.20 18.00 17.60 

6 18.30 18.00 17.70 

7 18.20 18.00 17.70 

8 18.10 17.90 17.60 

9 18.20 17.80 17.60 

10 18.20 17.90 17.60 

เฉลี่ย 18.20 17.93 17.65 

เมื่อนําข๎อมูลที่ได๎ทั้ง 2 ตารางมาคํานวณหาแรงบิด
และกําลังของรถแทรกเตอร๑ ตามสมการที่ 4 และ 5 แล๎ว จะ
ได๎ผลตามตารางที่ 3 ดังนี ้

ตารางที่ 3 แสดงข๎อมูลแรงบิดและกาํลังที่คํานวณได๎จากวัดความเร็ว
รถแทรกเตอร๑ทั้ง 2 คัน โดยเปรียบเทียบกับเครื่อง GPS ในแตํละรุํน 

HANDHELD 
MASSEY FERGUSON 

4225 
NEW HOLLAND 

ATS120 

GPS ลรงบิด ก้าลัง ลรงบิด ก้าลัง 

  (Nm) (kW) (Nm) (kW) 

OREGON 550 800.87 45.3 1,502.53 84.9 

76CX 783.71 44.3 1,472.40 83.3 

12XL 766.55 43.3 1,446.56 81.8 

5. สรุปผลลละข้อเสนอลนะ 

จากการทดลอง พบวํา เครื่องรับสัญญาณ GPS 
แบบพกพา รุํน OREGON 550 ให๎คําใกล๎เคียงมากที่สุด เมื่อ
นําไปประยุกต๑ใช๎ในการวัดความเร็วของรถแทรกเตอร๑ที่
ขับเคลื่อนบนพื้นผิวถนนที่แข็งและเรียบ และคํานวณหา
กํ าลั งของ เครื่ อ งยนต๑ ของรถแทรกเตอร๑  MESSEY 
FERGUSON 4225 และ NEW HOLLAND ATS120 เมื่อ
นําไปเปรียบเทียบข๎อมูลทางเทคนิคของบริษัทผู๎ผลิต อยูํที่
ร๎อยละ 94.38 และ 95.39 ตามลําดับ สํวนพารามิเตอร๑
ความเรํงที่ได๎จากการวัดความเร็วของเครื่องรับสัญญาณ 
GPS แบบพกพา สามารถเป็นพารามิเตอร๑ของความเรํงได๎ 

เนื่องจากเครื่องรับสัญญาณ GPS ที่ทดสอบให๎ความแมํนยํา
ทางตําแหนํงสูง จะทําให๎การรับสัญญาณข๎อมูลจาก
ดาวเทียมจีพีเอสได๎ด ี

ขณะที่การใช๎เครื่องรับสัญญาณ GPS แบบพกพาทั้ง 
3 เครื่อง เป็นเครื่องที่มีอัตราการอัพเดทความถี่ตํอเนื่องที่ 1 
เฮิรตซ๑เทํานั้น สําหรับการวิจัยครั้งตํอไป ควรใช๎เครื่องรับ
สัญญาณ GPS แบบพกพาที่มีความแตกตํางจากความถี่
ดังกลําว เพื่อนํามาเปรียบเทียบในการวัดความเร็วของรถ
แทรกเตอร๑ในขณะขับเคลื่อนบนพ้ืนผิวถนนท่ีแข็งและเรียบ
ตํอไป 

6. กิตติกรรมประกาศ 
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TAM-09 

การทดสอบลรงฉุดลากของรถไถเดินตามที่ใช้ล้อเมล็กลละล้อยาง 
ส้ามรับการท้างานในไร่มันส้าปะมลัง 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการทดสอบแรงฉุดลากของรถไถเดินตามที่ใช๎ล๎อเหล็กและล๎อยางสําหรับการทํางานในไรํมันสําปะหลัง การ
ทดสอบแบบติดตั้งอุปกรณ๑ตํอพํวงเครื่องมือทางการเกษตร เพื่อทําการทดสอบแรงฉุดลาก ประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะใน
การทํางานของรถไถเดินตาม ผลการทดสอบแรงฉุดลากของรถไถเดินตามเทียบวัดแรงฉุดลากโดยใช๎เครื่อง Strain indicator พบวํา 
แรงฉุดลากที่วัดได๎เมื่อใช๎ล๎อเหล็ก 2,893 นิวตัน แรงฉุดลากที่วัดได๎เมื่อใช๎ล๎อยาง 1,719 นิวตัน ดังนั้นแรงฉุดลากที่เหมาะสมกับรถ
ไถเดินตามที่ใช๎งานในไรํมันสําปะหลังเทํากับ 1,719 นิวตัน ล๎อท่ีเหมาะสม คือ ล๎อยาง เนื้อดินประเภทดินทรายรํวน ความชื้น 
4.83%dry basis กําลังที่ใช๎ในการทํางาน 1.7 แรงม๎า ความเร็วในการทํางาน 2.7 กิโลเมตรตํอช่ัวโมง สมรรถนะการทํางานไรํตํอ
ช่ัวโมง 0.92 ไรํตํอช่ัวโมง ประสิทธิภาพการทํางาน 85.3% 

ค้าส้าคัญ: รถไถเดินตาม, ลรงฉุดลาก, ล้อเมล็ก, ล้อยาง 

1. บทน้า 

มันสําปะหลังเป็นพืชอาหารที่สําคัญเป็นอันดับ 5 
ของโลกรองจากข๎าวสาลี ข๎าวโพด ข๎าว และมันฝรั่ง ประเทศ
ไทยมันสําปะหลังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่มีมูลคําการ 
สํงออกที่มีมูลคําการสํงออกปีละประมาณ 40,000บาท [2] 
ประเทศไทยสํงออกมันสําปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของโลก 
ถึงแม๎จะมีปริมาณการผลิตเพียง 25.11 ล๎านตัน[2]ในปี 
2554/2555 โดยมีพื้นที่การปลูกมันสําปะหลัง 7.37 ล๎านไรํ 
[2] การสํงออกซึ่งอยูํอันดับสามของโลกรองจากประเทศ
ไนจีเรียและบราซิล เนื่องจากมันสําปะหลังเป็นพืชที่ปลูกได๎
ดีในดินรํวนปนทรายหรือดินรํวนเหนียวและทนแล๎งได๎ดี
พื้นท่ีปลูกมากกวํา 50 เปอร๑เซ็นต๑จะอยูํในภาคตะวันออก
เฉียง เหนือของประเทศโดยเฉพาะจังหวัดนคราชสีมา ซึ่งมี
พื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง 1.7 ล๎านไรํ[2] สํวนใหญํอยูํใน

อําเภอ ครบุรี หนองบุญมาก เสิงสาง มันสําปะหลังนอกจาก
ถูกนําไปใช๎ประโยชน๑ในภาคอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
ตํางๆ การผลิตอาหารสัตว๑และอุตสาหกรรมตํอเนื่องอื่นๆ
แล๎ว ยังมีศักยภาพสูงที่จะนําไปผลิตเอทานอลในเชิงพานิชย๑
เพื่อใช๎เป็นพลังงานทดแทนพลังงานปิโตรเลียม ดังนั้นมัน
สําปะหลังจึงเป็นพืชที่เกษตรกรที่นิยมปลูกกันมากเพราะ
ความเสี่ยงเรื่องราคา การตลาด และความเสียหายจากความ
แห๎งแล๎งน๎อยกวําพืชไรํชนิดอื่นๆ 

รถไถเดินตามเป็นหนึ่งในเครื่องจักรกลเกษตรที่มี
ความสําคัญอยํางยิ่งตํอระบบการผลิตทางการเกษตรใน
ประเทศไทยตลอดมา เนื่องจากลักษณะพื้นที่ทางการเกษตร
ของประเทศไทยสํวนใหญํมักแบํงออกเป็นแปลงขนาดเล็กจึง
เหมาะสมกับรถไถเดินตามในการทํางาน อีกปัจจัยที่ชํวย
สํงเสริมรถไถเดินตามเป็นที่นิยมอยํางสูงคือ ความสามารถใน
การทํางานอเนกประสงค๑ เชํน การตํอพํวงเครื่องจักรกล
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เกษตร การขนสํงผลผลิตทางการเกษตร  เป็นต๎น ประกอบ
กับคําใช๎จํายในการจัดหามีราคาไมํสูงมากนัก สํวนใหญํใน
ประเทศไทยมักจะมีรถไถเดินตามเป็นเครื่องจักรกลเกษตร
หลักระดับครัวเรือน สําหรับเกษตรกรปลูกมันสําปะหลังราย
ยํอยที่มีพื้นที่การปลูกโดยเฉลี่ย 12-15 ไรํตํอครัวเรือนการ
นํารถไถเดินตามมาใช๎ในไรํมันสําปะหลังสามารถใช๎ตั้งแตํ
กํอนการปลูกโดยเริ่มจากกระบวนการเตรียมดิน ยกรํองปลูก 
นํามาใช๎ระหวํางการปลูกจนการเก็บเกี่ยว เชํน การติดผาลไถ
ยกรํองปลูก การติดตั้งเครื่องขุดมันสําปะหลัง การทํางาน
ของรถไถเดินตามเมื่อใช๎ในการฉุดลากเครื่องมือทาง
การเกษตร ปัจจัยที่เกี่ยวกับแรงฉุดลากนั้นประกอบไปด๎วย
ลักษณะของล๎อขับเคลื่อน อุปกรณ๑ที่ตํอพํวงทางการเกษตร 
สภาพพื้นที่ทางการเกษตร  แรงเสียดทานของล๎อที่ใช๎ในการ
ทํางาน ลักษณะและชนิดของดินรวมไปถึงความช้ืนของดิน 
แรงในการฉุดลากที่มีความเร็วที่เทํากันนั้น แรงฉุดลากที่น๎อย
กวํานั้นหมายถึงการใช๎กําลังที่น๎อยกวํา และแรงเสียดทานท่ี
เกิดขึ้นกับล๎อที่ใช๎นั้นมีแรงเสียดทานที่น๎อยนั้นก็คือดีกวํา 

ดังนั้นเกษตรกรสํวนใหญํจะเลือกใช๎รถไถเดินตาม
โดยพิจารณาปัจจัยในด๎านราคา ความรวดเร็วในการทํางาน 
ความแข็งแรงทนทาน ความสะดวกในการจัดซื้อเทํานั้น โดย
ไมํพิจารณาปัจจัยการเลือกใช๎ล๎อให๎เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
เนื่องจากเกษตรกรไมํมีข๎อมูลดังกลําวที่เพียงพอ การทดสอบ
แรงฉุดลากที่เกิดขึ้นของรถไถเดินตามระหวํางล๎อเหล็กและ
ล๎อยาง เพื่อรวบรวมข๎อมูลและสามารถใช๎ในการตัดสินใจการ
เลือกใช๎ล๎อรถไถให๎เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีใช๎งาน จะสํงผล
ให๎เกษตรกรสามารถลดคําใช๎จํายด๎านการผลิต และเพิ่ม
มูลคําผลผลิตทางการเกษตรของตนเองได๎  

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อทดสอบแรงฉุดลากของรถไถเดินตามเมื่อใช๎
ล๎อเหล็กและล๎อยางในไรํมันสําปะหลัง 

2.2 เพื่อนําผลการวิจัยที่ได๎ไปใช๎เป็นข๎อมูลในการ
เลือกใช๎ล๎อรถไถเดินตามให๎เหมาะสมกับเกษตรกร 

3. ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 

3.1 ได๎ผลการทดสอบแรงฉุดลากระหวํางล๎อเหล็ก
กับล๎อยางสําหรับการทํางานในไรํมันสําปะหลัง 

3.2 เกษตรกรสามารถนําผลการวิจัยไปเลือกใช๎ล๎อที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ทํางานมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถลด
ต๎นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตได๎ 

4. ขอบเขตของการศึกษา 

ทําการทดสอบแรงฉุดลากของรถไถเดินตาม
เปรียบเทียบระหวํางการใช๎ล๎อเหล็กและล๎อยางในไรํมัน
สําปะหลังเทํานั้น  

5. วัสดุลละอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 

1. รถไถเดินตาม ยี่ห๎อ คูโบต๎า N131   
2. อุปกรณ๑เตรียมดิน ผาลไถ 
3. เครื่องขุดมันสําปะหลัง   
4. นาฬิกาจับเวลา   
5. เครื่องช่ังน้ําหนัก   
6. เครืองวัดความเร็วรอบ   
7. เทปวัด 
8. เครื่องวัดความลึกรํองไถ 
9. pole   
10. เครื่องวัดคุณสมบัติของดิน  
11. เครื่อง cone index 
12. ถุงซิบ  
13. เทปกาว 
14. กระดาษกาว 
15. เชือกฟาง 
16. กระบอกตวงน้ํามัน 
17. เครื่อง Strain indicator 
18. รถแทรกเตอร๑คูโบต๎าแม็กซ๑ รุํน L4708 

6. วิธีการทดสอบ  

การหาความต๎านทานการแทงทะลุของดิน (cone 
index) ใช๎ cone penetrometer กดดินโดยใช๎หัวรูปกรวย
ขนาดพื้นที่ 2 ตาราเซนติเมตร ในการกด ทําการกดดินในจุด
ตํางๆ 5 จุด แรงเฉือนภายในดิน (soil Strength 
Parameters) ใช๎ Shear annulus กดดินแล๎วหมุน Shear 
annulus จนเนื้อดินขาดออกจากกัน ทําการกดดินในจุด
ตํางๆ 5 จุด โดยทําการกด กํอนการทดสอบ และหลังการ
ทดสอบ วัชพืช ใช๎บล๏อกในการสุํมขนาด 1 X 1 เมตร สุํม
และนับจํานวนวัชพืชที่มีกํอนการทดสอบและหลังการ
ทดสอบและนําไปช่ังน้ําหนัก ทําการเก็บข๎อมูลวัชพืชแปลง



 

[248] 

ละ 5 จุด ความลึกของรํองไถวัดความลึกของรํองไถขณะทํา
การไถ โดยสุํมวัดทั้งหมด 10 คําใน 1 แปลง โดยแตํละแถว
ใน 1 แปลงจะวัดความลึกรํองไถเพียง 1 คํา อุปกรณ๑ในการ

วัดคือเครื่องมือการวัดความลึกรํองไถ ความเร็วในการ

ทํางานความเร็วในการทํางานสามารถหาได๎โดยการปัก Pole 
2 หลัก มีระยะหํางกัน 10 เมตร แล๎วทําการจับเวลาในการ
ทํางานขณะรถไถเดินตามกําลังวิ่งผําน Pole ที่ปักไว๎ ทําการ
ทดสอบทั้งหมด 10 ครั้ง ตํอ 1แปลงการทดสอบ  ปริมาณ
การใช๎น้ํามันเช้ือเพลิงในแตํละครั้งที่ทํางานเสร็จใน 1 แปลง
การทดสอบ ด๎วยบิกเกอร๑พลาสติกทรงกระบอกแบบอํานคํา
ได๎ละเอียด ทําการติดตั้งเครื่อง Strain indicator ในการวัด
แรงฉุดลากในแนวระดับ  
สมการการคํานวน กําลังฉุดลาก (Drawbar Power)  
Drawbar Power (kW) = FV  เมื่อ  
F   = แรงฉุดลากในแนวระดับ (kN) 
V   = ความเร็วในการทํางานของรถแทรกเตอร๑ (m/s) 

สมการการคํานวน ประสิทธิภาพการทํางานประสิทธิภาพ 

7. ผลการทดลองและวจิารณ๑ 

ตารางที่1 การทดสอบแรงฉุดลากกับเครื่องขุดมันสําปะหลัง 

ข๎อมูลการทํางาน ล๎อยาง ล๎อเหล็ก 

แรงฉุดลาก (นิวตัน) 1393.91 1941.63 

เวลาในการทดสอบ (วินาที) 2.847 3.04 

เวลาสูญเสีย (วินาที) 1.243 2.277 

เวลาทั้งหมด (วินาที) 4.09 5.317 

ความเร็วในการทํางาน (เมตรตํอวินาที) 0.47 0.43 

ประสิทธิภาพการทํางาน (เปอร๑เซ็นต๑) 69.60 57.17 

อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน (ลิตร) 0.22 0.11 

%slip 47.4 33.8 

ตาราที่ 2 แสดงการการทดสอบแรงฉุดลากกับผาลไถ 

 
รูปที่ 1  แสดงแรงฉุดลากระหวํางล๎อเหล็กล๎อยางตํอพํวงกับเครื่องขุด

มันสําปะหลังและผาลไถ 

จากผลการทดสอบแรงฉุดลากระหวํางล๎อเหล็กและ
ล๎อยางในการทํางานในไรํมันสําปะหลังการทดสอบที่
ความเร็วเทํากัน  พบวํา แรงฉุดลากของเครื่องขุดมัน
สําปะหลัง ล๎อเหล็ก 1941.63 นิวตัน ล๎อยาง 1393.91 นิว
ตัน แรงฉุดลากของผาลไถ ล๎อเหล็ก 2892.75 นิวตัน ล๎อยาง 
1718.78 นิวตัน ล๎อยางมีแรงเสียดทานที่น๎อยกวํา การใช๎
กําลังก็จะมีคําน๎อยกวํา การทําการทดสอบที่ความชื้นของ
ดิน 4.83% dry basis เทํานั้นผลที่มีตํอแรงฉุดลากขึ้นอยูํกับ 
สภาพคําความแข็งของดิน ความลึกของล๎อ ความลึกของรํอง 
แรงเฉือน ของดินที่ทําการทดสอบ และ % slip ของล๎อเมื่อ
ทําการทดสอบ ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 สามารถอธิบาย
ผลการทดสอบแรงฉุดลาก ล๎อเหล็ก ล๎อยาง กับอุปกรณ๑
เครื่องขุดมันสําปะหลังและผาลไถได๎ 

8. สรุป 

การทดสอบแรงฉุดลากของรถไถเดินตามที่ใช๎ล๎อ
เหล็กและล๎อยางสําหรับการทํางานในไรํมันสําปะหลังที่
ความเร็วเทํากัน พบวํา ที่สภาพดินเป็นดินรํวนปนทราย 
ความช้ืนของดิน 4.83% dry basis แรงฉุดลากท่ีเหมาะสม
กับรถไถเดินตามที่ใช๎งานในไรํมันสําปะหลังเทํากับ 1,719 
นิวตัน ล๎อที่เหมาะสมชนิดล๎อยางและกําลังที่ใช๎ในการ
ทํางาน 1.7 แรงม๎า ที่ความเร็วในการทํางาน 2.7 กิโลเมตร
ตํอช่ัวโมง มีสมรรถนะการทํางาน 0.92 ไรํตํอช่ัวโมง และ

ประสิทธิภาพการทํางาน= 
จริงเวลาท่ีใช๎

  x100ทางทฤษฏีเวลาท่ีใช๎

เมื่อ  เวลาที่ใช๎ทางทฤษฏี  

    = 
ล่ียความเร็วเฉ x ฉล่ียการไถความกว๎างเ

39.2 , (ชม.) 

สมการการคํานวน ความสามารถในการทํางาน  
เมื่อ  ความสามารถในการทํางาน 

     = 
 ช่ัวโมง , ำงานเวลาในการท

 ไรํ , ารทํางานพ้ืนท่ีในก  

สมการคํานวน การลื่นไถล 
เมื่อ การลื่นไถล (Slip) 

มํมีภาระนท่ีเมือ่ไระยะเคล่ือ
 ีภาระนท่ีเมือ่มระยะเคล่ือ - มํมีภาระนท่ีเมือ่ไระยะเคล่ือ
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ประสิทธิภาพการทํางาน 85.3 % และที่ความเร็วเทํากันแรง
เสียดทานของล๎อที่น๎อยกวํา แรงฉุดลากก็น๎อยกวํา การใช๎
กําลังก็น๎อยกวํา ก็จะดีกวํา ถือเป็นแรงฉุดลากที่ได๎จากข๎อมูล
การวิจัยเรื่องการทดสอบแรงฉุดลากของรถไถเดินตามที่ใช๎
ล๎อเหล็กและล๎อยางสําหรับการทํางานในไรํมันสําปะหลัง 
สามารถใช๎เพื่อการตัดสินใจในการเลือกใช๎ล๎อรถไถเดินตาม
ให๎ถูกต๎อง และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ใช๎งาน 
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10.เอกสารอ้างอิง 

[1] ชาญชัย โรจนสโรช. 2551 . รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ๑ โครงการวิจัยเครื่องขุดมันสําปะหลังแบบ
ติดรถไถนาเดินตาม.2552. ตุลาคม 2552 

[2] ตลาดสินค๎าแกษตรแหํงประเทศไทย.(2554).  ปริมาณ
การสํารวจมันสําปะหลัง [ออนไลน๑].http:-
//www.tapiocaonline.com/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=99&Ite
mid=139&lang=th 

[3] วินิต ชินสุวรรณ. 2530. เครื่องจักรกลเกษตรและการ
จัดการเบื้องต๎น. มหาวิทยาลัยขอนแกํน. 220 น. 

[4] สามารถ บุญอาจ. 2543. การออกแบบและพัฒนา
เครื่องเก็บหัวมันสําปะหลังแบบตํอพํวงรถแทรค
เตอร๑.วิทยานิพนธ๑ระดับปริญญาโมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร๑. 107 น. 

[5] Hermawan, W., Yamazaki, M. and  Oida,  A. 
1999. Design  and  Traction Performance 
of the Movable Lug Wheel. Journal of  
Terramechanics, Vol. 35 Issue 3, July 1998. 
Pages 159-177 

[6] Hunt, D. 1977. Farm Power and Machinery 
Management. Iowa State University Press, 
Iowa, U.S.A. 365 p. 

[7]  Liljedahl,  J.B.,  Turnquist,  P.K.,  Smith,  D.W. 
and Hoki, M. 1989. Tractors and Their 
Power Units. 4th ed.  Van  Nostrand  
Reinhold, New York,  U.S.A. 463 p. 

[8] Mckyes, E. 1985. Soil Cutting and Tillage. 
Elsevier Science Publisher B.V., Nether-
land. 217 p.[9] Pandey, K.P. and  Ojha , 
T.P. 1978. Effect of Design Parameters on 
the Performance of Rigid Traction Wheels 
on Saturated Soils. Journal of Terra-
mechanics, Vol. 15 Issue 3, September  
1978 Pages 145-15 

 

  



 

[250] 

TAM-10 

การออกลบบลละพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมียระดับอุตสามกรรม 

*สนอง  อมฤกษ๑1และ ประพัฒน๑  ทองจันทร๑1 
1ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 

235 หมู่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ผู้เขียนติดต่อ: สนอง  อมฤกษ์  E-mail: osanonga@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

เครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมียระดับอุตสาหกรรม เป็นเครื่องกะเทาะขนาดใหญํใช๎หลักการบีบอัดและเฉือนโดยมีมอเตอร๑
ไฟฟูาเป็นต๎นกําลัง วัตถุประสงค๑ของการออกแบบและพัฒนาเพื่อสร๎างเครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมียให๎สามารถทํางานได๎รวดเร็ว 
ตํอเนื่อง และได๎เนื้อในเต็มเมล็ดสูงกวํา 50 เปอร๑เซ็นต๑ ผู๎วิจัยทําการศึกษาสรีระเมล็ดมะคาเดเมียและศึกษาหลักการทํางานของ
เครื่องกะเทาะแบบตํางๆ กํอนการออกแบบและสร๎างเครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมียระดับอุตสาหกรรมให๎มีชุดคัดขนาดและชุด
กะเทาะเมล็ดอยูํในเครื่องเดียวกัน โดยชุดคัดขนาดประกอบด๎วยเพลากลม ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 6.35 เซ็นติเมตร 2 เพลา เพลา
เรียบ 1 เพลา เพลาเกลียว 1 เพลา ความยาว 80 เซ็นติเมตร วางมุมเอียง 3.58 องศา ระยะหํางเพลา 18-32 เซ็นติเมตร ทํางานท่ี
ความเร็วรอบ 140 รอบตํอนาที ใช๎มอเตอร๑ขนาด 1/4 แรงม๎า ชุดกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมียประกอบด๎วยใบมีดเคลื่อนที่และใบมีดอยูํ
กับท่ี ใบมีดเคลื่อนที่ จํานวน 42 ช้ิน ติดตั้งบนผิวทํอเหล็กกลม เส๎นผํานศูนย๑กลาง 30 เซ็นติเมตร หนา 1 เซ็นติเมตร ยาว 80 
เซ็นติเมตร ทํางานท่ีความเร็วรอบ 140 รอบตํอนาที โดยใช๎มอเตอร๑ขนาด 2 แรงม๎า ผลการทดสอบพบวํา ความสามารถในการ
ทํางานเฉลี่ย 191.87 กิโลกรัมตํอช่ัวโมง ได๎เมล็ดเนื้อในเต็มเฉลี่ย 61.68 เปอร๑เซ็นต๑ เมล็ดเนื้อในแตกเฉลี่ย 11.97 เปอร๑เซ็นต๑กะลา
กะเทาะบางสํวนเฉลี่ย 11.64 เปอร๑เซ็นต๑กะลาไมํถูกกะเทาะเฉลี่ย 4.99 เปอร๑เซ็นต๑โดยมีจุดคุ๎มทุนอยูํที่การทํางาน 2,334 กิโลกรัม
ตํอป ี

ค้าส้าคัญ: เครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมีย; มะคาเดเมีย; ชุดคัดขนาด; ชุดกะเทาะเมล็ด 

1. บทน้า 

มะคาเดเมีย เป็นไม๎ผลยืนต๎นประเภทไมํผลัดใบ 
จัดเป็นพืชเคี้ยวมันหรือ nut มี ช่ือทางวิทยาศาสตร๑วํา 
Macadamia integrifolia Maiden and Betche อยูํในวงศ๑ 
Proteaceae ลําต๎นสูงตั้งตรง ทรงพุํมลักษณะคล๎ายปิรามิด 
ใบมีลักษณะเหมือนหอกหัวกลับ ใบแกํสีเขียวเข๎ม ขอบใบมี
หนามเล็กน๎อย ผลมะคาเดเมียเป็นลูกกลมๆ ขนาดประมาณ 
1 นิ้ว เปลือกนอกสีเขียว เมล็ดสีน้ําตาลเข๎มแข็งมาก เมื่อ
กะเทาะกะลาออกจะเป็นเนื้อในสีขาวนวลอมเหลือง รสชาติ
อรํอย มัน กรอบ สามารถนํามาบริโภคหรือสกัดน้ํามัน
(สถาบันวิจัยพืชสวน,2538) ประเทศที่ผลิตมะคาเดเมียมาก

ที่สุดในขณะนี้ คือ สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด๑
(สถาบันวิจัยพืชสวน,2541)  

การลปรรูปมะคาเดเมีย  มี 5 ขั้นตอนที่สําคัญ 1.
การกะเทาะเปลือกเขียว 2.การอบลดความช้ืน 3.การคัด
ขนาด 4.การกะเทาะกะลา 5.การแยกเนื้อในคัดเกรด 
ขั้นตอนที่จัดการได๎ยากท่ีสุดคือ การกะเทาะกะลามะคาเด
เมีย 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อออกแบบและสร๎างเครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเด
เมียระดับอุตสาหกรรม 

เพื่อทดสอบและพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเด
เมียระดับอุตสาหกรรม 
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เครื่ องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมียมีหลายแบบ 
แบํงเป็น 2 ระดับ คือ ระดับอุตสาหกรรมซึ่งใช๎ต๎นกําลัง เชํน
มอเตอร๑ไฟฟูา และระดับเกษตรกรซึ่งใช๎แรงคน 

เครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมียระดับอุตสาหกรรมที่
ออกแบบและสร๎างขึ้นนี้ เป็นเครื่องกะเทาะกึ่งอัตโนมัติ คือ
เมื่อนําเมล็ดมะคาเดเมียปูอนเข๎าเครื่องจะมีชุดเกลียวลําเลียง
นําเมล็ดเข๎าสูํ ชุดคัดขนาดเมล็ดซึ่งติดตั้งอยูํด๎านบนชุด
กะเทาะเมล็ด การคัดขนาดเมล็ดมีความสําคัญสําหรับเครื่อง
กะเทาะระดับอุตสาหกรรม เพราะจะชํวยให๎การกะเทาะได๎
เนื้อในเต็มเมล็ดเพิ่มมากขึ้น หลักการออกแบบให๎เครื่อง
กะเทาะเมล็ดมะคาเดเมียระดับอุตสาหกรรมมีชุดคัดขนาด
เมล็ดติดตั้งในเครื่องเดียวกัน ชํวยให๎ทํางานได๎ตํอเนื่อง เพิ่ม
ความสามารถและประสิทธิภาพในการกะเทาะ ลดขั้นตอน
การทํางาน  

 
รูปที่ 1  เครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมียระดับอุตสาหกรรม 

3. อุปกรณ์ลละวิธีการ 

สําหรับเครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมียระดับ
อุ ตสาหกรรมที่ สร๎ างขึ้ นนี้  ใ ช๎ หลั กการของการกด
(pressing)และเฉือน(shier) กะลา มีโครงสร๎างหลัก 2 สํวน 
คือสํวนชุดกะเทาะเมล็ดและชุดคัดขนาดเมล็ด 

ชุดกะเทาะเมล็ด ประกอบด๎วย 
1. ชุดใบมีเคลื่อนที่ ประกอบด๎วยใบมีดสําหรับ

กะเทาะ จํานวน 42 ช้ิน ทําจากเหล็กคาร๑บอนสูง ขนาดหน๎า

ตัด 11 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร ติดตั้งอยูํบนผิวทํอ
เหล็กขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 30 เซนติเมตร ยาว 80 
เซนติเมตร หนา 9 มิลลิเมตร แกนกลางเป็นเหล็กเพลาตัน 
เส๎นผํานศูนย๑กลาง 5 เซนติเมตร มีแผํนเหล็กกลมปิด 2 ด๎าน 
ภายในหลํอปูนซีเมนต๑เพิ่มน้ําหนักเหวี่ยงและลดเสียงดังขณะ
ใบมีดกระทบกะลามะคาเดเมีย 

 
รูปที่ 2  ชุดใบมีดติดตั้งบนดรัมหมุน(rotor) ด๎วยความเร็วรอบ 140 

รอบตํอนาที 

2. ชุดใบมีดอยูํกับท่ี ใบมีดเป็นเหล็กคาร๑บอนสูง 

ขนาด 11 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร เช่ือมติดกับ
โครงสร๎างเป็นเหล็กฉากรูปตัว L หนา 1 เซนติเมตร สูง   

 
รูปที่ 3  ชุดใบมีดอยูํกับที่ติดตั้งกับเหล็กฉากยึดกับโครงเครื่อง 7 ชํอง 

รับเมล็ดตกจากชุดคัด 

3. ชุดต๎นกําลังขับ เป็นมอเตอร๑ไฟฟูา 3 เฟส ขนาด 
2 แรงม๎า 1,400 รอบตํอนาที ขับผํานชุดทดรอบท่ีอัตราทด 
1 ตํอ 10 รอบ ขับเพลาดรับชุดใบมีเคลื่อนที่ที่ความเร็วรอบ 
140 รอบตํอนาท ี

 
รูปที่ 4  มอเตอร๑ต๎นกําลัง ขนาด 2 แรงม๎า 1,400 รอบตํอนาที ผําน

ชุดทดรอบ 1:10  

ชุดคัดขนาดเมล็ด ใช๎หลักการคัดด๎วยแรงดึงดูด 
(gravity separaty) ชุดคัดทําด๎วยเหล็กเพลากลม ขนาดเส๎น
ผํานศูนย๑กลาง 6.35 เซนติเมตร 2 เพลา เพลาเรียบ 1 เพลา 
เพลาเกลียว 1 เพลา ความยาว 80 เซนติเมตร วางมุมเอียง 
3.5 องศา ระยะหํางเพลา 18-32 เซนติเมตร (ภาพท่ี 5 6 
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และ7)  โดยชุดคัดขนาดแบํงชํองคัดเกรดออกเป็น 7 ชํอง
ด๎วยกัน โดยชํองที่ 1 มีระยะหํางระหวํางลูกคัดขนาดทั้งสอง
เฉลี่ย 19.02 มม. ชํองที่ 2  3  4  5  6 และ 7 มีระยะหําง
ระหวํางลูกคัดขนาดทั้งสองเฉลี่ย 20.96  22.90  24.85  
26.79  28.73และ30.68  มม. ตามลําดับ 

 
รูปที่ 5 เพลาคัดขนาดวางมุมยกด๎านปูอนเมล็ดมะคาเดเมีย 5 ซม.

หรือ 3.58 องศา 

 
รูปที่ 6  ระยะหํางระหวํางเพลาเรียบและเพลาเกลียว ต๎น 18 ซม.ท๎าย 

32 ซม. 

 
รูปที่ 7 เครื่องคัดขนาดติดตั้งบนเครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมีย 

 
รูปที่ 8 เมล็ดมะคาเดเมียเมื่อผํานการคัดขนาดตกลงมาแตํละชํองจะ

ถูกกะเทาะทันท ี

 

รูปที่ 9 แสดงชํองตกเมล็ดและใบมีดกะเทาะเมล็ด 

ทดสอบเบื้องต้น ทําการทดสอบการกะเทาะที่
ความเร็วรอบ ดรัมหมุนที่ 120 130 140 150 และ 160 
รอบตํอนาที ขนาด คละ ทดลอง 3 ซ้ําๆละ 50 เมล็ด บันทึก
ข๎อมูลความสามารถในการทํางาน เปอร๑เซ็นต๑เนื้อในเต็ม
เมล็ด การทดสอบความเร็วรอบ ชุดคัดขนาด ท่ี 80 90 100 
110 และ120 รอบตํอนาที เมล็ดคละขนาด ทดลอง 5 ซ้ําๆ
ละ 100 เมล็ด บันทึกข๎อมูลความสามารถในการทํางาน 
เปอร๑ เซ็นต๑คําเฉลี่ยความไมํแตกตํางกันทางสถิติ  จึ ง
กําหนดให๎เป็นความเร็วรอบการทํางานของเครื่องจากนั้น
นําไปทดสอบในพื้นที่โดยทดสอบที่ศูนย๑วิจัยเกษตรหลวง ต.
หนองควาย อ.หางดง จ.เ ชียงใหมํ  ได๎บันทึกข๎อมู ล
ความสามารถในการทํางาน เปอร๑เซ็นต๑เนื้อในเต็มเมล็ด 
เปอร๑เซ็นต๑เนื้อในแตก เปอร๑เซ็นต๑กะเทาะบางสํวน และ
เปอร๑เซ็นต๑เมล็ดไมํถูกกะเทาะ ใช๎ความเร็วรอบที่ 140 รอบ/
นาที โดยทําการทดสอบ 10 ซ้ํา ซ้ําละ 1,000 กรัม 

4. ผลลละวิจารณ์ 

เครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมียระดับอุตสาหกรรม 
เป็นเครื่องต๎นแบบที่พัฒนาหลักการทํางานจากเครื่อง
กะเทาะเมล็ดมะคาเดเมียของโรงงานแปรรูปมะคาเดเมีย 
โครงการพระราชดําริดอยตุง ซึ่งนําเครื่องมาจากประเทศ
ออสเตรเลีย ในการทดสอบเบื้องต๎น ได๎ทําการทดสอบการ
กะเทาะที่ความเร็วรอบ ดรัมหมุนที่ 120 130 140 150 และ 
160 รอบตํอนาที  พบวําการทํางานของชุดกะเทาะที่
ความเร็วรอบ 140 รอบตํอนาที จะได๎เม็ดเนื้อในเต็มสูงสุด 
49.33±6.11 เปอร๑เซ็นต๑ (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบเบือ้งต๎นการกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมียที่
ความเร็วรอบตํางกัน 

 

การทดสอบเบื้องต๎นทําโดยการหยอดเมล็ดด๎วยคน
ลงในชํองกะเทาะของชุดกะเทาะ เมล็ดคละขนาด ทําทีละ

 
ความเร็วรอบ 

(rpm) 
เมล็ดเต็ม 

(%) 
เมล็ดแตก 

(%) 
กะเทาะบางสํวน 

(%) 
ไมํถูกกะเทาะ 

(%) 
120 46.00±3.46 35.33±8.08 10.00±2.00 8.67±5.03 
130 45.33±6.11 35.00±13.12 9.33±1.54 10.33±8.08 
140 49.33±6.11 35.33±5.03 9.33±5.03 6.00±2.00 
150 43.34±9.02 40.66±7.02 6.00±2.00 10.00±4.00 
160 30.00±4.00 48.67±9.45 12.00±2.00 2.66±4.61 
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ชํอง 7 ชํอง ที่ความเร็วรอบ 120 130 140 150 และ 160 
รอบตํอนาที พบวํา ที่ความเร็วรอบ 140 รอบตํอนาที ได๎เนื้อ
ในเต็มเมล็ด 49.33 เปอร๑เซ็นต๑ สูงที่สุด จึงกําหนดให๎เป็น
ความเร็วรอบที่จะใช๎ในการทดสอบครั้งตํอไป 

นอกจากเรื่องการเตรียมเมล็ดที่ เหมาะสมแล๎ว ใน
การกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมีย ปัจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
คือ การปูอนเมล็ดเข๎าไปยังชุดกะเทาะเมล็ด สําหรับเครื่อง
กะเทาะเมล็ดมะคาเดเมียระดับอุตสาหกรรมนี้ กําหนดให๎มี
ชุดคัดขนาดเมล็ดกํอนการกะเทาะเมล็ด ชุดคัดขนาดถูก
สร๎างและติดตั้งอยูํบนชุดกะเทาะเมล็ด โดยเมล็ดจะถูก
ลําเลียงจากชุดปูอนเกลียวลําเลียงขึ้นไปตกลงในราง 
คัดขนาด รายละเอียดการทดสอบชุดคัดขนาด แสดงใน
ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ทดสอบการคัดขนาดที่ความเร็ว 5 ระดับ ทาํ 5 ซ้ํา ชํอง
แยกขนาด 7 ขนาด 

 
ผลการทดสอบ พบวําความสามารถในการคัดทั้ง 7 

ชํอง ใน 5 ความเร็วรอบ คือ 80 90 100 110  และ120 
รอบตํอนาที ไมํแตกตํางกันทางสถิติ โดยคําเฉลี่ยอยูํที่ 88.10 
เปอร๑เซ็นต๑ จึงกําหนดให๎ชุดคัดขนาดใช๎ความเร็วในการ
ทํางานที่ 120 รอบตํอนาที ในการทดสอบครั้งตํอไป ที่
ความสามารถในการทํางานเฉลี่ย 190 กิโลกรัมตํอช่ัวโมง 

จากผลการทดสอบเบื้องต๎น จึงได๎กําหนดให๎ทําการ
ทดสอบซ้ําอีก 2 ครั้ง ๆ ละ 5 ซ้ํา ๆ ละ 1 กิโลกรัม รวม 10 
ซ้ําโดยใช๎เมล็ดคละขนาด ความเร็วรอบชุดกะเทาะ 140 รอบ
ตํอนาที ความเร็วชุดคัดขนาด 120 รอบตํอนาที รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบเครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมียระดับ
อุตสาหกรรม 10 ซํ้าๆละ 1,000 กรัม 

 
จากตารางผลการทดสอบเครื่องกะเทาะเมล็ดมะคา

เดเมียระดับอุตสาหกรรม ได๎ความสามารถในการกะเทาะ 
เมล็ดเนื้อในเต็มเฉลี่ย 61.68±5.72 % เมล็ดแตก 
11.97±2.19 % กะเทาะบางสํวน 11.64±4.39 % ไมํถูก
กะเทาะ 4.99±2.21 % และมีความสามารถในการทํางาน 
191.87±18.07 กก./ชม. 

 
รูปที่ 10  กราฟแสดงเปอร๑เซ็นต๑ผลการทดสอบ 

5. สรุปผลการทดสอบ 

เครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมียระดับอุตสาหกรรม 
มีชุดคัดขนาดและกะเทาะเมล็ดอยูํในเครื่องเดียวกัน ชุดคัด
ขนาดประกอบด๎วยเพลากลม ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 6.35 
เซนติเมตร 2 เพลา เพลาเรียบ 1 เพลา เพลาเกลียว 1 เพลา 
ความยาว 80 เซนติเมตร วางมุมเอียง 3.58 องศา ระยะหําง
เพลา 18-32 เซนติเมตร ทํางานที่ความเร็วรอบ 120 รอบตํอ
นาที ใช๎มอเตอร๑ขนาด 1/4 แรงม๎า ชุดกะเทาะเมล็ดมะคาเด
เมียประกอบด๎วยใบมีดเคลื่อนที่และใบมีดอยูํกับที่ ใบมีด
เคลื่อนที่ จํานวน 42 ช้ิน ติดตั้งบนผิวทํอเหล็กกลมยาว 80 
เซนติเมตร เส๎นผํานศูนย๑กลาง 30 เซนติเมตร หนา 10 
มิลลิเมตร ทํางานท่ีความเร็วรอบ 140 รอบตํอนาที โดยใช๎
มอเตอร๑ขนาด 2 แรงม๎า ผลการทดสอบพบวํา ได๎เมล็ดเต็ม
เฉลี่ย 61.68±5.72%  เมล็ดแตกเฉลี่ย 11.97±2.19%  
กะเทาะบางสํวน เฉลี่ย 11.64±4.39% ไมํถูกกะเทาะเฉลี่ย  

ชํองท่ี 
ความเร็วเพลาคัดขนาด (รอบ/นาที) 

เฉล่ีย (%) 
80 90 100 110 120 

1 80.2 82.4 82.0 80.8 80.2 81.1 
2 85.0 92.6 89.2 89.2 84.2 88.0 
3 88.4 89.6 90.4 89.0 89.4 89.4 
4 89.4 88.0 85.2 91.4 91.0 89.0 
5 85.2 86.8 81.8 86.0 89.4 85.8 
6 83.4 83.6 81.2 87.6 88.4 84.8 
7 98.4 98.8 98.4 98.4 98.4 98.5 

เฉล่ีย (%) 87.14 88.83 86.89 88.91 88.71 88.10 
 

ซํ้าท่ี   เน้ือในเต็มเมล็ด  เมล็ดแตก  กะเทาะบางสํวน  ไมํถูกกะเทาะ  
ความสามารถใน

การทํางาน  
 (%) (%) (%) (%) กก./ชม. 
1 72.22 11.86 13.89 3.70 155.37  
2 53.85 14.65 6.84 1.71 179.46  
3 55.34 12.22 13.59 7.77 208.70  
4 59.41 11.53 9.90 5.94 198.46  
5 64.36 6.93 20.79 1.98 209.42  
6 69.17 12.37 10.83 5.83 171.35  
7 58.52 13.42 12.59 3.70 198.35 
8 62.14 14.47 7.14 6.43 189.17  
9 59.85 11.34 6.57 8.03 208.82  
10 61.90 10.91 14.29 4.76 199.56  

เฉล่ีย (%) 61.68±5.72  11.97±2.19  11.64±4.39  4.99±2.21  191.87±18.07  
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4.99±2.21% และมีความสามารถในการทํางานเฉลี่ย 
191.87±18.07 กก./ชม.โดยมีจุดคุ๎มทุนอยูํที่การทํางาน 
2,334 กก./ป ี

6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ กองทุนกรมวิชาการเกษตรที่ให๎การ
สนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัย ขอบคุณศูนย๑วิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหมํ ท่ีให๎การสนับสนุนเมล็ดมะคาเดเมีย
เพื่อใช๎ในการทดสอบ 

7. เอกสารอ้างอิง 

7.1 บทความจากเอกสารประกอบการประชุม 
[1] ดําเกิง  ชาลีจันทร๑ (2538). มะคาเดเมีย:พืชสูํอนาคต, 

เอกสารวิชาการที่ 17 สถาบันวิจัยพืชสวน กรม
วิชาการเกษตร, 62 หน๎า. 

[2] สถาบันวิจัยพืชสวน (2541). เอกสารประกอบ การ
สัมมนา, แนวทางการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะ
คาเดเมีย, ศูนย๑วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหมํและฝุาย
ถํายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยพืชสวน กรม
วิชาการเกษตร, วันที่ 15 กันยายน2541, ณ 
โรงแรมเชียงใหมํภู คํ า  อํา เภอเมือง จั งหวัด
เชียงใหม,ํ 33 หน๎า.7.2 เว็บไซด๑ 

[1] ผู๎จัดการออนไลน๑ (2550). มหิดลแปร “มะคาเดเมีย” 
เหลือทิ้งเป็นถํานเพื่อสุขภาพ, http//www.dek-
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TAM-12 

เครือ่งมั่นชิน้มันเส้น 

*วิรัตน๑ หวังเขื่อนกลาง 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ถ.เมือง อ.สุระนารายณ์ จ.นครราชสีมา 30000 

ผู้เขียนติดต่อ: วิรัตน์ มวังเขื่อนกลาง  E-mail: virutw99@yahoo.com 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อสร๎างเครื่องหั่นช้ินมันเส๎นสําหรับเกษตรกรโคนม เนื่องจากการผลิตอาหารสัตว๑จําเป็นต๎องใช๎ช้ิน
มันเส๎นหั่นที่สะอาด สํวนประกอบของเครื่องที่สําคัญมีดังนี้ 1) ชุดต๎นกําลัง 2) ชํองปูอนหัวมัน 3) ชุดทําความสะอาด และ 4) ชุดหั่น
หัวมัน ในการทดสอบเครื่องกําหนด 2 ตัวแปรคือ 1) ความเร็วรอบเพลาขับใบมีด3 ระดับคือ 40,50 และ 60 รอบตํอนาที 2) ขนาด
หัวมันสําปะหลัง3ระดับคือ ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง4 6 และ 8 เซนติเมตรผลการทดสอบพบวําเครื่องสามารถทําความสะอาด
สิ่งเจือปนได๎หมด โดยมีเปอร๑เซ็นต๑เปลือกติดค๎าง14.4เปอร๑เซ็นต๑ มีความสามารถในการหั่นช้ินมันเส๎น 1,457.4กิโลกรัมตํอช่ัวโมง มี
ประสิทธิภาพการหั่นช้ินมัน 85.6 เปอร๑เซ็นต๑ ในการหั่นหัวมันสําปะหลังมีช้ินมันเส๎นเต็มและมีช้ินแตกหัก85.2เปอร๑เซ็นต๑ และ11.2
เปอร๑เซ็นต๑ ตามลําดับ 

ค้าส้าคัญ: เครื่องมั่น; มันเส้นสะอาด 

1. บทน้า 

ราคามันสําปะหลังของเกษตรกรไทยขึ้นอยูํกับตลาด
โรงงานแปูงมันเป็นหลัก ทําให๎มีปัญหากับเกษตรกรเสมอมา  
จึงได๎มีการแก๎ปัญหาโดยการนํามาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑
ภายในประเทศหลายรูปแบบ วิธีการนํามันเส๎นมาใช๎เป็น
อาหารสัตว๑เป็นทางเลือกหนึ่ง(กล๎าณรงค๑ ศรีรอด, 2542) ซึ่ง
เป็นอาหารประเภทแปูง มีราคาถูก (เมธา วรรณพัฒน๑ , 
2529) ดังนั้นการเพิ่มปริมาณการใช๎ด๎วยการปรับปรุงวิธีการ
ผลิตมันเส๎นให๎สะอาดตามความต๎องการของผู๎เลี้ยงสัตว๑ 
ผู๎ผลิตอาหารสัตว๑ ซึ่งจะสํงผลให๎ผู๎ปลูกขายได๎ราคาดีขึ้น และ
ชํวยให๎เกษตรกรมีอาชีพใหมํคือผลิตมันเส๎นสะอาดขาย ซึ่ง
เป็นวิธีการอยํางหนึ่งที่จะชํวยเศรษฐกิจของประเทศได๎อีก
ทางหนึ่ง (อุทัย และคณะ, 2545)  

ในปี  2551 จากสถิติของเกษตรกรในประเทศไทยมี
ผู๎เลี้ยงโคนมประมาณ 4.7 แสนตัวหากใช๎มันเส๎นผสมอาหาร
เสริมจะมีคุณคําพลังงานสูง ทําให๎โคนมให๎น้ํานมได๎สูงขึ้น 13 
% และยังลดต๎นทุนคําอาหารลง 37% (จิระชัย,2551) จึงมี

ความต๎องการใช๎มันเส๎นผสมอาหารสัตว๑มูลคําประมาณ 500 
ล๎านบาทตํอปีและมีแนวโน๎มมากขึ้นตามการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว๑และการเลี้ ยงสัตว๑
ภายในประเทศ ในปัจจุบันมีการนํามันเส๎นที่ผลิตจาก
เครื่องจักรขนาดใหญํตามลานมันทั่วไปมาใช๎ซึ่งเป็นมันเส๎นที่
ไมํสะอาด ทําให๎มีผลเสียตํอคุณภาพอาหารสัตว๑ที่ผสม สํงผล
กระทบตํอสุขภาพสัตว๑ การเจริญเติบโตและการให๎ผลผลิต
ของสัตว๑ตํางๆ ท่ีเลี้ยงลดลง (สุกัญญา, 2545) 

ในกระบวนการผลิตช้ินมันเส๎นสะอาดมีขั้นตอนคือ
การตัดเหง๎าการล๎างน้ําทําความสะอาดการหั่นหัวมันเป็นช้ิน
ด๎วยมีดและการตากแดดในสํวนของการทําความสะอาดและ
หั่นเป็นช้ินนับวํามีความสําคัญมากโดยทั่วไปต๎องใช๎แรงงาน
คนทํางาน จึงต๎องใช๎ต๎นทุนสูงและเป็นอันตรายตํอมือคนหั่น
สํวนเครื่องหั่นมันที่ใช๎ตามลานมันทั่วไปเป็นเครื่องขนาดใหญํ
ซึ่งเป็นการตะกรุยผิวหัวมันด๎วยลอนขูดให๎ฉีกขาดเป็นเส๎น
ยาวเป็นก๎อนหรือฝอยทําให๎ได๎ช้ินมันที่ขนาดใหญํตากไมํแห๎ง
เป็นเชื้อราซึ่งสัตว๑กินแล๎วไมํยํอยและบางสํวนเล็กมากเป็น
เศษฝุุนผงผสมดิน มีผลเสียตํอกระเพาะ จากการศึกษาพบวํา
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เกษตรกรต๎องการเครื่องหั่นช้ินมันเส๎นสะอาด ให๎เป็นแผํน
บางทําให๎ตากแห๎งเร็วไมํมีเชื้อรา มีช้ินเล็กไมํมากและไมํมี
ฝุุนผงผสมกับดินหรือสิ่งเจือปนอื่นๆจะเหมาะกับการใช๎ผสม
อาหารและจากการศึกษาหลักการทําความสะอาดวิธีที่งําย
คือแบบใช๎ตะแกรงขัดสีกับวัตถุดิบเพื่อทําความสะอาด และ
หลักการลดขนาดวัตถุดิบเป็นแผํนบางคือวิธีการใช๎กลไกการ
เฉือนหั่นเป็นช้ินโดยการสร๎างชุดใบมีดตามรูปทรงที่ต๎องการ
แล๎วใช๎กลไกขับให๎หั่นวัตถุดิบให๎ขาดและแยกช้ินออกจากกัน
ตามแบบของใบมีดที่ตั้งไว ๎

ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาและสร๎างเครื่องหั่นสําหรับ
ผลิตช้ินมันเส๎นสะอาดโดยมีเง่ือนไขในการทํางานคือสามารถ
ทําความสะอาดและหั่นหัวมันสําปะหลังเพื่อผลิตช้ินมันเส๎น
สะอาดแบบทํางานตํอเนื่องในเครื่องเดียวกันเครื่องมีขนาด
เล็กเหมาะกับเกษตรกร ใช๎คนเดียวควบคุมเครื่องทํางานได๎ 
เคลื่อนย๎ายได๎สะดวก ทดแทนคนหั่นสามารถผลิตช้ินมันเส๎น
สะอาดให๎มีปริมาณมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค๑เฉพาะดังนี้ 
2.1 เพื่อศึกษาการใช๎ช้ินมันเส๎นผสมอาหารโคนม 
2.2 เพื่อสร๎างชุดทําความสะอาดและชุดหั่นหัวมัน

สําปะหลังให๎ทํางานตํอเนื่องกัน 
2.3 เพื่อสร๎างทดสอบและประเมินผลเครื่องหั่นช้ิน

มันเส๎นต๎นแบบ 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ประดิษฐ๑  กิตติวรกุล, (2545) กลําววําการผลิตมัน
เส๎น มันอัดเม็ดและแปูงมันของไทยมักประสบปัญหาสินค๎ามี
คุณภาพต่ําเนื่องจากหัวมันสําปะหลังที่ผลิตโดยเกษตรกรซึ่ง
ใช๎เป็นวัตถุดิบสําคัญนั้นมีสิ่งเจือปนสูง แนวทางในการ
ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพคือการออกแบบและสร๎าง
เครื่องปอกเปลือกมันสําปะหลัง จึงได๎สร๎างเครื่องขึ้นโดยมี
ความสามารถในการทํางาน 200 กิโลกรัมตํอช่ัวโมง และใช๎
มอเตอร๑ไฟฟูาขนาด 0.5 แรงม๎า ซึ่งจะเห็นได๎วําผลงานวิจัย
ของประดิษฐ๑ พยายามชํวยเกษตรกรแก๎ปัญหา และเครื่องที่
สร๎างขึ้นนั้นยังมีความสามารถไมํมากและยังต๎องนําหัวมัน
สะอาดไปสูกํระบวนการตํอไป  

ประพันธ๑  ศิริพลับพลา  และคณะ, (2542) พบวํา 
การออกแบบและสร๎างเครื่องเฉือนมันฝรั่งแผํน เพื่อเฉือน
เป็นแผํนรูปทรงตํางๆ เชํน รูปทรงแผํนเรียบ รูปทรงแผํน
ใหญํและรูปทรงแผํนเล็ก ซึ่งพบวําจากผลงานวิจัยของ
ประพันธ๑ สามารถนําแนวความคิดและหลักการทํางานมา
ใช๎ได๎ แตํวัตถุดิบแตกตํางกัน 

วิรัตน๑  หวังเขื่อนกลาง, (2547) ได๎ศึกษาและสร๎าง
เครื่องสับมันสําปะหลังแบบใบมีดโยกโดยมีชุดตะแกรงทํา
ความสะอาดและมีชุดใบมีดโยกไปกลับสับหัวมัน ทํางานโดย
นําหัวมันเข๎าสูํตะแกรงทําความสะอาด แล๎วปลํอยลงพื้น 
หลังจากนั้นใช๎คนเก็บขึ้นใสํชํองปูอนของชุดใบมีดสับที่
ด๎านบนครั้งละ 2 หัวซึ่งมี 2 ชํองปูอน สามารถสับหัวมันได๎
ประมาณ 530 กิโลกรัมตํอช่ัวโมง ได๎ช้ินมันตามที่เกษตรกร
ต๎องการ จะเห็นได๎วําเครื่องสามารถผลิตช้ินมันเส๎นได๎ตามที่
ต๎องการ แตํขบวนทํางานของเครื่องดังกลําวยังไมํตํอเนื่องกัน 

Grace (1997) กลําววําวิธีการแปรรูปผลผลิตหัวมัน
สําปะหลังควรทําความสะอาดหัวมันสําปะหลังกํอนแล๎วจึง
ทําการสับและตากให๎แห๎งโดยเร็วทั้งนี้ เพื่อปูองกันความ
เสียหายจากความช้ืนและเช้ือรา 

Visanathan.et al. (1996) กลําววํา การตัดหัวมัน
สําปะหลังในแนวขวางหัวมันจะใช๎แรงตัดน๎อยกวําการตัด
หัวมันสําปะหลังในแนวยาวตามหัวมัน 

4. วิธีการด้าเนินงาน 

การวิจัยครั้งนีม้ีวิธีดําเนินงานโดยแบํงดังนี้ 

4.1 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการใช้มันเส้น
เป็นอามารโคนม 

โดยทําการสอบถามข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช๎มัน
เส๎นผสมอาหารเลี้ยงโคนมความต๎องการเครื่องหั่นช้ินมันเส๎น
และข๎อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข๎อง มีกลุํมเปูาหมายคือหนํวยงานท่ี
ทํางานเกี่ยวกับการวิจัยมันสําปะหลังเกษตรกรผู๎ปลูกมัน
สําปะหลัง เกษตรกรผู๎ผลิตมันเส๎นสะอาด ลานมันที่มีการ
ผลิตมันเส๎น โรงงานผสมอาหารโคนม สมาชิกสหกรณ๑โคนม
และเกษตรกรผู๎เลี้ยงโคนม  
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4.2 การศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องของมัวมัน
ส้าปะมลังกับเคร่ืองมั่นชิ้นมันเส้น 

โดยทํ าการวัดขนาดและ ช่ังน้ํ าหนั ก  เพื่ อ ใ ช๎
ประกอบการพิจารณาขนาดของชํองปูอนหัวมันสําปะหลัง 
ทําการวัดมุมเสียดทานเพื่อใช๎ประกอบการพิจารณามุมของ
ชํองปูอนหัวมันสําปะหลังและวัดมุมเสียดทานของช้ินมันเส๎น 
เพื่อพิจารณาชํองปลํอยออก 

4.3 การก้ามนดเกณฑ์ลละรายละเอียดในการออกลบบ
เคร่ืองม่ันชิ้นมันเส้น 

โดยทําการกําหนดรายละเอียดในการออกแบบให๎
เป็นเครื่องสําหรับทําความสะอาดและหั่นหัวมันสําปะหลัง
สํ าหรั บผลิ ต ช้ินมั นเส๎ น (รู ปที่1) มี หลั กการทํ างาน
แบบตํอเนื่อง (รูปที่ 2) ที่มีขนาดเล็กเหมาะสมกับเกษตรกร 
และสามารถเคลื่อนย๎ายโดยรถกระบะบรรทุกเล็กได๎สะดวก 
มีชุดปูอนหัวมันเข๎าเครื่อง มีชุดทําความสะอาด (รูปท่ี 3) มี
ชุดต๎นกําลัง ชุดหั่นหัวมันสําปะหลัง และชํองมันเส๎นออก 
(รูปที่ 4) สามารถทํางานได๎อยํางตํอเนื่องได๎ มีระบบการ
ทํางานของเครื่องงํายไมํซับซ๎อนมากเกินไป สะดวกปลอดภัย
ซํอมแซมด๎วยตนเองได๎ การบํารุงรักษางําย ช้ินสํวนอุปกรณ๑
ตํางๆ ในเครื่องเมื่อเกิดการชํารุดสามารถหาซื้อและถอด
เปลี่ยนได๎งําย การทํางานของเครื่องใช๎ต๎นกําลังจากมอเตอร๑
ไฟฟูา หรือใช๎เครื่องยนต๑ของเกษตรกรโดยตํอผํานพูลเลํย๑ 
สายพานและชุดเฟืองทดรอบ ขณะเดินเครื่องจะใช๎
ผู๎ปฏิบัติงาน ไมํเกิน 2 คน 

 
รูปที่ 1  การทําความสะอาดและหั่นหัวมันสําปะหลังเป็นชิ้นมันเส๎น 

 
รูปที่ 2  หลักการทํางานแบบตํอเนื่อง 

 
รูปที่ 3  ชุดทําความสะอาดและชุดปูอน 

 
รูปที่ 4  ชุดใบมีดหั่นหัวมันสําปะหลัง 

4.4 การสร้างเคร่ือง 

ได๎สร๎างสํวนประกอบยํอยตํางๆ ตามแบบ โดย
คํานึงถึงเมื่อเกิดการชํารุดจะต๎องถอดสํวนประกอบเพื่อซํอม
หรือเปลี่ยนตามอายุการใช๎งานได๎งําย ทําการประกอบเป็น
เครื่องหั่นช้ินมันเส๎นทําการทดสอบการใช๎งานเบื้องต๎น และ
ปรับปรุงแก๎ไขเพิ่มเติม (รูปที่ 5)  

4.5 การทดสอบลละประเมินผล 

มีปัจจัยที่เกี่ยวข๎องคือ ในสํวนชุดทําความสะอาด
ได๎แกํ ความเร็วรอบตะแกรงทําความสะอาดหัวมันสําปะหลัง

 

 
 
หวัมนัส าปะห งั 

 
 
ชิน้มนัเส น 

 

 
ชิน้มนัเส น 

 
 
หวัมนัส าปะห งั 

ชุดตะแกรงทํา
ความสะอาด 

โครงสร๎าง 

ชุดปูอนหัวมัน 

ชุดใบมีดหั่น ชุดต๎นกําลัง 

ชุดชํองมันเส๎นออก 
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ตํางกัน 3 ระดับ ในสํวนชุดใบมีดหั่นได๎แกํ ความเร็วรอบ
เพลาขับใบมีดที่ตํางกัน 3 ระดับ สํวนคําช้ีผลในการศึกษาคือ
ในสํวนชุดทําความสะอาด ได๎แกํเปอร๑เซ็นต๑เปลือกติดค๎าง
หลังการทําความสะอาด และในสํวนชุดใบมีดหั่น ได๎แกํ 
ประสิทธิภาพการหั่นช้ินมันเปอร๑เซ็นต๑ช้ินเต็ม เปอร๑เซ็นต๑ช้ิน
แตกหักเปอร๑เซ็นต๑ชิ้นขนาดเล็ก และความสามารถในการหั่น
ช้ินมันเส๎น 

4.6 วิธีการด้าเนินการทดสอบ 

ในชุดทําความสะอาดเลือกความเร็วรอบตะแกรง 3 
ระดับ ทําการทดสอบเบื้องต๎น โดยใช๎หัวมันสําปะหลังพันธุ๑
เกษตรศาสตร๑ 50 มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 11 เดือน 
แบํงขนาดหัวมันสําปะหลังเป็น 3ขนาดคือ เส๎นผําน
ศูนย๑กลางสํวนโคนมีขนาดประมาณ 4 6 และ 8 เซนติเมตร 
โดยทั้งหมดมีความยาวเทํากันคือ 8 เซนติเมตร ทําการ
ทดสอบที่ความเร็วรอบเพลาขับ 3 ระดับ คือ 40 50 และ 60 
รอบตํอนาที สํวนในชุดใบมีดหั่นเลือกความเร็วรอบเพลาขับ
ใบมีด คือ 40 50 และ 60 รอบตํอนาที ทําการทดสอบตาม
ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางหัวมันสําปะหลังประมาณ 4 6 และ 
8 เซนติเมตรสําหรับหนึ่งหนํวยทดสอบแล๎วทําการสุํม
ตัวอยํางหัวมันสําปะหลังโดยใช๎หัวมันสําปะหลังพันธุ๑
เกษตรศาสตร๑  50 ที่ผํานการเก็บเกี่ยวแล๎ว ช่ังน้ําหนัก
ตัวอยํางเทํากัน โดยทําการสุํม ตามจํานวนซ้ําที่กําหนดไว๎ 3 
ซ้ํา ปรับตั้งให๎เครื่องทํางานจนเข๎าสูํสภาพคงที่กํอนที่จะเริ่ม
ปูอนหัวมัน เริ่มปูอนหัวมันสําปะหลัง จับเวลาเริ่มต๎นเมื่อ
ใบมีดเริ่มหั่นหัวมันและหั่นจนหมดบันทึกเวลาที่ใช๎หั่นในแตํ
ละซ้ําจนครบเพื่อนําไปหาความสามารถในการทํางาน และ
ประสิทธิภาพการหั่นช้ินมันเก็บตัวอยํางช้ินมันเส๎นหลังการ
หั่นในแตํละซ้ํา นําไปช่ังน้ําหนักทั้งหมด  แล๎วทําการแยกช้ิน
เต็มด๎วยการรํอนผํานตะแกรงใหญํ 1.2 x 1.2 เซนติเมตร 
และทําการแยกช้ินแตกหัก ออกจากช้ินขนาดเล็กด๎วยวิธีการ
นําไปรํอนผํานแผํนตะแกรงสี่เหลี่ยมขนาดรูตะแกรง 0.6x0.6 
เซนติเมตร นําแตํละสํวนที่แยกออก(รูปท่ี 6) ไปช่ังน้ําหนัก 
เพื่อนําผลที่ได๎ไปคํานวณหาคําช้ีผลคือ ประสิทธิภาพการหั่น
ช้ินมันเปอร๑ เซ็นต๑ ช้ินเต็ม เปอร๑ เซ็นต๑ ช้ินแตกหักและ
เปอร๑เซ็นต๑ชิ้นขนาดเล็ก 

ทําการดําเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบ จน
ครบทุกระดับตัวแปรและทุกซ้ําของหนํวยทดลอง 

4.7 การวิเคราะม์ผลการทดสอบ 

ในชุดทําความสะอาดหัวมันเป็นการทดสอบข๎อมูล
เบื้องต๎น สํวนความเร็วรอบที่เหมาะสมในชุดใบมีดหั่นใช๎
หลักการทางสถิติวิเคราะห๑ความแปรปรวน(Analysis of 
Variance) ตามรูปแบบวิธีการดําเนินการทดสอบทางสถิติ 
โดยวิเคราะห๑ผลการทดสอบที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % สํวน
การเปรียบเทียบคําเฉลี่ยใช๎วิธี  Least Significant 
Difference (LSD) เปรียบเทียบความแตกตํางของผล
คําเฉลี่ย (สนั่น จอกลอย.2535) 

5. ผลการด้าเนินงานลละการอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนีม้ีผลการดําเนินงานแบํงได๎ดังนี ้

5.1 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้มันเส้นเป็น
อามารโคนม 

พบวําในสูตรอาหารโคนมเกษตรกรใช๎มันเส๎นผสม
ประมาณ 40 เปอร๑เซ็นต๑ เพราะราคาถูกและทําให๎โคนมให๎
ผลผลิตดี มีสุขภาพดี อาหารยํอยงําย แตํจะมีปัญหาอัน
เนื่องจากมันเส๎นที่ใช๎ผสมนั้นมีคุณภาพไมํเหมาะสม  จึงมี
ความต๎องการมันเส๎นที่มีคุณภาพดี สะอาด และมีความ
ต๎องการเครื่องหั่นมันสําปะหลังขนาดที่เหมาะสม เพื่อผลิต
มันเส๎นสะอาดขาย และผลิตสําหรับผสมอาหารสัตว๑ใช๎เอง 
และจะใช๎เครื่องทดแทนแรงงานคนและใช๎ผลิตได๎มากขึ้น 
สํวนสมาชิกสหกรณ๑โคนมมีจํานวนมากที่ใช๎มันเส๎นผสม
อาหาร ซึ่งแตํละรายมีโคนมประมาณ 30 ตัวขึ้นไป ปกติจะ
ให๎อาหารเสริมในปริมาณไมํต่ํากวําวันละ150 กิโลกรัม ซึ่งถ๎า
มีเครื่องหั่นช้ินมันเส๎นสะอาดก็จะสํงผลดีมาก 

5.2ผลการศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นที่ เกี่ยวข้องของ
มัวมันส้าปะมลังกับเคร่ืองม่ันชิ้นมันเส้น 

หัวมันสําปะหลัง มีขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง สํวน
โคน สํวนกลาง สํวนปลาย และความยาว มีคําโดยเฉลี่ย
เทํากับ 6.2 7.0 3.3 และ 26.0เซนติเมตร ตามลําดับ และมี
น้ําหนักโดยเฉลี่ยเทํากับ 754.7กรัม มีมุมเสียดทานเฉลี่ยของ
หัวมันบนแผํนเหล็กวางหัวมันตามยาวเทํากับ 28.9 องศา  
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5.3 ผลการออกลบบลละสร้างเคร่ืองม่ันชิ้นมันเส้น 

หลังได๎ดําเนินตามแผนการวิจัยแล๎วจึงได๎เครื่องหั่น
ช้ินมันเส๎นสะอาด ที่มีขนาดเล็กเหมาะสมกับเกษตรกร และ
เคลื่อนย๎ายโดยรถบรรทุกเล็กได๎สะดวกมีชุดทําความสะอาด
และหั่นหัวมันสําปะหลัง เครื่องทํางานได๎อยํางตํอเนื่อง (รูป
ที่ 5) มีรายละเอียดดังนี ้

ชุดทําความสะอาดหัวมันสําปะหลัง เป็นตะแกรง
ทรงกลมหมุน โดยใช๎หลักการขัดสีของวัตถุดิบกับตะแกรง
และมีระบบน้ําหลํอเลี้ยงภายใน เพื่อแยกสิ่งที่ปะปนมากับ
หัวมันสําปะหลังออกซึ่งหมุนทํางานตํอเนื่องพร๎อมกับชุด
ใบมีดได๎โดยไมํต๎องหยุดนําหัวมันเข๎าหรือออกจากตะแกรง
ทําความสะอาด  

• ชุดปูอนหัวมันเข๎าชุดใบมีดหั่นเป็นเกลียวสํง  
เพื่อให๎หัวมันขนาดใหญํเคลื่อนเข๎าได๎สะดวก 

• ชุดใบมีดหั่น เป็นแบบการหั่นเฉือนเป็นรูปแผํน
บางสํวนใบมีดเลือกใช๎วัสดุสแตนเลสที่มีขายทั่วไปนํามาตัด
แตํงคมใบมีดแล๎วติดตั้งให๎เข๎ากับโครงสร๎างของชุดใบมีดหั่น
หัวมันสําปะหลัง และสามารถถอดเปลี่ยนได๎ 

ชุดต๎นกําลังใช๎มอเตอร๑ไฟฟูา สามารถขับชุดทําความ
สะอาดและชุดใบมีดหั่นให๎สามารถทํางานได๎พร๎อมกัน มีชุด
เฟืองทดรอบให๎ได๎ความเร็วที่เหมาะสม  

5.4 ผลจากการทดสอบลละประเมินผลเคร่ืองมั่นชิ้นมัน
เส้น 

 ในสํวนชุดทําความสะอาด มีปัจจัยการทดสอบ
เบื้องต๎นได๎แกํ ความเร็วรอบตะแกรงทําความสะอาดตํางกัน 
3 ระดับ คือ 40 50 และ 60รอบตํอนาที ผลการทดสอบ
เบื้องต๎นพบวํา ที่ตะแกรงหมุนด๎วยความเร็ว 50 รอบตํอนาที 
สามารถปอกเปลือกผิวนอกหัวมันออกได๎โดยมีผลเฉลี่ยของ
เปอร๑เซ็นต๑พื้นที่เปลือกติดค๎างหลังการทําความสะอาด 14.4 
เปอร๑เซ็นต๑ 

 ในสํวนชุดใบมีดหั่น มีปัจจัยการทดสอบได๎แกํ 
ความเร็วรอบเพลาขับใบมีด 3 ระดับ คือ 40 50 และ 60 
รอบตํอนาที และขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางเฉลี่ยของหัวมัน

สําปะหลัง 3 ระดับคือ 4 6 และ 8 เซนติเมตร จากผลการ
ทดสอบมีปัจจัยที่เหมาะสมคือ ความเร็วรอบเพลาขับใบมีดที ่
50 รอบตํอนาที และขนาดหัวมันสําปะหลัง 8 เซนติเมตร
เครื่องสามารถหั่นช้ินมันเส๎นได๎เฉลี่ย 1,457.4 กิโลกรัมตํอ
ช่ัวโมง มีประสิทธิภาพการตัดช้ินมัน 85.6 เปอร๑เซ็นต๑ ได๎ช้ิน
มันเส๎นสะอาดที่มีเปอร๑เซ็นต๑ช้ินเต็ม 85.2 เปอร๑เซ็นต๑ (รูปที่
7) มีเปอร๑เซ็นต๑ช้ินแตกหัก 11.2 เปอร๑เซ็นต๑ (รูปที8) และมี
เปอร๑เซ็นต๑ช้ินขนาดเล็ก 3.5 เปอร๑เซ็นต๑ 
 

ตารางที่ 1 ผลเปลือกติดค๎างหลังการทําความสะอาดหัวมัน
สําปะหลัง 

ความเร็วรอบตะลกรง 
(รอบต่อนาที) 

เปลือกติดค้าง 
เปอร์เซ็นต์(%) 

40 23.0 a 
50 14.4 b 
60 17.5 b 

 
รูปที่ 5  เครื่องที่สร๎างขึ้นสําหรับการทดสอบ 

 
รูปที่ 6 ชิ้นเต็ม ชิ้นแตกหัก และชิ้นขนาดเล็ก 
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รูปที่ 7  เปอร๑เซ็นต๑ชิ้นเต็มที่ระดับความเร็วรอบเพลาขับใบมีดและ

ขนาดหัวมันตําง ๆ 

 
รูปที่ 8  คําเฉลี่ยของเปอร๑เซ็นต๑ชิ้นแตกหักที่ระดับความเร็วรอบเพลา

ขับใบมีดตํางๆ 

6. สรุปผลการวิจัยลละข้อเสนอลนะ 

เกษตรกรต๎องการเครื่องหั่นขนาดเล็ก สําหรับใช๎หั่น
หัวมันสําปะหลังเพื่อผลิตช้ินมันเส๎นสะอาดที่เหมาะสม
สําหรับใช๎ผสมอาหารโคนม 

เครื่องหั่นที่สร๎างขึ้นมีหลักการทํางานคือ ปูอนหัวมัน
สําปะหลังเข๎าสูํสํวนทําความสะอาดเพื่อขัดผิวและล๎างให๎
สะอาดแล๎วลําเลียงสํงเข๎าชุดใบมีดหั่นหัวมันให๎ได๎เป็นช้ินมัน
เส๎นสะอาดโดยมี ช้ินสํวนทํางานตํอเนื่องกันตรงตามที่
เกษตรกรต๎องการ  

ผลการทดสอบการทํางานท่ีความเร็วรอบเพลาขับ
ใบมีด 50 รอบตํอนาที มีผลคือ เปอร๑เซ็นต๑เปลือกติดค๎าง
หลังการทําความสะอาด14.4 เปอร๑เซ็นต๑ที่ชุดใบมีดหั่น มี
ความสามารถในการหั่น 1,457.4 กิโลกรัมตํอช่ัวโมง มี
ประสิทธิภาพการตัดช้ินมัน 85.6 เปอร๑เซ็นต๑มีช้ินมันเส๎นเต็ม 
85.2 เปอร๑เซ็นต๑ และมีชิ้นแตกหัก 11.2 เปอร๑เซ็นต๑  

จากการทดสอบ มีข๎อควรพิจารณาเพิ่มเติม คือควร
มี การตั ดเหง๎ าหั วมั นออกกํอนทํ าการหั่ น  และควร
ออกแบบสร๎างอุปกรณ๑ลําเลียงหัวมันสําปะหลังจากพื้น 

7. กิตติกรรมประกาศ 

ผู๎จัดทํางานวิจัยขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ที่สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ และ
ทุกทํานซึ่งไมํอาจกลําวนามในที่นี้ได๎ขอขอบคุณทุกๆ ทําน
ทั้งหลายไว ๎ณ โอกาสนี ้
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TAM-13 

การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องปลูกอ้อยลบบป อนเป็นล้าลละลบบโรยท่อนพันธุ์ 
ในพ้ืนที่จังมวัดขอนลก่น 

*ทิตินัย เทียนแย๎ม1,ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ๑1, ณัฐกฤษฏิ์ วีรกุลวฒันา1และ สรุิยะ อนุตรพงษ๑พันธ๑1 
1ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

123 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง ขอนแก่น40002  

ผู้เขียนติดต่อ: ทิตินัย  เทียนลย้ม  E-mail: Ple_3050@hotmail.com 

บทคัดย่อ  

การปลูกอ๎อยในประเทศไทยใช๎แรงงานในกระบวนการตัดเพื่อเตรียมทํอนพันธุ๑และกระบวนการปลูก โดยคนงานทํางานอยูํ
ในพื้นที่โลํงแจ๎งในชํวงกลางวัน ทําให๎เกิดความเหนื่อยล๎า สํงผลให๎ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกระบวนการนี้ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นการใช๎เครื่องปลูกอ๎อยจึงเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันการศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาสมรรถนะของเครื่องปลูกอ๎อยที่ใช๎
ในปัจจุบัน ซึ่งแบํงออกเป็น 2 ชนิด ได๎แกํ เครื่องปลูกอ๎อยแบบปูอนเป็นลําซึ่งต๎องใช๎ลําอ๎อยที่เก็บเกี่ยวโดยแรงงาน และเครื่องปลูก
อ๎อยแบบโรยทํอนพันธุ๑ที่สามารถใช๎ทํอนพันธุ๑ที่เก็บเกี่ยวโดยรถตัดอ๎อย เพื่อเป็นเกณฑ๑ในการตัดสินใจในการเลือกใช๎ของเกษตรกร 
ในการศึกษาวิจัย ผู๎ทําการศึกษาได๎รวบรวมข๎อมูลตํางๆ ในพื้นท่ีเพาะปลูกอ๎อยเขตจังหวัดขอนแกํน โดยวิธีเก็บข๎อมูลภาคสนาม
ขณะที่เครื่องมีการใช๎งานจริง แล๎วนํามาวิเคราะห๑ในประเด็นตํางๆ ได๎แกํ การวิเคราะห๑ประสิทธิภาพการทํางาน การวิเคราะห๑
ความสามารถการทํางาน และการวิเคราะห๑สาเหตุที่สํงผลกระทบตํอสมรรถนะการทํางานผลการศึกษาพบวํา เครื่องปลูกอ๎อยแบบ
ปูอนเป็นลํามีสมรรถนะต่ํากวําเครื่องปลูกอ๎อยแบบโรยทํอนพันธุ๑ ซึ่งเกิดจากการใช๎เวลาและแรงงานในการขนถํายทํอนพันธุ๑ โดย
เครื่องปลูกอ๎อยแบบปูอนเป็นลํามีประสิทธิภาพการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ45.94 ความสามารถการทํางานเฉลี่ย2.22 ไรํตํอช่ัวโมงและ
เครื่องปลูกอ๎อยแบบโรยทํอนพันธุ๑ มีประสิทธิภาพการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ65.36 ความสามารถการทํางานเฉลี่ย2.63 ไรํตํอช่ัวโมง 

ค้าส้าคัญ: เครื่องปลูกอ้อยลบบป อนเป็นล้า; เครื่องปลูกอ้อยลบบโรยท่อนพันธุ์; รถตัดอ้อย 

1. บทน้า 

อ๎อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย  ซึ่งมี
พื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ 8.1 ล๎านไรํ ได๎ผลผลิตประมาณ 
92.6 ล๎านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 11.45 ตันตํอไรํ โดยมีมูลคําการ
สํงออกของน้ํ าตาลทรายปี  2554 เป็นเป็นจํานวนเงิน 
122,510 ล๎านบาท [1] ซึ่งขั้นตอนการผลิตอ๎อยในประเทศ
เทศไทยนั้นจะอาศัยแรงงานคนเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะ
ชํวงฤดูกาลปลูกและเก็บเกี่ยว [2] เพื่อเป็นการแก๎ไขปัญหา
การขาดแคลนแรงงานในสํวนของขั้นตอนการปลูกเกษตรกร
ได๎นําเครื่องปลูกเข๎ามาใช๎งาน โดยที่เครื่องปลูกที่มีใช๎ใน
ปัจจุบันมี 2 แบบ คือ เครื่องปลูกแบบปูอนเป็นลํา และ
เครื่องปลูกแบบโรยทํอนพันธุ๑ ซึ่งเครื่องปลูกแบบปูอนเป็นลํา

จะพบปัญหา คือ ใช๎แรงงานมากในการปลูก (4-5 คน) 
ประสิทธิภาพการทํางานไมํถึงร๎อยละ 50 เนื่องจากต๎อง
สูญเสียเวลาและแรงงานคนสํวนใหญํกับการนําอ๎อยจาก
รถบรรทุกขนใสํเครื่องปลูก และในการตัดพันธุ๑อ๎อยเพื่อใช๎
สําหรับเครื่องนี้ต๎องใช๎แรงงานจํานวนมากในการตัดอ๎อยสด 
[3] และเครื่องปลูกแบบโรยทํอนพันธุ๑ จะต๎องมีรถตัดอ๎อย
เพื่อใช๎ในการตัดพันธุ๑อ๎อยมาปลูก และรถตักเพื่อใช๎ขนย๎าย
ทํอนพันธุ๑จากรถบรรทุกใสํเครื่องปลูก ดังนั้นในการศึกษานี้มี
วัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาสมรรถนะของเครื่องปลูกอ๎อยที่ใช๎ใน
ปัจจุบันซึ่งได๎แกํ เครื่องปลูกอ๎อยแบบปูอนเป็นลําซึ่งต๎องใช๎
ลําอ๎อยที่เก็บเกี่ยวโดยแรงงาน และเครื่องปลูกอ๎อยแบบโรย
ทํอนพันธุ๑ที่สามารถใช๎ทํอนพันธุ๑ที่เก็บเกี่ยวโดยรถตัดอ๎อย 
เพื่อเป็นเกณฑ๑ในการตัดสินใจในการเลือกใช๎ของเกษตรกร  
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2. อุปกรณ์ลละวิธีการ 

การทดสอบเพื่อศึกษาสมรรถนะของเครื่องปลูกใน
พื้นท่ีจังหวัดขอนแกํน การทดสอบเป็นการทดสอบในพื้นที่
การทํางานจริง โดยการเก็บข๎อมูลในไรํของเกษตรกร โดย
ศึกษาสมรรถนะระหวํางเครื่องปลูก 2 แบบ ได๎แกํ เครื่อง
ปลูกแบบปูอนเป็นลํา (รูปที่ 1) และเครื่องปลูกแบบโรยทํอน
พันธุ๑ (รูปท่ี 2)  โดยใช๎อ๎อยพันธุ๑ขอนแกํน 3 รถแทรกเตอร๑
ขนาด 105 แรงม๎า รอบเครื่องยนต๑ 2000 รอบตํอนาที และ
มีการเก็บข๎อมูล ความช้ืนของดิน, ความกว๎างในการปลูก, 
จํานวนทํอนพันธุ๑ที่วางในรํอง, ความเร็วในการทํางาน, เวลา
ที่ ใ ช๎ ในการขนถํ ายทํอนพันธุ๑ , ความลึกในการปลูก , 
ความสามารถในการทํางานเชิงไรํ และประสิทธิภาพในการ
ทํางาน(รวมเวลาขนอ๎อยใสํเครื่องปลูก) ซึ่งใช๎มาตรฐานการ
ทดสอบจาก RNAM Test Codes & Procedures for 
Farm Machinery (1983) จากสมการ 

 Ca  = 
 

 
                    (1) 

Ca =  ความสามารถการทํางานเชิงไรํ (ไรํ/ช่ัวโมง) 
 A =  พื้นที่การทํางาน (ไรํ) 
 T =  เวลาในการทํางานทั้งหมด (ช่ัวโมง) 

Ef       
 
      

Ef = ประสิทธิภาพในการทํางาน 
Ts= เวลาปฏิบัติงานไมํรวมเวลาสูญเสีย (ช่ัวโมง) 
T =  เวลาในการทํางานทั้ งหมดรวมเวลาสูญเสีย
 (ช่ัวโมง) 

 
รูปที่ 1  เครื่องปลูกแบบปูอนเป็นลํา 

 
รูปที่ 2  เครื่องปลูกแบบโรยทํอนพันธุ๑ 

3.  ผลการศึกษา 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาสมรรถนะเครื่องปลูก 

รายละเอียด ลบบป อนเป็นล้า ลบบโรยท่อน
พันธุ์ 

ระยะหํางของแถว (เมตร) 1.55 1.53 
ความลึกการปลูก (เซนติเมตร) 16.89 20.00 
เวลาที่ใช๎ในการขนถํายทํอน
พันธุ๑ (นาท)ี 

13.72 3.19 

 น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตรตํอไรํ) 2.45 1.83 
ความสามารถในการทํางานเชิง
ไรํ (ไรํตํอชั่วโมง) 2.22 2.63 

ประสิทธิภาพในการทํางาน 
(เปอร๑เซ็นต๑) 45.94 65.36 

ปริมาณทํอนพันธุ๑ตํอไรํ  
(ตันตํอไรํ) 1.76 1.89 

ความเร็วในการทํางานเฉลี่ย 
(กิโลเมตรตํอชั่วโมง) 4.54 3.88 

การศึกษาโดยใช๎อ๎อยพันธุ๑ขอนแกํน 3 ทําการ
ทดสอบในพื้นที่  อําเภอบ๎านไผํ  จังหวัดขอนแกํน โดย
ลักษณะแปลงท่ีใช๎ทดสอบของเครื่องปลูกแบบปูอนเป็นลํา 
และเครื่องปลูกแบบโรยทํอนพันธุ๑ มีความชื้นของดินเฉลี่ย 
4.97 เปอร๑เซ็นต๑ ลักษณะของดินป็นดินรํวนปนทราย ความ
ยาวของแถวปลูก 250 เมตร จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบ
พบวํา เครื่องปลูกแบบปูอนเป็นลําชนิดแถวคูํ  เมื่อทําการ
ปลูกโดยกําหนดระยะหํางของแถวปลูกเฉลี่ย 1.55 เมตร, จะ
ใช๎ปริมาณทํอนพันธุ๑ตํอไรํเทํากับ 1.76 ตันตํอไรํ, ความเร็วใน
การทํางานเฉลี่ย 4.54 กิโลเมตรตํอช่ัวโมง, เวลาที่ใช๎ในการ
ขนถํายทํอนพันธุ๑เฉลี่ย 13.72 นาที, ความลึกในการปลูก
เฉลี่ย 16.89 เซนติเมตร, ความสามารถในการทํางานเชิงไรํ 
2.22 ไรํตํอช่ัวโมง และประสิทธิภาพในการทํางานเชิงไรํรวม
เวลาขนถําย 45.94 เปอร๑เซ็นต๑ ซึ่งเกิดจากการใช๎เวลามากใน

A 
T 



 

[264] 

การขนพันธุ๑อ๎อยใสํเครื่องปลูก [3] หากในสํวนของขั้นตอน
การขนถํายมีเครื่องมืออุปกรณ๑มาชํวยอาจจะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานได๎ (รูปที่ 3) 

สํวนผลการศึกษาการทํางานของเครื่องปลูกแบบโรย
ทํอนพันธุ๑ พบวํา เมื่อทําการปลูกโดยกําหนดระยะหํางของ
แถวปลูกเฉลี่ย 1.53 เมตร โดยขนาดรํองจะมีขนาดใกล๎เคียง
กับเครื่องปลูกแบบปูอนเป็นลํา, จะใช๎ปริมาณทํอนพันธุ๑ตํอไรํ
เทํากับ 1.89 ตันตํอไรํ, ความเร็วในการทํางานเฉลี่ย 3.88 
กิโลเมตรตํอช่ัวโมง, เวลาที่ใช๎ในการขนถํายทํอนพันธุ๑เฉลี่ย 
3.19 นาที, ความลึกในการปลูกเฉลี่ย 20.00 เซนติเมตร, 
ความสามารถในการทํางานเชิงไรํ 2.63 ไรํตํอช่ัวโมง และ
ประสิทธิภาพในการทํางานเชิงไรํรวมเวลาขนถําย 65.36 
เปอร๑เซ็นต๑ ซึ่งเกิดจากการเวลาแก๎ไขขณะที่ทํอนพันธุ๑ติดขัด
บริเวณชํองปูอนทํอนพันธุ๑ และเกิดการอัดตัวไมํไหลเข๎าชุด
สายพานลําเลียงปูอน (รูปที่ 5) 

 
รูปที่ 3 การขนย๎ายทํอนพันธุ๑ใสํเครื่องปลูกแบบปูอนเป็นลํา 

 
รูปที่ 4 การขนย๎ายทํอนพันธุ๑ใสํเครื่องปลูกแบบโรยทํอนพันธุ๑ 

 
รูปที่ 5  การอัดตัวของทํอนอ๎อยภายในถังบรรทุกของเครื่องปลูกอ๎อย

ชนิดโรยทํอนพันธุ๑ 

4. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบวํา เครื่องปลูกอ๎อยแบบโรยทํอน
พันธุ๑มีความสามารถในการทํางานเชิงไรํสูงกวําเครื่องปลูก
อ๎อยชนิดปูอนเป็นลํา และมีประสิทธิภาพในการทํางานที่สูง
กวํา เนื่องจากสามารถใช๎เครื่องจักรทดแทนแรงงานคนใน
ขั้นตอนการลําเลียงทํอนพันธุ๑ แตํอยํางไรก็ตาม เครื่องปลูก
อ๎อยแบบโรยทํอนจะใช๎ปริมาณทํอนพันธุ๑ตํอไรํที่สูงกวํา
เครื่องปลูกเครื่องปลูกอ๎อยชนิดปูอนเป็นลํา และ เครื่องปลูก
อ๎อยแบบโรยทํอนนี้เหมาะสมกับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวโดยใช๎
รถตัดอ๎อยอยูํแล๎ว สามารถใช๎รถตัดอ๎อยในการตัดทํอนพันธุ๑
สําหรับปลูกได๎ด๎วย 

5. กิตติกรรมประกาศ 

ผู๎เขียนขอขอบคุณ กิตติพิชญ๑ อึงสถิตย๑ถาวรและ
เกษตรกรชาวไรํอ๎อยพื้นที่ อําเภอบ๎านไผํ จังหวัดขอนแกํน ที่
ให๎คําปรึกษาแนะนํา และสถานที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ และ
ขอขอบคุณโครงการพัฒนานักวิจัยใหมํ มหาวิทยาลัย-
ขอนแกํน ประจําปี 2556 ที่สนับสนุนคําใช๎จํายในการทํา
วิจัย 
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TAM-15 

เครื่องรีดลละกรีดผักตบชวา 

*เกียรติศักดิ์ ใจโต1 เทวรัตน๑ ตรีอํานรรค1 และ กระวี ตรีอํานรรค2 
1สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี อ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 30000 
2 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 

ผู้เขียนติดต่อ: เกียรติศักด์ิ ใจโต  E-mail:  ball-417@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

เครื่องรีดและกรีดเส๎นผักตบชวาที่สร๎างขึ้นมีขนาด  459 x 1,048 x 750mm ใช๎มอเตอร๑ไฟฟูากระแสสลับ 220V ขนาด ½ 
แรงม๎าเป็นต๎นกําลัง ประกอบไปด๎วยชุดลูกกลิ้งคูํ จํานวน 2 ชุด และชุดมีดกรีด 1 ชุด การทํางานเริ่มจากลูกกลิ้งชุดแรกทําหน๎าที่รีด
และปูอนก๎านผักตบชวาเข๎าสูํชุดมีดกรีดแบบจานหมุนคูํ ซึ่งทําหน๎าที่กรีดผักตบชวาออกเป็นเส๎นขนาด 10mm และ 5mm เส๎น
ผักตบชวาที่กรีดแล๎วจะถูกรีดอีกครั้งพร๎อมกับดึงออกด๎วยลูกกลิ้งชุดที่สอง นอกจากนี้เครื่องยังถูกออกแบบให๎มีชํองปูอนสําหรับการ
รีดผักตบชวาโดยไมํกรีดได๎อีกด๎วยอัตราการรีดของเครื่องคือ 2.85kg/hr(น้ําหนักผักตบชวาแห๎ง) อัตราการรีดและกรีดผักตบชวาเต็ม
ต๎นเป็นขนาดเส๎น 10mm และ 5mm คือ 3.04kg/hrและ 2.72kg/hr ตามลําดับ อัตราการรีดและกรีดผักตบชวาที่คลี่เป็นแผํนกํอน
ขนาดเส๎น 10mm และ 5mm คือ 2.33kg/hrและ 2.04kg/hrตามลําดับ คําเปอร๑เซ็นต๑การกรีดอยูํในชํวง 87.70% - 94.07% คํา
การใช๎พลังงานจําเพาะสูงสุดของเครื่องคือ 259.16kg/kW (น้ําหนักผักตบชวาแห๎ง) สําหรับความคุ๎มคําในการนําเครื่องไปใช๎งาน
พบวําอัตราการผลิตที่คุ๎มทุนของเครื่องคือ 944.94kg/ปี (น้ําหนักผักตบชวาแห๎ง) และใช๎งานเป็นเวลา 2 เดือนจึงจะคืนทุน 

ค้าส้าคัญ: เครื่องรีด; เครื่องกรีด; ผักตบชวา 

1. บทน้า 

ผักตบชวานับเป็นพืชน้ําที่กํอให๎เกิดปัญหาทาง
สิ่งแวดล๎อมตํอแหลํงน้ําของชุมชนเป็นอันดับต๎นๆชาว
ท๎องถิ่นลุํมน้ําจึงใช๎ประโยชน๑จากผักตบชวา ทั้งเพื่อการ
บริโภค เชํน สํวนยอดอํอนและดอก การใช๎ผักตบชวาทั้งต๎น
ที่ตัดรากออกเป็นพืชอาหารสัตว๑หลายชนิดการใช๎ผักตบชวา
ทั้งต๎นเป็นวัตถุดิบทําปุ๋ยหมักและอื่นๆการใช๎ประโยชน๑
ประการหนึ่งที่สร๎างมูลคําเพิ่มที่สําคัญให๎กับพืชชนิดนี้ คือ
การนําผักตบชวาตากแห๎งมาเป็นวัตถุดิบในงานหัตถกรรม
ประเภทจักสานเพื่อใช๎สอย ในผลิตภัณฑ๑หลายชนิดด๎วยกัน 
ได๎แกํ ตะกร๎า กระจาด แผํนรองก๎นภาชนะเชํน แก๎ว หม๎อ 
ฯลฯ อีกหลากหลายประเภท[1]  

ผลิตภัณฑ๑จักสานจากผักตบชวาจึงควรเป็นสินค๎าที่มี
ความโดดเดํนและมีสํวนชํวยในการดึงดูดผู๎ซื้อให๎หันมานิยม

ใช๎ผลิตภัณฑ๑จักสานจากธรรมชาติที่มีความปลอดภัยตํอ
ผู๎บริโภค ไมํทําลายสิ่งแวดล๎อม และชํวยสร๎างรายได๎ให๎กับ
ท๎องถิ่นได๎ แตํในสภาวการณ๑ปัจจุบันเรากลับพบอุปสรรคที่
สําคัญในการสํงออกสินค๎าสูํตํางประเทศ คือข๎อจํากัดเรื่อง
มาตรฐานสินค๎า โดยเฉพาะการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ๑จักสานท่ียังพบวําต๎องใช๎แรงงานที่มีทักษะความ
ชํานาญสูงในการผลิตและเป็นขั้นตอนที่ใช๎เวลามาก การ
เตรี ยมผักตบชวาแห๎ ง เพื่ อ เป็นวั สดุ จั กสานเป็นอี ก
กระบวนการหนึ่งที่จะต๎องมีการควบคุม ข้ันตอนนี้ประกอบ
ไปด๎วยการรีดและฉีกหรือตัดแบํงเส๎นผักตบชวาแห๎งออกเป็น
แถบวัสดุที่มีขนาดและความหนาเทําๆกัน ซึ่งต๎องใช๎แรงงาน
ฝีมือในการทํางาน มีอัตราการทํางานต่ํา ใช๎เวลานานและ
คุณภาพของวัสดุที่เตรียมได๎ไมํคงที่ วัสดุที่เตรียมได๎นี้มีผลตํอ
คุณภาพและความสวยงามของการจักสานมากที่สุด วัสดุจัก
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สานที่มีคุณภาพดี สามารถชํวยให๎ผู๎ผลิตทํางานได๎งํายขึ้น ลด
เวลาการผลิตและชํวยผู๎ผลิตตํอยอดทางความคิดเพื่อพัฒนา
ลวดลายการจักสานใหมํๆ และผลิตภัณฑ๑ ใหมํๆ ได๎
หลากหลายยิ่งขึ้นอีกด๎วย สินค๎าที่มีคุณภาพดี ได๎มาตรฐาน
ยํอมสามารถขายได๎ในราคาสูง[2] 

จากเหตุผลและความจําเป็นดังกลําว คณะผู๎วิจัยจึงมี
แนวคิดที่จะดําเนินการวิจัย สร๎างต๎นแบบเครื่องรีดและกรีด
เส๎นผักตบชวาอัตโนมัติสําหรับงานหัตถกรรมขึ้น เพื่อเป็น
เครื่องจักรที่สามารถสร๎างและบํารุงรักษาได๎งํายด๎วยวัสดุใน
ท๎องถิ่น ใช๎ชํวยในกระบวนการเตรียมวัสดุจักสานให๎แกํกลุํม
หัตถกรรมชุมชน อันเป็นการชํวยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขํงขัน ทั้งเรื่องคุณภาพ ความคงทนของผลิตภัณฑ๑และ
ปริมาณการผลิตได๎อีกทางหนึ่งตํอไป 

2 อุปกรณ์ลละวิธีการ 

2.1  เคร่ืองรีดลละกรีดเส้นผักตบชวา
 เครื่ องรีดและกรีดเส๎นผักตบชวาสํ าหรับงาน

หัตถกรรมถูกออกแบบโดยอาศัยข๎อมูลการศึกษาลักษณะ
ทางกายภาพและรูปแบบการตัดและฉีกเส๎นผักตบชวาแห๎ง
ของผู๎จักสาน ซึ่งพบวําคําความยาวและขนาดเฉลี่ยของก๎าน
ผักตบชวาแห๎งที่ใช๎ในการจักสานคือ 60cm และ 20mm 
ตามลําดับ โดยที่การจักสานบางรูปแบบจะต๎องใช๎ก๎าน
ผักตบชวาแห๎งทั้งก๎าน หรือต๎องกรีดตามแนวลําต๎นเพื่อคลี่
ออกเป็นแผํนกํอนนําไปรีด หรือฉีกเป็นเส๎นและนําไปควั่นทํา
เกลียว ถักเป็นเปียเชือก หรือจักสานตํอไป เพื่อให๎เป็นไป
ตามวิธีการเตรียมวัตถุดิบดังกลําว ผู๎วิจัยจึงออกแบบเครื่อง
ให๎มีกลไกการรีดก๎านผักตบชวาที่คลี่แผํเป็นแผํนแล๎วเข๎าสูํ
เครื่องกํอน จากนั้นแผํนผักตบชวาที่ผํานการรีดครั้งแรกแล๎ว 
จะถูกปูอนเข๎าสูํชุดมีดกรีดให๎เป็นเส๎น แล๎วจึงถูกรีดซ้ําอีก
ครั้งกํอนออกจากเครื่อง 

สําหรับกลไกการกรีดเส๎น ใช๎หลักการตัดให๎ขาดด๎วย
แรงเฉือน ประกอบไปด๎วยลูกล๎อใบกรีด (Blade) และเขียง 
(Counter shear) ต๎านแรง ซึ่งออกแบบให๎ติดตั้งอยูํบนเพลา
ที่ถูกขับให๎หมุนได๎ กลไกการกรีดนี้ทําออกเป็น 2 ชุด สําหรับ
กรีดเส๎นขนาด 10mm และ 5mm ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสม
สําหรับใช๎ในงานจักสาน  

เครื่องรีดและกรีดเส๎นผักตบชวา ได๎รับกําลังจาก
มอเตอร๑ขนาด 1/2 แรงม๎า ที่ทดรอบผํานชุดเกียร๑ เพื่อเพิ่ม
แรงบิดและลดความเร็วให๎เหมาะสมกํอนจะถํายทอดกําลัง 
ด๎วยโซํ ไปยัง ชุดลูกกลิ้งหน๎า ชุดมีดกรีด และชุดลูกกลิ้งหลัง 
อุปกรณ๑ดังกลําวทั้งหมดเคลื่อนที่ด๎วยความเร็วรอบเทํากัน มี
ตัวปรับความตึงสายโซํ ชํวยปูองกันการหยํอนและสูญเสีย
ประสิทธิภาพในการสํงกําลังของมอเตอร๑ ซึ่งเครื่องที่
ออกแบบขึ้น แสดงในภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 ภาพรวมแบบเครื่องรีดและกรีดเส๎นผักตบชวา 

ในภาพที่ 1 เครื่องมีมิติเป็น 355 x 365 x 730mm 
ชุดลูกกลิ้งทําจากทํอเหล็กขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 102mm 
ชุบผิวโครเมียมเพื่อปูองกันสนิมและรอยเปื้อนติดเส๎น
ผักตบชวา ยาว 254cm ใช๎ เพลาแกนขนาดเส๎นผํ าน
ศูนย๑กลาง 1in น้ําหนักกดของลูกกลิ้งรีด (2)และ(3) และ
ลูกกลิ้งดึง (7)และ(9) ถูกปรับได๎ด๎วยสกรูและชุดสปริงปรับ
ระยะกด (1) ชุดใบมีดกรีดเส๎น (1)และ(8) ทําจากแผํนเหล็ก
หนา 2mm ลับมุมคมเป็น 45O ทํารอยจักบนคมเพื่อชํวยใน
การดึงและกรีดเส๎นผักตบชวาให๎ขาดได๎งํายขึ้นด๎วยแรงเฉือน 
มีดกรีดนี้ติดตั้งบนเพลาขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 1 นิ้ว โดย
ติดตั้งแยกเป็น 2 ชุด คือ ชุดกรีดสําหรับเส๎นผักตบชวาขนาด 
5mm และ 10mm ตามลําดับ โดยที่เว๎นชํองวํางระหวํางมีด
ไว๎สําหรับการรีดโดยไมํกรีดได๎ (ภาพที่ 2) ซึง่กลไกทั้งหมดถูก
ขับด๎วยมอเตอร๑ขนาด ½ hp (11) ผํานชุดทดรอบเกียร๑อัตรา 
30:1 (5) โซํ (4) และเฟืองรั้งสายโซํ (10) ตามลําดับ 

การทํางานของเครื่องเริ่มจากก๎านผักตบชวาแห๎งจะ
ถูกชุดลูกกลิ้งชุดแรก รีดและดึงเข๎าสูํเครื่องเพื่อเข๎าสูํชุด
ใบมีดกรีดเส๎น โดยเครื่องสามารถกรีดแถบเส๎นผักตบชวาได๎
ขนาดเล็กที่สุดที่ 5 mm ซึ่งเพียงพอตํอการจักสานลายที่
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ละเอียดสูง และเส๎นผักตบชวาที่ผํานการกรีดจะถูกรีดซ้ํา
และดึงออกด๎วยลูกกลิ้งชุดหลัง กํอนปลํอยออกทางชํอง
ทางออกด๎านหลังเครื่องลงสูํถาดรองรับตํอไป ดังภาพที่ 3 
และ 4 ตามลําดับ 

 

 
ภาพที่ 2 ระยะและการติดตั้งชุดใบมีดกรีด 

 
ภาพที่ 3 การปูอนผักตบชวา 

 
ภาพที่ 4 เส๎นผักตบชวาที่กรีดแล๎ว 

2.2 การทดสอบ
 ทดสอบรีดผักตบชวาเพียงอยํางเดียว ทดสอบกรีด

เส๎นกับก๎านผักตบชวาแบบต๎นเต็ม และแบบกรีดคลี่ออกเป็น
แผํน ด๎วยผักตบชวาที่มีขนาดเทําๆกัน และกําหนดความยาว

ของก๎านเป็น 50 cm ทุกก๎าน เตรียมความช้ืนของของก๎าน
ผักตบชวาคล๎ายกับการปฏิบัติของกลุํมหัตถกรรม เพื่อศึกษา
ผลของความช้ืนที่มีตํอการทํางานของเครื่อง หาความช้ืนโดย
การอบด๎วยตู๎อบแห๎ง และคํานวณความช้ืนมาตรฐานแห๎ง 
(%db) [3] 
จากสมการ (1)   

        (1)
 

เมื่อ Mb   = ความช้ืนมาตรฐานแห๎ง, เศษสํวน 
 mw   =  มวลกํอนอบของวัสดุ (g) 
 md   =  มวลแห๎งของวัสดุ (g) 

จากนั้นทําการทดสอบ 3 ซ้ํา ซ้ําละ 15 ก๎าน จากนั้น
ประเมินผลการทํางานจาก อัตราการทํางาน คําเปอร๑เซ็นต๑
การกรีด และการใช๎พลังงานจําเพาะ ดังสมการ (2) (3) และ 
(4) ตามลําดับ 

)hr(านเวลาการทําง
)kg(ผักตบชวา.น.น

งานอัตราการทํา 
   )2) 

 

)kg(อนผักตบชวาปู.น.น
)kg( ีดสมบรูณ๑ผักตบชวากร.น.น

 ๑การกรีดเปอร๑เซ็นต 
 )3) 

 

)hrkW( ๎าพลังงานไฟฟ
)hr.(ม.xช)kg(ผักตบชวา.น.น

งานจําเพาะการใช๎พลัง



 (4)  

3 ผลลละวิจารณ์
 เมื่อทําการหาความช้ืนพบวําคําความช้ืนที่แปรคํา มี

คําดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ความชื้นของก๎านผักตบชวาเมื่อเตรียมด๎วยวิธีการตํางกัน 

วิธีการ ความชื้น  
(%db) 

1. การตากแห๎งด๎วยแสงแดด เป็นเวลา 4 ชม. 12.90 
2. ความชื้นผักตบชวาปกติ 15.69 
3. การเพิ่มความชื้นและเก็บในถุงนาน 24 ชม. 20.31 

ตารางที่  1 ความช้ืนปกติ คือความช้ืนวัตถุดิบ
ผักตบชวาแห๎ง ความชื้นจากการตากแห๎งด๎วยแสงแดดเป็น
การนําผักตบชวามาลดความช้ืนกํอนเริ่มจักสาน และการ
เพิ่มความช้ืนใช๎สําหรับผักตบชวาที่ต๎องการดัดหรือถักในบาง
ลวดลายเพื่อลดการแตกหักของวัตถุดิบ คําความช้ืนที่ตํางกัน

ชุดมีดกรดี 10mm ชุดมีดกรดี 5mm 

ชํองวํางสําหรับรีด
อยํางเดียว 

d

dW
b m

mm
M
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นี้ จึงต๎องถูกใช๎ในการทดสอบการทํางานของเครื่องรีดและ
กรีดเส๎นที่สร๎างขึ้นด๎วย 

เมื่อทําการทดสอบปูอนผักตบชวาแบบท้ังก๎านและ
แบบเตรียมก๎านกํอนด๎วยการกรีดและคลี่เป็นแผํน ที่
ความช้ืนตํางกันพบวําได๎ผลดังตารางที่ 2-5 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบรีดผักตบชวา 

ความชื้น 
(%db) 

ความมนา 
(mm) 

อัตราการรีด 
(kg/hr) 

การใช้พลัง 
งานจ้าเพาะ 
(kg/kW) 

12.90 1.90 2.82 234.35 
15.69 1.80 2.74 231.65 
20.31 1.50 2.85 221.86 

จะเห็นวํา ความชื้นท่ีเพิ่มขึ้นของผักตบชวามีผลทํา
ให๎การรีดทําได๎เรียบบางยิ่งขึ้น คือมีความหนาน๎อยที่สุดเป็น 
1.5mm ในทางตรงข๎ามกัน ผัก ตบชวาที่มีความช้ืนต่ําจะใช๎
พลังงานในการรีดน๎อยกวําไปด๎วย โดยที่อัตราการรีดที่ดีที่สุด
คือ 2.85kg/hr 

ตารางที่ 3 การกรีดผักตบชวาทั้งก๎านทีข่นาด 10mm 

ความชื้น  
(%db) 

อัตรา 
การท้างาน 
(kg/hr) 

เปอร์เซ็นต์ 
การกรีด  

(%) 

การใช้พลัง 
งานจ้าเพาะ 
(kg/kW) 

12.90 2.70 88.49 225.37 
15.69 3.04 89.03 259.16 
20.31 2.60 94.07 203.17 

จากตารางที่ 3 การกรีดผักตบชวาท้ังก๎านท่ีขนาด 
10mm พบวํามีอัตราการทํางานอยูํระหวําง 2.60-3.04 
kg/hr โดยที่เปอร๑เซ็นต๑การกรีดสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อผักตบชวามี
ความช้ืนมากกวําปกติคือเป็น 20.31%db ในขณะที่อัตรา
การทํางานสูงสุดคือ 3.04kg/hr ที่ความช้ืน 15.69%db ซึ่ง
ทําให๎ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานดีที่สุดไปด๎วย คือได๎ การ
ใช๎พลังงานจําเพาะเป็น 259.16kg/kW 

ตารางที่ 4 การกรีดผักตบชวาทั้งก๎านทีข่นาด 5mm 

ความชื้น  
(%db) 

อัตรา 
การท้างาน 
(kg/hr) 

เปอร์เซ็นต์
การกรีด  

(%) 

การใช้พลัง 
งานจ้าเพาะ 
(kg/kW) 

12.90 2.33 87.70 117.13 
15.69 2.72 92.57 139.89 
20.31 2.64 90.58 133.82 

จากตารางที่ 4 การกรีดผักตบชวาท้ังก๎านท่ีขนาด 
5mm พบวํามีอัตราการทํางานอยูํระหวําง 2.33-2.72 kg/hr 
ซึ่งน๎อยกวําการกรีดที่ขนาด 10mm ทั้งนี้เพราะระยะ
ระหวํางใบมีดที่น๎อยกวําจึงทําให๎เกิดแรงต๎านการกรีดสูงกวํา
การกรีดที่ขนาด 10mm และทําให๎ประสิทธิภาพการใช๎
พลังงานต่ําไปด๎วย โดยที่อัตราการทํางานและเปอร๑เซ็นต๑การ
กรี ดสู งสุ ดเกิดขึ้ นเมื่ อผั กตบชวามีความช้ืนปกติคื อ 
15.69%db และมีประสิทธิภาพการใช๎พลังงานดีที่สุดด๎วย 
โดยมีการใช๎พลังงานจําเพาะเป็น 259.16kg/kW 

ตารางที่ 5 การกรีดผักตบชวาที่ผําคลี่ออกกํอน ที่ขนาด 10mm 

ความชื้น  
(%db) 

อัตราการ
ท้างาน 
(kg/hr) 

เปอร์เซ็นต์
การกรีด  

(%) 

การใช้พลัง 
งานจ้าเพาะ 
(kg/kW) 

12.90 1.71 88.34 102.52 
15.69 1.66 88.79 93.90 
20.31 2.33 89.02 145.16 

จากตารางที่ 5 การกรีดผักตบชวาที่ผําคลี่ออกกํอน
ปูอน ที่ขนาด 10mm พบวํามีอัตราการทํางานคํอนข๎างต่ํา 
เนื่องจากผู๎ปูอนต๎องเสียเวลาคลี่ต๎นออกเป็นแผํนกํอนปูอน 
ประกอบกับแผํนผักตบชวามีความกว๎างมากกวําก๎าน
ผักตบชวาในการทดสอบแรก จึงต๎องใช๎ความระมัดระวังสูง
กวําปกติ ผักตบชวาที่ความช้ืน 20.31%db จะมีอัตราการ
ทํางาน เปอร๑เซ็นต๑การกรีดสูงสุดและประสิทธิภาพการใช๎
พลังงานสูงสุดเป็น 2.33kg/hr 89.02% และ 145.16kg/kW 
ตามลําดับ 

ในขณะที่การกรีดเส๎นผักตบชวาขนาด 5mm พบวํา
มีอัตราการทํางานต่ําที่สุด (ตารางที่ 6) ทั้งนี้สาเหตุคล๎ายกับ
การกรีดเส๎นที่ขนาด 10mm จากตารางที่ 4 และการปูอน
แผํนผักตบชวาในชํองปูอนต๎องใช๎ความระมัดระวังสูงกวํา 
เพื่อไมํให๎เกิดของเสียจากการปูอนไมํตรงแนว สําหรับอัตรา
การทํางาน เปอร๑เซ็นต๑การกรีดและประสิทธิภาพการใช๎
พลังงานพบวํา ผักตบชวาที่ความช้ืน 12.90%db มีคํา
ดังกลําวสูงสุดเป็น 2.04kg/hr 90.20% และ 89.76kg/kW 
ตามลําดับ 

ตารางที่ 6 การกรีดผักตบชวาที่ผําคลี่ออกกํอน ที่ขนาด 5mm 

ความชื้น  
(%db) 

อัตราการ
ท้างาน 
(kg/hr) 

เปอร์เซ็นต์การ
กรีด  
(%) 

การใช้พลัง 
งานจ้าเพาะ 
(kg/kW) 
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12.90 2.04 90.20 89.76 
15.69 1.37 89.33 40.13 
20.31 1.88 90.88 70.68 

4 สรุป 

เครื่องรีดและกรีดเส๎นผักตบชวาที่สร๎างขึ้นมีขนาด  
459 x 1,048 x 750mm ใช๎มอเตอร๑ไฟฟูากระแสสลับ 
220V ขนาด ½ แรงม๎าเป็นต๎นกําลัง มีความสามารถในการ
รีดก๎านผักตบชวา รีดและกรีดเส๎นขนาด 10mm และรีดและ
กรีดเส๎นขนาด 5mm 

อัตราการรีดของเครื่องคือ 2.85kg/hr (น้ําหนัก
ผักตบชวาแห๎ง) อัตราการรีดและกรีดเส๎นก๎านผักตบชวา
ขนาด 10mm และ 5mm เป็น 3.04kg/hr และ 2.72kg/hr 
ตามลําดับ อัตราการรีดและกรีดเส๎นแผํนคลี่ของผักตบขนาด 
10mm และ 5mm เป็น 2.33kg/hr และ 2.04kg/hr 
ตามลําดับ ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่ องมีคํ า
เปอร๑เซ็นต๑การกรีดอยูํในชํวง 87.70% - 94.07%  สําหรับ
การกรีดเส๎นผักตบขนาด 10mm ควรเตรียมผักตบชวาให๎มี
ความช้ืนมากกวําปกติเล็กน๎อย ในขณะที่การกรีดเส๎นขนาด 
5mm ผักตบชวาที่ใช๎ต๎องมีความช้ืนต่ํากวําปกติเล็กน๎อย จึง
จะให๎เปอร๑เซ็นต๑การกรีดดี และคําการใช๎พลังงานจําเพาะ
สูงสุดของเครื่องคือ 259.16kg/kW (น้ําหนักผักตบชวาแห๎ง)  

5 กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ กลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านคลอง
นกกระทุง ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน  จ.นครปฐม ท่ีให๎
คําแนะนําและความรู๎เกี่ยวกับผักตบชวาและการแปรรูปเป็น
งานหัตถกรรม และขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และสาขาวิศวกรรมเกษตร สํานักวิชาวิศวกรรม -
ศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่กรุณาเอื้อเฟื้อ
สถานที่และอุปกรณ๑ในการทดสอบ  

6 เอกสารอ้างอิง 

[1] งานรายงานการใช๎ประโยชน๑จากผักตบชวา สืบค๎นเมื่อ
17 มิถุนายน พ.ศ. 2554, จาก 

http://th.wikipedia.org/wiki/ 
[2] การเตรียมวัสดุ และการทํากระเป๋าผักตบชวา สืบค๎น

เมื่อ4 สิงหาคม 2554, จาก 
 
[3] เทวรัตน๑ ทิพยวิมล, 2552 การอบแห๎งและการเก็บ

รักษาผลผลิตเกษตร วิธีการหาความช้ืนเอกสาร
ประกอบการสอนสาขา วิชาวิศวกรรมเกษตร 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร๑มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 
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จอบมมุนสับกลบใบอ้อยลละก้าจัดวัชพืชส้ามรับรถลทรกเตอร์ 24 ลรงม้า 

*ยุทธนา เครือหาญชาญพงค๑1 สภุาษิต เสง่ียมพงศ๑1 อานนท๑ สายคําฟู1 

พงษ๑ศักดิ์ ตํายก๎อนทอง1และ อัคคพล เสนาณรงค๑1 
1สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900 

ผู้เขียนติดต่อ: ยุทธนา เครือมาญชาญพงค ์ Email: yuttanakhae@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

จากปัญหาการเกิดอ๎อยไฟไหม๎ในอ๎อยตอ จึงได๎มีการออกแบบจอบหมุนสําหรับทํางานสับกลบใบอ๎อยติดพํวงท๎าย 
รถแทรกเตอร๑ โดยใช๎รถแทรกเตอร๑ขนาด 24 แรงม๎า ที่มีล๎อหลังแคบสามารถวิ่งเข๎าทํางานในรํองอ๎อยได๎ มีระยะหํางระหวํางล๎อ 130 
เซนติเมตร (ระยะหํางรํองอ๎อย 160 เซนติเมตร) จอบหมุนสามารถใช๎สับกลบใบอ๎อยและกําจัดวัชพืชได๎ จอบหมุนมีหน๎ากว๎างในการ
ทํางาน 80 เซนติเมตร ตํอพํวงกับรถแทรกเตอร๑แบบพํวง 3 จุด ใช๎เกียร๑ทดรับกําลังจากเพลาอํานวยกําลังขนาด 40 แรงม๎า ถํายทอด
กําลังจากห๎องเกียร๑ผํานเฟืองโซํไปยังเพลาจอบหมุนเพื่อให๎ได๎ความเร็วรอบประมาณ 336 รอบตํอนาที เพลาจอบหมุนมีจานยึดใบ
จอบหมุน 4 จาน แตํละจานมีใบจอบหมุนแบบ L ผสม C 6 ใบ รวม 24 ใบ ชุดใบจอบหมุนเรียงกันเป็นเกลียวเพื่อไมํให๎กระทบดิน
พร๎อมกัน เพื่อให๎ใช๎กําลังในการทํางานน๎อยที่สุด ในการทดสอบสับกลบใบอ๎อยที่จังหวัดกาญจนบุรีพบวํา ที่ความชื้นดินเฉลี่ย 
(มาตรฐานแห๎ง) ร๎อยละ 11.47 ความยาวใบอ๎อยกํอนการสับกลบ 15เซนติเมตร ความสามารถในการทํางาน 1.95 ไรํตํอช่ัวโมง 
ประสิทธิภาพการทํางานร๎อยละ 91.98 ใช๎น้ํามันเชื้อเพลิง 1.58 ลิตรตํอไรํ สําหรับการใช๎จอบหมุนในการกําจัดวัชพืช ทดสอบใน
แปลงจังหวัดกาญจนบุรี พบวํา ที่ความช้ืนดินเฉลี่ย (มาตรฐานแห๎ง) ร๎อยละ 12.56 ปริมาณวัชพืชกํอนการสับกลบ 780 กิโลกรัมตํอ
ไรํ ความสามารถในการทํางาน 1.98 ไรํตํอช่ัวโมง ประสิทธิภาพการทํางานร๎อยละ 96.12ใช๎น้ํามันเช้ือเพลิง 1.35 ลิตรตํอไรํ น้ําหนัก
วัชพืชหลังการกําจัด 19.04 กิโลกรัมตํอไรํ ประสิทธิภาพการกําจัดวัชพืชร๎อยละ 97.55  

ค้าส้าคัญ: จอบมมุน; อ้อย; วัชพืช 

1. บทน้า 

สาเหตุสําคัญที่ทําให๎ชาวไรํอ๎อยมีการเผาใบอ๎อยกํอน
การเก็บเกี่ยวคือการขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวและต๎องเรํง
เก็บเกี่ยวอ๎อยเพราะวําชํวงเปิดหีบแตํละปีมีเวลาเพียง 4 
เดือนหลังจากนั้นจะเสี่ยงตํอการมีฝนตกในชํวงเก็บเกี่ยว
ประกอบกับแรงงานตัดอ๎อยต๎องการตัดอ๎อยไฟไหม๎เพราะวํา
ตัดอ๎อยได๎รวดเร็วกวําทําให๎มีรายได๎มากกวําการตัดอ๎อยสด 
2-3 เทําในขณะที่รถตัดอ๎อยสดมีจํานวนไมํเพียงพออีกทั้งมี
ราคาแพง การแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าของชาวไรํอ๎อยคือการ
เผาใบอ๎อยกํอนการเก็บเกี่ยวแตํผลเสียที่ตามมาคือสูญเสีย
ผลผลิตน้ํ าหนักและคุณภาพของน้ํ าอ๎อยลดลงทําให๎
ประสิทธิภาพการผลิตน้ําตาลของโรงงานน้ําตาลลดลงอยําง

มาก (กล๎าณรงค๑, 2546) ทําให๎ความอุดมสมบูรณ๑ของดิน
ลดลง ดินแนํนทึบมีการระบาดของหนอนกอในอ๎อยตอมาก 
(ประภาสและคณะ 2531 [2], และ Metcalfe,1969 [6]) 
เมื่อไมํมีใบอ๎อยคลุมดินในอ๎อยตอ ทําให๎ต๎องเสียคําใช๎จํายใน
การกําจัดวัชพืชและให๎น้ําอ๎อยตอเพิ่มขึ้น (อรรถสิทธ์ิและ
คณะ, 2537 [5] ) ผลผลิตอ๎อยตอลดลงเมื่อเทียบกับอ๎อยที่
ตัดสดและอ๎อยตอมีใบอ๎อยคลุมดิน (อรรถสิทธิ์และคณะ 
2534 [4]) อีกทั้งการเผาใบอ๎อยเป็นการทําลายสิ่งแวดล๎อม 

จากการรณรงค๑ให๎เลิกเผาใบอ๎อยทําให๎เกษตรกรสํวน
หนึ่งเลิกเผาใบอ๎อย ซึ่งกํอให๎เกิดปัญหาในการเกิดไฟไหม๎ไรํ
อ๎อย เนื่องจากอุบัติ เหตุ หรือการติดไฟเอง จากแปลง
ข๎างเคียง โดยเฉพาะในอ๎อยตอ 2 และ อ๎อยตอ 3 ทําให๎ผล
ผลิตที่ ควรจะได๎ เสียหายไปเป็นจํ านวนมาก การใช๎
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เครื่องจักรกลเพื่อการสับกลบใบอ๎อยและเศษซากอ๎อย ได๎มี
การดัดแปลงไถจาน (แบบ 3 ผาล)  มาใช๎งานซึ่งใช๎งานได๎ดี
สําหรับแปลงที่ต๎องการล๎างอ๎อยตอเพื่อปลูกใหมํ แตํสําหรับ
อ๎อยตอ 2 และอ๎อยตอ 3 มีการใช๎จอบหมุนสําหรับติดพํวง
รถแทรกเตอร๑ขนาดใหญํ ซึ่ งมีราคาแพง และใช๎นํามัน
เช้ือเพลิงคํอนข๎างมาก อีกคําบํารุงรักษาและอะไหลํมีราคา
แพง ผู๎วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบจอบหมุนสําหรับสับ
กลบใบอ๎อยติดพํวงกับรถแทรกเตอร๑ขนาด 24 แรงม๎า เพื่อ
เป็นทางเลือกให๎เกษตรกรที่มีกําลังเงินไมํเพียงพอมีทางเลือก
ในการใช๎อุปกรณ๑สับกลบใบอ๎อย จอบหมุนที่ออกแบบจะทํา
ให๎อัตราการใช๎น้ํามันเช้ือเพลิงลดลง ราคาเครื่องจักรกล
เกษตร ก็จะมีราคาที่ถูกลง ทําให๎เกษตรกรมีโอกาสเข๎าถึง
อุปกรณ๑ได๎งํายขึ้น   

2. อุปกรณ์ลละวิธีการ 

อุปกรณ์ 

รถแทรกเตอร๑ขนาด 24 แรงม๎า  อุปกรณ๑บันทึก
ข๎อมูล 1 เครื่อง เทปวัดระยะทางความยาว 50 เมตร นาฬิกา
จับเวลา 2 เรือน อุปกรณ๑วัดน้ํามันเชื้อเพลิงแบบหลอดแก๎ว 
1 ชุด เครื่องมือเก็บตัวอยํางดิน 1 ชุด เครื่องมือเก็บตัวอยําง
อ๎อย 1 ชุด เครื่องช่ังน้ําหนักดิน 1 เครื่อง และ ตู๎อบตัวอยําง
ดิน 1 เครื่อง  

วิธีการ 

แบํงการศึกษาออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี ้
1. ศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับระยะการปลูกอ๎อย 

ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว  และข๎อมูลเครื่องจักรกลเกษตรที่
มีใช๎ในการพรวนดินและสับใบอ๎อย 

2. ออกแบบและสร๎างต๎นแบบจอบหมุน 
3. ทําการทดสอบเบื้องต๎นในแปลงอ๎อยตอแรกที่

ผํานการเก็บเกี่ยวในแปลงของเกษตรกร 
4. ดําเนินการแก๎ไขต๎นแบบและนําไปทดลองใน

แปลงเกษตรกรและเก็บข๎อมูล 
5. วิเคราะห๑คําใช๎จําย 

สถานที่ด้าเนินการ 

โ ร งปฏิ บั ติ ก ารกลุํ ม วิ จั ย วิ ศ วกรรมผลิ ตพื ช 
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ,บริษัท 
สยามอิมพลี เม๎น จํากัด อําเภอ บางกระทุํม จั งหวัด 

พิษณุโลก,ไรํ เกษตรกรที่ปลูกอ๎อย ในภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

3. ผลลละวิจารณ์ผลการทดลอง 

ขั้นตอนที่ 1  ข๎อมูลเบื่องต๎นเกี่ยวกับระยะปลูกอ๎อย 
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว และข๎อมูลเครื่องจักรกลเกษตรที่
มีการใช๎พรวนดินและสับใบอ๎อย 

จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับระยะในการปลูกอ๎อย
ของเกษตรกรมีระยะปลูกตั้ งแตํ  1.20 - 1.70 เมตร 
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวอยูํในชํวง พฤศจิกายน - เมษายน 
สําหรับเครื่องจักรกลเกษตรที่นํามาใช๎เพื่อพรวนดินและสับ
ใบอ๎อย ได๎มีการนําจอบหมุนที่ออกแบบโดยสถาบันวิจัย
เกษตรวิศวกรรม สําหรับติดพํวงรถแทรกเตอร๑ 80 แรงม๎า 
มาใช๎งาน นอกจากนั้นยังมีการนําจอบหมุนที่ใช๎ในนาข๎าวมา
ดัดแปลงโดยมีการเรียงใบจอบหมุนให๎เป็นเกลียว เพื่อให๎ดิน
กองบริเวณโคนต๎นอ๎อยและลดหน๎ากว๎างในการทํางานให๎
เหลือ 1 เมตร  

ในปี 2548 สุภาษิต และคณะ [3] ได๎ออกแบบจอบ
หมุนสําหรับพรวนดินและสับใบอ๎อยใช๎พํวงรถแทรกเตอร๑
ขนาด 80 - 90 แรงม๎า (ภาพที่ 1) โดยติดพํวงแบบ 3 จุด 
ออกแบบให๎เยื้องขวาเพื่อสับกลบใบอ๎อยในรํองอ๎อย ซึ่ง
ทํางานได๎ในแปลงทีมีระยะปลูกอ๎อยตั้งแตํ 1.2 เมตรขึ้นไป 
การทํางานของจอบหมุนนี้ได๎รับกําลังจากเพลาอํานวยกําลัง
ของรถแทรกเตอร๑ที่มีความเร็วรอบ 540 รอบตํอนาที เพื่อสํง
กําลังไปยังห๎องเกียร๑แล๎วถํายทอดกําลังไปยังเฟืองโซํที่อยูํ
ด๎านข๎างแล๎วสํงกําลังไปหมุนเพลาจอบหมุนด๎วยความเร็ว
รอบ 500 รอบตํอนาที เพลาจอบหมุนยึดใบจอบหมุน 4 
จาน ในแตํละจานมีใบจอบหมุนแบบ L ผสม C 6 ใบ ชุดใบ
จอบหมุนทั้งหมดเรียงตัวเป็นเกลียวลักษณะที่ไมํให๎ใบ
กระทบพื้นดินพร๎อมกัน เพื่อใช๎กําลังในการทํางานน๎อยที่สุด 
โดยจอบหมุนที่ออกแบบมีประสิทธิภาพการทํางานเชิงพื้นท่ี 
89.64% ความยาวใบอ๎อยกํอนการสับกลบ 257.8 มิลลิเมตร 
ความยาวใบอ๎อยหลังการสับกลบ 58.9 มิลลิเมตร คิดเป็น
เปอร๑เซนต๑ใบที่สั้นลง 78.6 % การกลบใบอ๎อย 96 % โดยมี
อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง 4.11 ลิตรตํอไรํ ซึ่ง
เกษตรกรสํวนหนึ่งได๎ยอมรับและได๎จัดซื้อไปใช๎งาน แตํ
เกษตรกรอีกสํวนหนึ่งยังไมํสามารถจัดหาไปใช๎งานได๎
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เนื่องจาก อุปกรณ๑ที่ออกแบบมาใช๎กับรถแทรกเตอร๑ 80 
แรงม๎า มีราคาคํอนข๎างสูง และมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน
เช้ือเพลิงสูงตามขนาดของรถแทรกเตอร๑ที่ใช๎  

 
ภาพที่ 1 จอบหมุนแบบแถวเดี่ยวสําหรับพรวนดินและสับกลบใบอ๎อย 

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบจอบหมุนสับกลบใบอ๎อย
สําหรับรถแทรกเตอร๑ 24 แรงม๎า  

ออกแบบให๎จอบหมุนอยูํบนแกนกลางของรถ
แทรกเตอร๑ เพื่อให๎สามารถพรวนดินและสับกลบใบอ๎อย
ระหวํางรํองอ๎อยได๎ โดยจอบหมุนท่ีออกแบบมีหน๎ากว๎างใน
การทํางาน 70 เซนติเมตร พํวงตํอกับรถแทรกเตอร๑แบบพํวง 
3 จุด ใช๎ชุดเกียร๑ทดรับสํงกําลังจากเพลาอํานวยกําลังขนาด 
40 แรงม๎า อัตราทด 1.46:1 สํงกําลังผํานไปยังห๎องโซํที่มี
อัตราทด 1.5:1 เพื่อให๎มีความเร็วรอบของเพลาจอบหมุนท่ี 
246 รอบตํอนาที ซึ่งเป็นอัตราทดของใบจอบหมุนในนาข๎าว
ขนาด 80 เซนติเมตร ที่ออกแบบโดยสุภาษิต ในปี 2545  ใบ
จอบหมุนเป็นใบจอบหมุนชนิด tine แบบ L- C มีขนาด (x, 
y, z) เป็น 120, 185, 7 มิลลิเมตร เรียงใบมีดเป็นแบบเกลียว 
(แตํละใบวางระยะหํางกัน 15 องศา) จํานวนใบ 4 ชุด ชุดละ 
6 ใบ รวมใบมีดจอบหมุน 24 ใบ ที่ด๎านข๎างซ๎ายขวา ของ
จอบหมุนจะติดจานกลมที่มีขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 14 น้ิว 
เพื่อชํวยในการสับใบอ๎อยกํอนผํานเข๎าไปยังจอบหมุน 
ต๎นแบบจอบหมุนสับกลบใบอ๎อยสําหรับรถแทรกเตอร๑ 24 
แรงม๎า แสดงในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 ต๎นแบบจอบหมุนสับกลบใบอ๎อยสําหรับรถแทรกเตอร๑ 24 

แรงม๎า  

ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบเบื้องต๎นในแปลงอ๎อยตอแรกท่ี
ผํานการเก็บเกี่ยวในแปลงของเกษตรกร 

ผลการทดสอบในแปลงเกษตรกรที่อําเภอ บํอพลอย 
จังหวัด กาญจนบุรี พบวํา สามารถสับกลบใบอ๎อยได๎ แตํ
เครื่องยนต๑ต๎นกําลังกินกําลังมากเกินไปทําให๎เครื่องยนต๑ดับ
จึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนรอบจอบหมุน โดยทําการ
เปลี่ยนอัตราทดของห๎องโซํ ให๎เพลาจอบหมุน หมุนด๎วย
ความเร็วรอบใกล๎เคียงกับรอบหมุนของสุภาษิต (2548) ซึ่ง
จะชํวยลดแรงกระทําระหวํางใบจอบหมุนกับพื้นดินลง ทําให๎
ต๎นกําลังจากรถแทรกเตอร๑ทํางานได๎ดีขึ้นสามารถสับกลบใบ
อ๎อยได๎ ทั้งนี้ได๎ทําการเปรียบเทียบอัตราทดที่เหมาะสม โดย
การสลับเฟืองภายในห๎องโซํ มีอัตราทดตามตารางที่ 1 การ
ทดสอบสลับเฟืองโซํแสดงในภาพที่ 3 

ตารางที่ 1 การเปลี่ยนอัตราทดในห๎องโซํ เพื่อให๎ได๎อัตรารอบหมุน
ของเพลาใบมีดที่แตกตํางกัน 

อัตราทดในม้องโซ่ อัตรารอบมมุนของเพลาใบมีด 
(รอบต่อนาที) 

1:1 368.18 
1.09:1 339 
1.18:1 312 
1.2:1 308 
1.1:1 336 
1:1.1 406 
1:1.2 443 
1:1.09 403 
1:1.18 437 
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ภาพที่ 3 การทดลองสลับเปลี่ยนเฟืองในห๎องโซํ 

ผลการทดสอบในแปลงพบวํา เฟืองที่มีอัตราทดของ
ห๎องโซํ 1.1:1 มีประสิทธิภาพการทํางานดีที่สุดมีอัตราการใช๎
น้ํามันเช้ือเพลิงน๎อยที่สุด จึงเลือก เฟืองโซํ เฟืองบน 10 ฟัน 
ขับ เฟืองลําง 11 ฟัน ที่ทําให๎ความเร็วรอบของจอบหมุน 
หมุนด๎วยความเร็วรอบ 336 รอบตํอนาที เป็นเฟืองสําหรับ
ต๎นแบบจอบหมุนติดพํวงรถแทรกเตอร๑ขนาด  24 แรงม๎า   

ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการแก๎ไขต๎นแบบและนําไป
ทดลองในแปลงของเกษตรกรและเก็บข๎อมูล 

การทดสอบจอบหมุนสับกลบใบอ๎อยจะทําการ
ทดสอบในอ๎อยตอ 2 หรือ ตอ 3 เพื่อสับกลบใบอ๎อย เพื่อ
ปูองกันการเสียหายของต๎นอ๎อยที่เกิดขึ้น จากการเกิดไฟไหม๎ 
ก ารทดสอบจะทํ าการ เก็ บข๎ อมู ล เพื่ อคํ านวณหา 
ความสามารถในการทํางาน, ประสิทธิภาพการทํางานเชิง
พื้นที่, อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง, ความยาวใบอ๎อย
หลังจากการสับกลบ, ประสิทธิภาพการสับกลบใบอ๎อย  

4.1 ผลการทดสอบการท้างานในลปลงของเกษตรกร
ส้ามรับรถลทรกเตอร์ขนาด 24 ลรงม้า  

ในแปลงของเกษตรกรที่จังหวัด กาญจนบุรี มีดังนี้ 
การทดสอบใช๎รถแทรกเตอร๑คูโบต๎า L 2420 ที่เกียร๑รถ
แทรกเตอร๑ low 3 ที่ความเร็วรอบเพลาอํานวยกําลัง 540 
รอบตํอนาที ความเร็วรอบของรถแทรกเตอร๑ที่ 2,500 รอบ
ตํอนาท ี

สําหรับจอบหมุนติดพํวงรถแทรกเตอร๑ขนาด 24 
แรงม๎า สามารถทํางานในระหวาํงแถวของอ๎อยได๎ จึงสามารถ
ใช๎สับกลบใบอ๎อย และ กําจัดวัชพืชได๎ด๎วย  

4.1.1 ผลการทดสอบการพรวนสับกลบใบอ๎อยใน
แปลงของเกษตรกรสําหรับรถแทรกเตอร๑ 24 แรงม๎า 

การทดสอบใช๎รถแทรกเตอร๑คูโบต๎า L 2420 ที่เกียร๑
รถแทรกเตอร๑ low 3 ที่ความเร็วรอบเพลาอํานวยกําลัง 540 
รอบตํอนาที ความเร็วรอบของรถแทรกเตอร๑ที่ 2,400 รอบ
ตํอนาที ภาพการทดสอบจอบหมุนสับกลบใบอ๎อยติดพํวงรถ
แทรกเตอร๑ขนาด 24 แรงม๎า แสดงในภาพที่ 4ผลการทดสอบ
จอบหมุนสับกลบใบอ๎อยสําหรับติดพํวงรถแทรกเตอร๑ขนาด 
24 แรงม๎า แสดงในตารางที่ 2 

 
ภาพที่ 4 ทดสอบจอบหมุนสับกลบใบอ๎อยติดพํวงรถแทรกเตอร๑ขนาด 

24 แรงม๎า 
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบจอบหมุนสบักลบใบอ๎อยติดพํวงรถ
แทรกเตอร๑ขนาด 24 แรงม๎า  

รายการ  
สภาพลปลงทดสอบ 

- ขนาดแปลง (กว๎าง*ยาว), (เมตร) 
- ความชื้นดิน (มาตรฐานแห๎ง), (%) 
- ความยาวใบอ๎อยกํอนการสับ (เซนติเมตร) 
- น้ําหนักใบอ๎อยตํอพื้นที่ (กิโลกรัม/ไรํ) 
- ความหนาของใบอ๎อย (เซนติเมตร) 
ผลการทดสอบ 
- ความเร็วในการเคลื่อนที่ของอุปกรณ๑ (เมตร/วินาที) 
- หน๎ากว๎างในการทํางาน (เมตร) 
- ความสามารถในการทํางานทางทฤษฏี (ไรํ/ชั่วโมง) 
- ความสามารถในการทํางานจริง (ไรํ/ชั่วโมง) 
- ประสิทธิภาพการทํางาน (%) 
- อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร/ไรํ) 
- ความยาวใบอ๎อยหลังการสับ (เซนติเมตร) 
- ความสามารถในการสับกลบใบอ๎อย (%) 

 
6.5*200 
11.47 
21.5 
480 
7 
 

0.57 
0.80 
2.12 
1.95 
91.98 
1.58 
11.2 
79.24 

จากตารางที่ 2 พบวํา จอบหมุนเมื่อติดพํวงกับรถ
แทรกเตอร๑ขนาด 24 แรงม๎า สามารถสับกลบใบอ๎อยที่ความ
หนาของใบอ๎อยที่ 7 เซนติเมตรได๎ โดยมีความสามารถในการ
ทํางาน 2.12 ไรํ/ช่ัวโมง มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง
ที่ 1.58 ลิตร/ไรํ มีความสามารถในการสับกลบใบอ๎อย 
91.98%  

4.1.2 ผลการทดสอบกําจัดวัชพืชในรํองอ๎อยของ
เกษตรกรสําหรับรถแทรกเตอร๑ 24 แรงม๎า  

การทดสอบใช๎รถแทรกเตอร๑คูโบต๎า L 2420 ที่เกียร๑
รถแทรกเตอร๑ low 3 ที่ความเร็วรอบเพลาอํานวยกําลัง 540 
รอบตํอนาที ความเร็วรอบของรถแทรกเตอร๑ที่ 2,400 รอบ
ตํอนาที ภาพการทดสอบจอบหมุนกําจัดวัชพืช ติดพํวงรถ
แทรกเตอร๑ขนาด 24 แรงม๎า แสดงในภาพที่ 5ผลการทดสอบ
จอบหมุนกําจัดวัชพืชสําหรับติดพํวงรถแทรกเตอร๑ขนาด 24 
แรงม๎า แสดงในตารางที่ 3 

 
ภาพที่ 5 ทดสอบจอบหมุนกําจัดวัชพืชติดพํวงรถแทรกเตอร๑ขนาด 24 

แรงม๎า 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบจอบหมุนกําจดัวัชพืช ติดพวํงรถ
แทรกเตอร๑ขนาด 24 แรงม๎า  

รายการ  
สภาพลปลงทดสอบ 

- ขนาดแปลง (กว๎าง*ยาว), (เมตร) 
- ความชื้นดิน (มาตรฐานแห๎ง), (%) 
- น้ําหนักวัชพืชกํอนการสับกลบ (กิโลกรัม/ไรํ) 
ผลการทดสอบ 
- ความเร็วในการเคลื่อนที่ของอุปกรณ๑ (เมตร/
วินาที) 
- หน๎ากว๎างในการทํางาน (เมตร) 
- ความสามารถในการทํางานทางทฤษฏี (ไรํ/
ชั่วโมง) 
- ความสามารถในการทํางานจริง (ไรํ/ชั่วโมง) 
- ประสิทธิภาพการทํางาน (%) 
- อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร/ไรํ) 
- น้ําหนักวัชพืชหลังการสับกลบ (กิโลกรัม/ไรํ) 
- ประสิทธิภาพในการกําจัดวัชพืช (%) 

 
6.5*200 
12.56 
780 

 
0.57 
0.80 
2.06 
1.98 

 
96.12 
1.35 
19.04 
97.55 

จากตารางที่ 3 พบวํา จอบหมุนเมื่อติดพํวงกับรถ
แทรกเตอร๑ขนาด 24 แรงม๎า สามารถใช๎สับกลบวัชพืชได๎ด๎วย 
โดยมีความสามารถในการทํางาน 2.05 ไรํ/ช่ัวโมง มี
ความสามารถในการกําจัดวัชพืช 97.55%         

ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห๑คําใช๎จําย  
คํานวณจุดคุ๎มทุนของการใช๎งานจอบหมุนติดรถ

แทรกเตอร๑ ในกรณีที่เกษตรกรมีรถแทรกเตอร๑ 24 แรงม๎า  
ในกรณีของการใช๎จอบหมุนกับรถแทรกเตอร๑ 24 

แรงม๎า สามารถใช๎งานทั้งการสับกลบใบอ๎อย และ การกําจัด
วัชพืช ดังนั้นจะทําการวิเคราะห๑การใช๎งานทั้งสองกรณี  

ราคาจอบหมุนสับกลบใบอ๎อยและกําจัดวัชพืช
สําหรับรถ 24 แรงม๎า 39,000 บาท 
อายุการใช๎งานจอบหมุน  7 ป ี
ราคาจอบหมุนหลังจากหมดอายุการใช๎งาน 0 บาท 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู๎ร๎อยละ  10  
จํานวนช่ัวโมงการทํางาน 8 ช่ัวโมง/วัน 
อัตราการสับกลบใบอ๎อย  1.95 ไรํ/ชม 
อัตราการกําจัดวัชพืช 2.05 ไรํ/ชม 
คําน้ํามันเช้ือเพลิง  30 บาท/ลิตร 
อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงสับกลบใบอ๎อย 
1.58 ลิตร/ไรํ 
อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงกําจัดวัชพืช  
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1.35 ลิตร/ไรํ  
สมมติให๎จอบหมุนพรวนดินและกําจัดวัชพืช ปีละ x ไรํ 
คําแรงคนขับและรถแทรกเตอร๑   200 บาท/ไรํ 

การคํานวณต๎นทุนการใช๎งานสําหรับการสับกลบใบ
อ๎อยและการกํ าจั ดวั ชพืช คํ านวณจากผลรวมของ
คําใช๎จํายคงที่ตํอปีและคําใช๎จํายผันแปรตํอปีโดย  

ค่าต้นทุนคงที่  
ราคาจอบหมุน 39,000 บาท 
คําเสื่อมราคา = 39,000/7 = 5,571/x  บาท/ไรํ 
คําดอกเบี้ยในการลงทุน ( (39.000/0.1))/2 = 
1,950/x บาท/ไรํ 

ต้นทุนผันลปร  
คําใช๎จํายจากน้ํามันเช้ือเพลิงสับกลบใบอ๎อย 58.5 บาท/ไรํ 
คําใช๎จํายจากการใช๎น้ํามันเช้ือเพลิงกําจัดวัชพืช 61.8 บาท/
ไรํ 
คําใช๎จํายจากคนขับ และ แทรกเตอร๑สําหรับกําจัดวัชพืช
และสับกลบใบอ๎อย 400 บาท/ไรํ 
คําบํารุงรักษาจอบหมุน (5.33x39,000)/(100x100x2)
   = 10.39x บาท/ไรํ 
คําใช๎จํายทั้งหมด = 58.5+61.8+400+5,571/x +1,950/x 
บาท/ไรํ = 520.3+7,521/X บาท/ไรํ   (1) 

จุดคุ๎มทุนของการใช๎งานจอบหมุนสําหรับสับกลบใบ
อ๎อย สามารถคํานวณได๎เมื่อ ต๎นทุนในการใช๎งานจอบหมุนใน
สมการ (1) เทํากับคําจ๎างในการสับกลบใบอ๎อย โดยคําจ๎าง
ในการสับกลบใบอ๎อยไรํและกําจัดวัชพืชไรํละ 750 บาท  
ต๎นทุนในการใช๎งานจอบหมุนสําหรับการเตรียมดิน =คําจ๎าง
ในการสับกลบใบอ๎อย  
520.3+7,521/X = 750 
X = 32.74 ไรํ/ปี  

4. สรุปผลการทดลอง 

จอบหมุนแบบ 24 แรงม๎าออกแบบให๎ทํางานใน
ระหวํางรํองอ๎อยได๎ มีหน๎ากว๎างในการทํางาน 80 เซนติเมตร 
ตํอพํวงกับแทรกเตอร๑แบบพํวง 3 จุดใช๎เกียร๑ทดรับกําลังจาก
เพลาอํานวยกําลังขนาด 40 แรงม๎า ถํายทอดกําลังจากห๎อง
เกียร๑ผํานเฟืองโซํไปยังเพลาจอบหมุนเพื่อให๎ได๎ความเร็วรอบ

ประมาณ 336 รอบตํอนาที เพลาจอบหมุนมีจานยึดใบจอบ
หมุน 4 จาน ในแตํละจานมีใบจอบหมุนแบบ L ผสม C 6 ใบ 
ชุดใบจอบหมุนเรียงกันเป็นเกลียวเพื่อไมํให๎กระทบดินพร๎อม
กัน ซึ่งใช๎กําลังในการทํางานน๎อยสุด ในการทดสอบที่จังหวัด
กาญจนบุรีพบวํา ที่ความช้ืนดินเฉลี่ย (มาตรฐานแห๎ง) 11.47 
% ความยาวใบอ๎อยกํอนการสับกลบ 21.5 เซนติเมตร 
น้ําหนักใบอ๎อยตํอพื้นที่ 480 กิโลกรัมตํอไรํ ความหนาของใบ
อ๎อย 7 เซนติเมตร ความสามารถในการทํางานทางทฤษฏี 
2.12ไรํตํอช่ัวโมง ความสามารถในการทํางานจริง 1.95ไรํตํอ
ช่ัวโมง ประสิทธิภาพการทํางาน 91.98 % ใช๎น้ํามันเช้ือเพลิง 
1.58 ลิตรตํอไรํสําหรับการใช๎จอบหมุนสําหรับกําจัดวัชพืช 
ทดสอบในแปลงจังหวัดกาญจนบุรีพบวํา ที่ความช้ืนดินเฉลี่ย 
(มาตรฐานแห๎ง) 12.56 % น้ําหนักใบอ๎อยกํอนการสับกลบ 
780 กิโลกรัมตํอไรํ  ความสามารถในการทํางานทางทฤษฏี 
2.06ไรํตํอช่ัวโมง ความสามารถในการทํางานจริง 1.98ไรํตํอ
ช่ัวโมง ประสิทธิภาพการทํางาน 96.12 % ใช๎น้ํามันเช้ือเพลิง 
1.35 ลิตรตํอไรํ น้ําหนักวัชพืชหลังการกําจัด 19.04 กิโลกรัม
ตํอไรํ ประสิทธิภาพการกําจัดวัชพืช 97.55 % 

การใช๎จอบหมุนเพื่อพรวนดินและสับใบอ๎อยนั้น 
นอกจากจะชํวยในเรื่องลดความเสี่ยงเนื่องจากการเกิดไฟ
ไหม๎ในแปลงอ๎อยทําความเสียหายให๎แกํตออ๎อยแล๎ว การสับ
ใบอ๎อยและพรวนดินยังเป็นการเพิ่มอินทรีย๑วัตถุและปริมาณ
อากาศให๎กับดินด๎วย ปัจจุบันบริษัท สยามอิมพลีเม๎นท๑ 
จํากัด ได๎นําต๎นแบบจอบหมุนแบบแถวเดี่ยวเพื่อพรวนดิน
และสับกลบใบอ๎อย และ จอบหมุนเพื่อพรวนดินและสับกลบ
ใบอ๎อย ที่สามารถใช๎กําจัดวัชพืชได๎ด๎วย ไปผลิตเพื่อจําหนําย 
โดยใช๎ช้ินสํวนในประเทศเป็นสํวนใหญํ ยกเว๎นใบจอบหมุน 
และ หัวเกียร๑ถํายทอดกําลังจากเพลาอํานวยกําลัง  

5.กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ คุณ วิรัตน๑ ศิริไพบูลย๑ เกษตรกรไรํอ๎อย
ในจังหวัดกาญจนบุรี  และคุณ กิตติพิชญ๑ อึงสถิตย๑ถาวร 
เกษตรกรไรํอ๎อยในจังหวัดขอนแกํน ซึ่งได๎ชํวยอํานวยความ
สะดวกในการทดสอบ ให๎สถานที่ในการทดสอบ ขอขอบคุณ 
ข๎าราชการ และลูกจ๎างสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรม
วิชาการเกษตร เจ๎าหน๎าที่บริษัท สยามอิมพลีเม๎น จํากัด  ทุก
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ทํานที่ได๎รํวมมือในการสร๎างและทดสอบจอบหมุนเพื่อสับ
กลบใบอ๎อย และ กําจัดวัชพืช จนงานวิจัยลุลํวง 
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บทคัดย่อ 

การกะเทาะเปลือกข๎าวเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการสีข๎าว ที่ออกแรงกระทํากับเมล็ดข๎าวโดยตรงข๎าว ซึ่งเครื่องกะเทาะ
เปลือกที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันคือเครื่องกะเทาะเปลือกแบบลูกยางคูํ การปรับตั้งระยะหํางระหวํางลูกยางเป็นการกําหนดศักยภาพ
ของการกะเทาะเปลือกซึ่งสามารถประเมินจากเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวที่ผํานการกะเทาะเปลือก และเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหัก นอกจากนี้การ
กําหนดลักษณะการไหลของเมล็ดข๎าวเข๎าสูํเครื่องกะเทาะเปลือกเป็นแนวทางหนึ่งที่ชํวยเพิ่มศักยภาพการกะเทาะเปลือก ดังนั้น
วัตถุประสงค๑ของการศึกษาครั้งนี้คือการศึกษาอิทธิพลของชนิดรางปลํอยเมล็ดข๎าวเปลือกตํอศักยภาพในการกะเทาะเปลือกข๎าว 
จากการศึกษาพบวํารางปลํอยแบบรํองที่ทํามุม 45 องศา ให๎การไหลของเมล็ดข๎าวเป็นในแนวยาวของเมล็ดอยํางสม่ําเสมอ สํงผลทํา
ให๎มีเปอร๑เซ็นต๑ของข๎าวที่ผํานการกะเทาะเปลือกข๎าวสูงกวําแบบรางเรียบ และยังคงมีเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหักที่ไมํแตกตํางกับรูปแบบการ
กะเทาะเปลือกแบบอื่นๆ 

ค้าส้าคัญ: รางป อนข้าว; ข้าว; กะเทาะเปลือก 

1. บทน้า 

ข๎าวเป็นพืชอาหารหลักถูกนํามาใช๎ในการบริโภค
ประมาณ 2 ใน 3 ของประชากรโลก [1] สําหรับประเทศไทย
ข๎าวถือวําเป็นหนึ่งในพืชอาหารที่มีความสําคัญลําดับต๎นๆ 
ของประเทศ ซึ่งจะบริโภคในรูปแบบของข๎าวสาร และใน
รูปแบบอื่นๆ [2] นอกจากนี้ข๎าวยังเป็นสินค๎าที่มีการสํงออก
มากเป็นลําดับต๎นๆของประเทศในปี พ.ศ. 2555 ประเทศ
ไทยสามารถผลิตได๎ได๎ประมาณ 36 ล๎านตันข๎าวเปลือก และ
มีการสํงออกข๎าวประมาณ 5.7 ล๎านตันข๎าวสาร สํงผลให๎มี
รายได๎เข๎าประเทศโดยประมาณ 120,000 ล๎านบาท [2-3] 
กระบวนการแปรสภาพข๎าวจากข๎าวเปลือกเป็นข๎าวสาร
เรียกวํากระบวนการสีข๎าว ซึ่งวัตถุประสงค๑หลักของการสี
ข๎าวเพื่อผลิตข๎าวสารอยํางมีประสิทธิภาพ โดยมีความ
สูญเสียน๎อยที่สุด [4] 

กระบวนการสีข๎าวประกอบด๎วย 2 ขั้นตอนหลัก คือ 
ขั้นตอนการกะเทาะเปลือก และขั้นตอนการขัดขาว [5-6] 

โดยวัตถุประสงค๑ของการกะเทาะเปลือกคือการแยกเอาสํวน
ที่เป็นแกลบออกจากเมล็ดข๎าวกล๎อง และวัตถุประสงค๑ของ
การขัดขาวคือการนําช้ันรําออกจากเมล็ดข๎าวสาร นอกจาก
เปูาหมายของการสีข๎าวคือได๎รับข๎าวสารแล๎ว แตํเปูาหมาย
หลักอีกสิ่งหนึ่งคือให๎มีการแตกหักของเมล็ดข๎าวน๎อยที่สุด 
เพื่อที่จะได๎รับปริมาณข๎าวสารรวมสูงที่สุด ปริมาณการ
แตกหักของเมล็ดข๎าวจากกระบวนการสีข๎าวเกิดขึ้นได๎มาก
น๎อยเทําไรนอกจากจะขึ้นอยูํกับคุณภาพข๎าวเปลือกแล๎ว ยัง
ขึ้นอยูํกับการปรับตั้งเครื่องสีข๎าวให๎เหมาะสมกับข๎าวเปลือก 
โดยเฉพาะการปรับตั้งเครื่องกะเทาะเปลือกเพราะการ
กะเทาะเปลือกเป็นข้ันตอนแรกที่เมล็ดข๎าวได๎รับแรงกระทํา
โดยตรงเพื่อทําการแยกสํวนที่เป็นแกลบออกจากข๎าวกล๎อง  

เพื่อให๎การกะเทาะเปลือกข๎าวเป็นไปอยํ างมี
ประสิทธิภาพ การปรับตั้งเครื่องกะเทาะเปลือกโดยการ
กําหนดระยะหํางระหวํางลูกยางกะเทาะเปลือกให๎สอดคล๎อง
กับขนาดเมล็ดข๎าวจึงเริ่มมีความสําคัญ ดังนั้นสัดสํวนของ
การกะเทาะเปลือก (Hulling  Ratio) จึงได๎ถูกนําเสนอเพื่อใช๎
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อธิบายความสัมพันธ๑ระหวํางระยะหวํางระหวํางลูกยาง
กะเทาะเปลือกกับขนาดความกว๎างของเมล็ดข๎าว (G/W) ตํอ 
ผลผลิตข๎าวกล๎อง [7] ลักษณะของแกลบสํวนใหญํที่ได๎จาก
การกะเทาะเปลือกมีลักษณะที่ยาว มีสํวนน๎อยที่มีลักษณะที่
ฉีกตรงกลาง(ภาพท่ี 1)  จากลักษณะที่แตกตํางกันแสดงถึง
รูปแบบการกะเทาะเปลือกที่ แตกตํ างกันของเมล็ด
ข๎าวเปลือก และทิศทางการออกแรงเฉือนของลูกยางตํอ
เมล็ดข๎าวเปลือก ซึ่งแสดงให๎เห็นวําทิศทางของเมล็ดข๎าวที่
ถูกปูอนเข๎าสูํเครื่องกะเทาะเปลือกที่แตกตํางกันมีผลตํอ
รูปแบบการกะเทาะเปลือกข๎าว ดังนั้นวัตถุประสงค๑ของ
การศึกษาครั้งนี้คือ การศึกษาอิทธิพลของของรางปลํอย
เมล็ดข๎าวตํอศักยภาพในการกะเทาะเปลือกข๎าว 

 
รูปที่ 1  ลักษณะแกลบที่ได๎รับหลังจากการกะเทาะเปลือกด๎วยเครื่อง

กะเทาะเปลือกแบบลูกยางคํู 

2. อุปกรณ์ลละวิธีการทดลอง  

การศึกษาครั้ งนี้ ใช๎ข๎าวเปลือกพันธุ๑ปทุมธานี 1 
ข๎าวเปลือกมีความช้ืนที่ 14% ฐานเปียก เก็บเกี่ยวในปี พ.ศ. 
2555 จากศูนย๑วิจัยข๎าวจังหวัดฉะเชิงเทราตลอดการทดลอง 
ข๎าวได๎ผํานการทําความสะอาดเพื่อนําสิ่งเจือปนออก แล๎วทํา
การคัดเมล็ดขนาดเล็กออกโดยใช๎เครื่องคัดความอ๎วนผอม 
SATAKE TWSB โดยใช๎ตะแกรงเบอร๑ 1.7 มิลลิเมตร จะได๎
ข๎าวเปลือกที่มีขนาดความยาว ความกว๎าง และความหนา
เทํากับ 9.90  2.65 และ 2.04 มิลลิเมตร ตามลําดับ 

โดยการทดลองได๎แบํงออกเป็น ขั้นตอน คือ 1)
การศึกษารูปแบบการปลํอยเมล็ดข๎าวตํอการกะเทาะเปลือก 
2) การศึกษาหามุมเอียงที่เหมาะสมของรางปลํอยแบบเรียบ
และแบบรํอง 3) การศึกษาหาศักยภาพของเครื่องกะเทาะ

เปลือกข๎าวที่ติดตั้งรางปลํอยเปรียบเทียบกับเครื่องกะเทาะ
เปลือกทั่วไป 

2.1 การศึกษารูปลบบการปล่อยเมล็ดข้าวต่อผลการ
กะเทาะเปลือก 

การทดลองทําโดยกําหนดทิศทางการเคลื่อนท่ีของ
เมล็ดข๎าวเปลือกเข๎าเครื่องกะเทาะเปลือกแบบลูกยาง
กะเทาะเปลือก SATAKE รุํน THU เพื่อสังเกตลักษณะของ
เมล็ดข๎าวกล๎องและแกลบที่ได๎รับจากการทดลอง โดยจํานวน
ทิศทางการปลํอยเมล็ดข๎าวคือ 1) การปลํอยเมล็ดข๎าว โดย
ให๎แกนตามแนวยาวของเมล็ดข๎าวตั้งฉากกับแกนเพลาของ
ลูกยางกะเทาะเปลือก และ 2) การปลํอยเมล็ดข๎าว โดยให๎
แกนตามแนวยาวของเมล็ดข๎าวขนานกับแกนเพลาของลูก
ยางกะเทาะเปลือกดังแสดงในรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2  ทิศทางการปลํอยเมล็ดข๎าวลงสูํเครื่องกะเทาะ 

(ก) การปลํอยเมล็ดข๎าวตั้งฉากกับแกนเพลาลูกยาง 

(ข) การปลํอยเมล็ดข๎าวขนานกับแกนเพลาลูกยาง 

2.2 การศึกษามามุมเอียงที่เมมาะสมของรางปล่อยลบบ
เรียบลละลบบร่อง 

การทดลองหามุมเอียงของรางปลํอยทําการปรับคํา
มุมที่ระดับตํางกัน 5 ระดับคือ 30.0  37.5  45.0  52.5 และ 
60.0 องศา โดยรางปลํอยเมล็ดข๎าวมี 2 ลักษณะคือรางเรียบ 
และรางรํองที่ทําจากสเตนเลสสติลช้ินเดียวมีหน๎ากว๎าง 2.7 
เซนติเมตร ความยาว 20 เซนติเมตรโดยที่ผิวด๎านบนเป็นราง
แบบเรียบ และผิวด๎านเป็นรางแบบรํอง สําหรับรางรํองทํา
การเซาะรํองรูปตัววี จํานวน 4 รํอง โดยความลึกของรํองมี

 
(ก) (ข) 
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ขนาด 2.5 มิลลิเมตร ความกว๎างของรํองเทํากับ 6 มิลลิเมตร 
ดังแสดงในรูปที่  3 ข๎าวเปลือกถูกปลํอยที่สภาวะนิ่งที่
ตําแหนํงปลายของราง แล๎วสังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของ
เมล็ดข๎าวเปลือกที่ไหลผํานปลายทางออกของรางปลํอย และ
สังเกตลักษณะการตกของเมล็ดข๎าวเปลือก 

 
รูปที่ 3  ลักษณะรางปลํอยเมล็ดข๎าวแบบเรียบ (ด๎านบน)และแบบรํอง 

(ด๎านลําง) 

2.3 การศึกษามาสมรรถนะของเคร่ืองกะเทาะเปลือก
ข้าวที่ติดต้ังพร้อมรางปล่อย 

ทดสอบกะเทาะเปลือกข๎าวด๎วยเครื่องกะเทาะ
เปลือกแบบลูกยางคูํที่ติดตั้งรางปลํอยเปรียบเทียบกับการ
กะเทาะเปลือกข๎าวด๎วยเครื่องกะเทาะเปลือก SATAKE แบบ
ลูกยางคูํรุํน THU โดยทําการปรับระยะหํางระหวํางลูกยาง
จํานวน 5 ระดับ คือ 0.10  0.25  0.50  0.75 และ 1.00 
มิลลิเมตร ตามลําดับ และกําหนดให๎มีความเร็วรอบลูกยาง
ตัวช๎าที่ 1500 rpm และลูกยางตัวเร็ว 2450 rpm เพื่อรักษา
ให๎มีความแตกตํางของความเร็วการหมุนลูกยางที่ 1:1.63 คํา
ช้ีผลที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้คือ เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเปลือกท่ีไมํ
ผํานการกะเทาะเปลือก  เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวกล๎องที่ผํานการ
กะเทาะเปลือก และเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหัก 

3. ผลการทดลอง 

3.1 การศึกษารูปลบบการปล่อยเมล็ดข้าวต่อการ
กะเทาะเปลือก 

ผลการทดลองแสดงในรูปที่ 4 ภาพด๎านซ๎าย (D1-
D4) เป็นผลการปลํอยเมล็ดข๎าวเปลือกให๎ตกลงสูํลูกยาง
กะเทาะเปลือกโดยกําหนดให๎แกนตามยาวของเมล็ด
ข๎าวเปลือกขนานกับแนวแกนเพลาของลูกยางกะเทาะเปลือก 

และภาพด๎านขวา (V1-V4) เป็นผลการปลํอยเมล็ด
ข๎าวเปลือกให๎ตกลงสูํลูกยางกะเทาะเปลือกโดยกําหนดให๎
แกนตามยาวของเมล็ดข๎าวเปลือกตั้งฉากกับแนวแกนเพลา
ของลูกยางกะเทาะเปลือก ผลแสดงให๎เห็นวํา จากรูป D1 
เมล็ดข๎าวเปลือกถูกบีบจากลูกยางทั้งสองลูกเพื่อที่จะทําการ
ปลิดเอาสํวนท่ีเป็นเปลือก (แกลบ) ออกจากเมล็ดข๎าวกล๎อง 
ซึ่งสํงผลให๎เมล็ดข๎าวเปลือกถูกกะเทาะและได๎ผลตามรูป D2 
- D4  จะสังเกตได๎วํามีเมล็ดข๎าวเปลือกที่ถูกกะเทาะอาจจะ
ถูกกะเทาะโดยได๎ข๎าวกล๎องเต็มเมล็ด หรืออาจได๎ข๎าวหักดัง 
แสดงในรูป D3 และ D4 ตามลําดับ ทั้งนี้นําจะเกิดจาก
คุณภาพของเมล็ดข๎าวเปลือกกํอนการกะเทาะเปลือก 
สําหรับรูป D2 จะเป็นลักษณะเมล็ดข๎าวเปลือกที่ผํานการ
กะเทาะและมีแกลบบางสํวน (สํวนเล็ก) ที่หลุดออกจาก
เมล็ดข๎าวเปลือกเทํานั้น ทําให๎แกลบสํวนใหญํยังคงติดอยูํกับ
เมล็ดข๎าวเปลือก และไมํสามารถแยกออกมาได๎จึงทําให๎
ข๎าวเปลือกดังกลําวต๎องถูกนํามาผํานขั้นตอนการกะเทาะ
เปลือกอีกครั้ง 

 

 

 
รูปที่ 4  ลักษณะเมล็ดข๎าวที่ปลํอยเมล็ดในรูปแบบแนวดิ่งและ

แนวขนานกับแกนเพลาลูกยางกะเทาะ  

สําหรับการทดลองปลํอยเมล็ดข๎าวเปลือกให๎ตกลงสูํ
ลูกยางกะเทาะเปลือกโดยกําหนดให๎แกนตามยาวของเมล็ด
ข๎าวเปลือกตั้งฉากกับแนวแกนเพลาของลูกยางกะเทาะ
เปลือก ผลการทดลองแสดงในรูป V1 พบวําเมล็ดข๎าวเปลือก
ถูกแรงบีบและแรงเฉือนจากลูกยางกะเทาะเปลือกอยําง
ชัดเจนจนทําให๎แกลบที่ติดอยูํกับเมล็ดข๎าวกล๎องหลุดออกได๎
อยํางดี ซึ่งผลการหลุดออกของแกลบสามารถแสดงได๎ดังรูป 
V2-V4 จากรูป V3-V4 แกลบและเมล็ดข๎าวเปลือกหลุดออก

D1 D2 D3 D4 V1 V2 V3 V4 
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จากกันอยํางสมบูรณ๑ ไมํมีสํวนแกลบ และสํวนเมล็ดข๎าว
กล๎องติดกันอยํางไร แตํสําหรับในรูป V4 เมล็ดข๎าวเปลือกที่
เกิดการแตกหักเนื่องจากการกะเทาะเปลือกนําจะเกิดจาก
การคุณภาพของเมล็ดข๎าวเปลือกเริ่มต๎น เชํนเดียวกับการ
ทดลองกํอนหน๎านี้ ในขณะเดียวกันจะมีเมล็ดข๎าวกล๎องบาง
เมล็ดที่ยังคงมีแกลบติดอยูํ 1 ด๎าน ดังแสดงในรูป V2 แกลบ
ที่ติดอยูํกับเมล็ดข๎าวกล๎องประเภทนี้จะหลุดออกไปได๎
โดยงํายเมื่อเมล็ดข๎าวเปลือกดังกลําวหลํนกระแทกสํวน
ด๎านลํางของเครื่องกะเทาะเปลือก 

ดังนั้นจะเห็นได๎วํา ถ๎าควบคุมให๎เมล็ดข๎าวเปลือกมี
ทิศทางการเคลื่อนที่ลงสูํลูกยางกะเทาะเปลือกในแนวที่แกน
ตามยาวของเมล็ดข๎าวเปลือกตั้งฉากกับแนวแกนเพลาของลูก
ยางกะเทาะจึงนําจะชํวยทําให๎เพิ่มศักษภาพในการกะเทาะ
เปลือกได๎ โดยจะกลําวในหัวข๎อตํอไป 

3.2 การศึกษามามุมเอียงที่เมมาะสมของรางปล่อยลบบ
เรียบลละลบบร่อง 

จากการทดลองแสดงในรูปที่ 5 สามารถเห็นได๎อยําง
ชัดเจนวํา การเคลื่อนที่ของเมล็ดข๎าวบนรางแบบเรียบจะมี
การเคลื่อนที่ในทิศทางที่ไมํสามารถคาดเดาได๎ กลําวคือ 
เมล็ดข๎าวอาจจะมีลักษณะที่หลํนออกจากรางปลํอยใน
แนวดิ่ง หรือในแนวนอนก็ได๎ สําหรับเมล็ดข๎าวที่ถูกปลํอยบน
รางแบบรํองจะมีการเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกัน (ตกตาม
แนวยาวของเมล็ด) มากกวํารางแบบเรียบ แตํอยํางไรก็ตาม 

เมื่อมุมเอียงของรางที่ชันกวํา 45 ทิศทางการเคลื่อนที่ของ
เมล็ดข๎าวจะเริ่มไมํมีการตกตามแนวยาวของเมล็ดข๎าว ทั้งนี้
เนื่องจากมุมเอียงของรางปลํอยที่ชันเกิน ทําให๎เมล็ดข๎าว
สามารถกระโดดข๎ามรางไปยังรางใกล๎เคียง และบางครั้งมี
การกระโดดข๎ามกันของเมล็ดข๎าวในรางเดียวกัน  

 
รูปที่ 5  ตัวอยํางภาพด๎านหน๎ าลักษณะการเคลื่อนที่ของเมล็ด

ข๎าวเปลือก 1 เมล็ดบนรางปลํอยแบบเรียบและแบบรํองที่มุม 

30  45 และ 60  

จากการทดลองแสดงให๎เห็นวํารางปลํอยเมล็ดข๎าวที่
เหมาะสมเพื่อทําการเรียงให๎แกนตามยาวของเมล็ดข๎าวให๎อยูํ
ในแนวตั้งฉากกับแกนเพลาของลูกยางกะเทาะเปลือกคือราง
แบบรํอง 

เมื่อทําการเลือกรางปลํอยแบบรํองสําหรับการ
พิจารณาโดยดูจากลักษณะการเคลื่อนที่ของเมล็ดข๎าวที่
ปลํอยในภาพด๎านหน๎าของรางปลํอยแล๎ว จึงมาทําการ
พิจารณาตํอวําลักษณะการเคลื่อนที่ของเมล็ดข๎าวทาง
ด๎านข๎างเป็นอยํางไร จากรูปที่ 6 แสดงให๎เห็นวํา เมื่อราง

ปลํอยแบบรํองมีมุมเอียงน๎อยกวํา 45 ลักษณะของเมล็ดจะ
มีการตกในทิศทางที่เปลี่ยนไป กลําวคือ ลักษณะเมล็ดข๎าว
จะเกิดการหมุน จนทําให๎การเคลื่อนที่ของเมล็ดข๎าวเปลี่ยน
จากที่แกนตามยาวของเมล็ดข๎าวเปลือกตั้งฉากกับแกนเพลา
ลูกยางกะเทาะ กลายเป็น แกนตามยาวของเมล็ดข๎าว
เคลื่อนที่ขนานกับแกนเพลาลูกยางกะเทาะเปลือก แล๎วทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของเมล็ดข๎าวเปลือกกลับมาตั้งฉากกับแนว
แกนเพลาเมล็ดข๎าวอีกรอบ ทั้งนี้เนื่องจากเมล็ดข๎าวเปลือกมี
ความเร็วในการเคลื่อนที่ออกจากจากรางปลํอยแบบรํองที่

มุมน๎อยกวํา 45 มีคําไมํสูงมากนักจึงทําให๎เมล็ดข๎าวเปลือก
การหลํนออกจากรางปลํอย โดยเฉพาะเมื่อเมล็ดข๎าวเปลือก

ถูกปลํอยจากรางปลํอยแบบรํองที่ทํามุม 30 จะมีลักษณะ
การหมุนของเมล็ดข๎าวเปลือกอยํางชัดเจนเมื่อเมล็ด
ข๎าวเปลือกออกจากรางปลํอย  

 

 
รูปที่ 6  ตัวอยํางภาพด๎านข๎างลักษณะการเคลื่อนที่ของเมล็ด

ข๎ า ว เปลื อ ก  1  เ มล็ ดบนรา งปลํ อ ยแบบรํ อ งที่ มุ ม 
 

แบบเรียบ แบบรํอง 
30 45 60 30 45 60 
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30  45 และ 60 

จากผลการทดลองที่กลําวมาข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวํา

รางปลํอยแบบรํองที่ทํามุม 45 สามารถควบคุมทิศทางการ
ตกของเมล็ดข๎าวเปลือกเป็นไปในทิศทางตั้งฉากกับแกนเพลา
ลูกยางกะเทาะเปลือกได๎ดีที่สุด 

3.3 การศึกษามาศักยภาพของเคร่ืองกะเทาะเปลือกข้าว
ที่ติดต้ังพร้อมรางปล่อย 

จากการผลการทดลองข๎างต๎นทําให๎สามารถ
ออกแบบตําแหนํงของลูกยางกะเทาะเปลือกให๎เหมาะสมกับ
ลักษณะการไหลของเมล็ดข๎าวเปลือกออกจากรางปลํอยแบบ

รํองที่มุมเอียง 45 โดยให๎ตําแหนํงแนวแกนของลูกยางทั้ง

สองลูกติดตั้งในลักษณะเอียงทํามุมเอียงประมาณ 45 และ
ให๎ชิดกับรางปลํอยมากที่สุด ดังแสดงในภาพวาดในรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7  ตําแหนํงติดตั้งลูกยางกะเทาะเปลือกกับรางปลํอยแบบรํองที่

ทํามุม 45 

ผลการทดสอบเครื่องกะเทาะเปลือกข๎าวที่ระยะหําง
ระหวํางลูกยาง 0.10  0.25  0.50  0.75 และ 1.00 
มิลลิเมตร ซึ่งจะได๎คํา สัดสํวนการกะเทาะเปลือก (G/W) 
เทํากับ 0.04 0.09 0.19 0.28 และ 0.38 ตามลําดับ โดยใช๎
รางแบบรํอง แบบเรียบ เปรียบเทียบกับ เครื่องกะเทาะ
เปลือก SATAKE รุํน THU พบวําเครื่องกะเทาะเปลือกแบบ
ใช๎รางปลํอยแบบรํองให๎เปอร๑เซ็นต๑เมล็ดข๎าวเปลือกที่ไมํผําน
กะเทาะต่ําที่สุดที่สัดสํวนการกะเทาะเปลือก โดยเฉพาะเมื่อ
สัดสํวนการกะเทาะเปลือกสูงกวํา 0.09 จะมีความแตกตําง
ของเปอร๑เซ็นต๑เมล็ดข๎าวเปลือกที่ไมํผํานการกะเทาะอยําง
ชัดเจน แสดงในรูปท่ี 8(บน) และการกะเทาะเปลือกโดยใช๎

รางปลํอยแบบรํองให๎เปอร๑เซ็นต๑เมล็ดข๎าวกล๎องเต็มเมล็ดสูง
กวําในขณะที่ให๎คําเปอร๑เซ็นต๑การแตกหักที่มีคําใกล๎เคียงกัน
ที่ทุกสัดสํวนการกะเทาะเปลือกดังแสดงในรูปที่ 8 (กลาง
และลําง) 

 
รูปที่ 8  ผลการทดลองกะเทาะเปลือกด๎วยเครื่องขึ้นเทียบกับเครื่อง

กะเทาะเปลือก SATAKE รุํน THU(บน) เปอร๑ เซ็นต๑
ข๎าวเปลือกที่ไมํผํานการกะเทาะ 

(กลาง) เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวกล๎องที่ได๎รับ 

(ลําง) เปอร๑เซ็นต๑การแตกหักของเมล็ดข๎าวกล๎อง 

4. สรุปผลการทดลอง 

จากผลการทดลองสามารถสรุปได๎วํา ทิศทางการตก
ของเมล็ดข๎าวเข๎าสูํเครื่องกะเทาะเปลือกแบบลูกยางคูํที่ให๎
ประสิทธิภาพสูงที่สุดคือให๎เมล็ดข๎าวตกตามแนวยาวของ
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เมล็ดข๎าวเปลือกตั้งฉากกับแนวแกนเพลาของลูกยางกะเทาะ 

ซึ่งสามารถกําหนดได๎โดยใช๎รํางปลํอยแบบรํองที่ทํามุม 45 
เครื่องกะเทาะเปลือกที่สร๎างขึ้นโดยกําหนดให๎มุมของ

แกนเพลาของลูกยางกะเทาะเปลือกทํามุม 45 กับซึ่งกัน
และกัน เพื่อเป็นการรองรับตําแหนํงของเมล็ดข๎าวท่ีจะตก
เข๎าสูํลูกยางกะเทาะในทิศทางตั้งฉากกับแกนเพลาลูกยาง
กะเทาะพอดี สามารถให๎คําเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเปลือกที่ไมํผําน
การกะเทาะต่ํากวําการกะเทาะเปลือกโดยการใช๎รางปลํอย
แบบรางเรียบ และต่ํากวําการกะเทาะเปลือกด๎วยเครื่อง
ทดสอบกะเทาะเปลือกข๎าว SATAKE รุํน THU ที่ทุกสัดสํวน
การกะเทาะเปลือก ทั้งนี้เครื่องกะเทาะเปลือกที่ติดตั้งราง
แบบรํองสามารถให๎คําเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวกล๎องที่ได๎รับสูงกวํา 
ในขณะที่ยังคงให๎คําเปอร๑ เซ็นต๑การแตกหักของเมล็ด
เทียบเทํากัน 

ดังนั้นการใช๎รางปลํอยแบบรํองที่ทํามุมเอียง 45
ติดตั้งกับเครื่องกะเทาะเปลือกที่ลูกยางกะเทาะเปลือกทํามุม 

45 ซึ่งกันและกันจึงชํวยเพิ่มความสามารถในการกะเทาะ
เปลือกข๎าวได๎  
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บทคัดย่อ  

การผลิตปาล๑มน้ํามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบันยังเป็นปัญหาการที่ไมํมีตลาดรับซื้อรองรับ มีเพียงพํอค๎าคน
กลางมารับซื้อเพื่อสํงตํอยังโรงงานสกัดน้ํามันที่ จ.ชลบุรี  เกษตรกรผู๎ปลูกปาล๑มบางสํวนเลือกที่จะไมํตัดปาล๑มขายเพราะวําไมํคุ๎มทุน 
บางพื้นท่ีมีความพยายามในด๎านการแปรรูปโดยการสกัดน้ํามันปาล๑มดิบหรือเพื่อผลิตไบโอดีเซลแตํก็มีต๎นทุนการผลิตที่สูงซึ่งไมํ
เหมาะกับเทคโนโลยีที่เกษตรกรรายยํอยจะสามารถกระทําได๎ การแยกผลปาล๑มออกจากทะลายกํอนที่จะนําไปแปรรูปตํอไป สําหรับ
เป็นทางเลือกให๎กับเกษตรกร ใช๎ในการลดคําขนสํง เพิ่มราคาจําหนํายผลปาล๑ม และสําหรับโรงงานสกัดน้ํามันขนาดเล็กที่ต๎องแยก
ผลปาล๑มออกจากทะลายกํอนที่จะสกัด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อทดสอบและพัฒนาเครื่องปลิดผลปาล๑มออกจากทะลายปาล๑ม
น้ํามันที่ปลูกในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเครื่องต๎นแบบมีสํวนประกอบหลัก คือ ถังเหล็กทรงกระบอกหนา 3 
มิลลิเมตรเส๎นผํานศูนย๑กลาง 75 เซนติเมตรความสูง 120 เซนติเมตรภายในถังจะมีซี่แยกทําจากเหล็กขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 18 
มิลลิเมตรติดอยูํโดยรอบสามารถปรับความยาวซี่แยกได๎ถังยึดติดกับโครงเครื่องสํวนฐานหมุนเป็นแบบกรวยปากตัด และหมุนขับ
ด๎วยมอเตอร๑ไฟฟูาขนาด 3 แรงม๎า 220 โวลต๑ สลับทิศทางหมุนได๎ ทํางานโดยเหวี่ยงทะลายปาล๑มกลิ้งกระแทกกับซี่แยกผลปาล๑มจะ
ถูกซี่แยกปลิดออกจากทะลายรํวงหลํนลงชํองระหวํางถังกับฐานหมุนเหวี่ยงลงสูํรางรองรับ ตะแกรงโยก และคัดแยกทําความสะอาด
ด๎วยพัดลมเปุาสิ่งเจือปนออกไปสํวนก๎านทะลายเปลําจะถูกหมุนเหวี่ยงออกทางชํองเปิดด๎านข๎างของถังผลการทดสอบกับทะลาย
ปาล๑มน้ํามันสดหลังการเก็บเกี่ยวและแยกกองทิ้งไว๎ในรํมเป็นเวลา 1 3 และ 5 วัน ที่ความยาวซี่แยก 4 5 และ 6เซนติเมตรความเร็ว
รอบของฐานหมุนเหวี่ยง 70 85 และ 100 รอบ/นาททีี่อัตราการปูอนทะลายปาล๑มจํานวน 3-4 ทะลายตํอครั้ง  ผลการทดสอบพบวํา 
ที่ความยาวซี่แยก 5 เซนติเมตร ความเร็วรอบ 85 รอบ/นาที มีความสามารถในการทํางาน  1.0-1.3 ตัน/ช่ัวโมง  ประสิทธิภาพการ
แยกผลปาล๑มออกจากทะลายได๎ 93-97%สําหรับทะลายปาล๑มสดที่กองทิ้งไว๎ตั้งแตํ 3 วันขึ้นไปโดยเครื่องที่พัฒนามีศักยภาพตํอการ
ขยายผลในเชิงการค๎าในการแยกผลรํวงสําหรับการสกัดน้ํามันปาล๑มดิบของกลุํมเกษตรกรผู๎ปลูกปาล๑มน้ํามันได๎ 

ค้าส้าคัญ: เครื่องปลิด; ทะลายปาล์ม; ผลปาล์มร่วง 

บทน้า 

การผลิตปาล๑มน้ํามันเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน
ปัจจุบันยังเป็นปัญหาการไมํมีตลาดรับซื้อรองรับ มีเพียง
พํอค๎าคนกลางท่ีมารับซื้อไปสํงตํอยังโรงงานสกัดน้ํามันท่ี จ.
ชลบุรี  ในขณะที่เกษตรกรที่ปลูกปาล๑มน้ํามันในภาคอีสาน
บางสํวนเลือกที่จะไมํตัดปาล๑มขายเพราะวําไมํคุ๎มทุน บาง

พื้นที่แม๎จะมีความพยายามในด๎านการแปรรูปผลผลิต โดย
การรับซื้อปาล๑มมาสกัดน้ํามันผลิตไบโอดีเซล ซึ่งก็ได๎ผลเป็นที่
นําพอใจ แตํก็มีต๎นทุนการผลิตที่แพง ซึ่ งไมํ เหมาะกับ
เทคโนโลยีที่เกษตรกรรายยํอยจะสามารถกระทําได๎ หรือการ
ทําให๎เป็นไบโอดีเซลเพื่อใช๎ในรถไถเดินตาม หรือเครื่องยนต๑
ทางการเกษตรตํางๆ ก็ต๎องใช๎ความรู๎และเทคนิคเพิ่มขึ้นไปอีก
ระดับหนึ่ง [5]  การผลิตน้ํามันปาล๑มดิบสําหรับชุมชนขนาด
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เล็กจะมีขั้นตอนตํางๆ ในขบวนการผลิตคือ เริ่มจากการนํา
ทะลายปาล๑มสดไปบํมเพื่อให๎ผลปาล๑มหลุดจากทะลายปาล๑ม
ได๎งําย แล๎วจึงนําทะลายมาสับและปลิดผลปาล๑มออกมา 
จากนั้นจะนําผลปาล๑มไปนึ่ง เพื่อหยุดการทํางานของเอนไซม๑
ที่เรํงการเกิดกรดไขมันอิสระ  แล๎วจึงนําผลปาล๑มไปหีบ
เพื่อให๎ได๎น้ํามันปาล๑มดิบ โดยในกระบวนการผลิตโรงงานหีบ
น้ํามันปาล๑มขนาดเล็กจะแยกผลปาล๑มจากทะลายกํอนที่จะ
สํงไปให๎ความร๎อน ขณะที่ระบบให๎ความร๎อนแบบไอนํ้าของ
โรงงานขนาดใหญํจะแยกผลปาล๑มหลังจากได๎รับความร๎อน
เพือ่ทําให๎ผลหลุดงํายขึ้น [3] 

วิธีสกัดน้ํามันปาล๑มในปัจจุบัน มี 2 แบบ คือ [2] 
แบบใช๎ไอน้ํา เป็นเทคโนโลยีที่โรงงานสํวนใหญํนิยมใช๎ 
กระบวนการสกัดน้ํามันปาล๑มจะใช๎ไอน้ําร๎อนในการหยุด
ปฏิกิริยาการเกิดกรดไขมันอิสระในผลปาล๑มและชํวยทําให๎
ทะลายปาล๑มสดอํอนตัวและหลุดออกจากขั้วผลได๎ งําย 
จากนั้นแยกผลปาล๑มและทะลายออกจากกัน นําผลปาล๑มไป
เข๎าหม๎อน่ึงไอนํ้าเพื่อทําให๎เนื้อปาล๑มหลุดจากกะลาเมล็ดใน
ปาล๑ม เนื้อปาล๑มที่แยกออกได๎จะถูกสํงเข๎าเครื่องหีบเพื่อบีบ
เอาน้ํามันปาล๑มดิบ (CPO, crude palm oil) ออกมา ข๎อดีคือ 
ผลิตภัณฑ๑ที่สกัดได๎เป็นน้ํามันปาล๑มเกรดเอ มีคุณภาพและ
สมบัติเหมาะตํอการใช๎เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตํอเนื่อง 
ข๎อเสียคือ ในกระบวนการผลิตมีการใช๎ไอนํ้าจึงทําให๎เกิดน้ํา
เสีย และระบบการสกัดประกอบด๎วยเครื่องมือและเครื่องจักร
มากกวํา จึงมีความซับซ๎อนมากกวํา แบบไมํใช๎ไอน้ํา ที่
กระบวนการสกัดเริ่มจากนําผลปาล๑มรํวงไปอบแห๎งเพื่อลด
ความช้ืนและหยุดปฏิกิริยาการเกิดกรดไขมันอิสระกํอน แล๎ว
นําผลปาล๑มที่ผํานการอบไปเข๎าเครื่องหีบน้ํามันตํอให๎ได๎
น้ํามันปาล๑มออกมา ข๎อดีคือ ระบบมีความยุํงยากน๎อยกวํา
ระบบสกัดแบบใช๎ไอน้ํา กากเนื้อปาล๑มที่ได๎ยังมีคุณคําสามารถ
จําหนํายหรือใช๎เป็นอาหารสัตว๑  และไมํมีน้ําเสียเกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต  ข๎อเสียคือ  น้ํามันปาล๑มที่ได๎เป็นน้ํามันรวม
ระหวํางเนื้อปาล๑มกับเมล็ดในปาล๑ม ซึ่งมีคําไอโอดีน (Iodine 
value) ไมํเหมาะที่จะใช๎ในกระบวนการกลั่นตํอ ทําให๎น้ํามัน
ถูกลดเกรดเป็นน้ํามันปาล๑มเกรดบีที่มีราคาขายต่ํากวําน้ํามัน
เกรดเอ ประมาณ 1-1.50 บาทตํอกิโลกรัม (ลิตร) เครื่องจักร
ที่ใช๎ในระบบการสกัดมีความสึกหรอมากกวํา เพราะใช๎หีบเนื้อ

ปาล๑มและเมล็ดในปาล๑มพร๎อมกัน ทําให๎มีคําใช๎จํายด๎านการ
ซํอมแซมและบํารุงรักษาคํอนข๎างสูง  

เครื่องแยกผลปาล๑มออกจากทะลาย แบํงเป็น 2 ชนิด
หลัก [6] คือ แบบวงล๎อหมุน (the rotary drum thresher) 
ใช๎ในโรงงานขนาดใหญํ และแบบเเขนตี (the beater arm 
thresher) เหมาะกับผลผลิตปาล๑มน้ํามันที่มี ไมํมาก ใน
บางครั้งอาจมีการใช๎เครื่องแยกผลปาล๑มออกจากทะลาย ท้ัง 
2 ชนิดรํวมกันโดยเครื่องแยกแบบแขนตี จะทําหน๎าที่แยกผล
ปาล๑มที่ยังหลงเหลือเล็กน๎อยจากการตีผํานเครื่องแยกแบบวง
ล๎อหมุนในรอบแรก มีผลงานวิจัยเครื่องแยกผลปาล๑มออกจาก

ทะลายปาล๑มสด [4] ประกอบด๎วย 3 สํวน คือ เครื่องปลิด
เอาผลปาล๑มที่ติดอยูํกับชํอทะลายให๎หลุดออกจากชํอ
ทะลาย แล๎วมีสายพานลําเลียงผลปาล๑มและชํอทะลาย

ปูอนเข๎าเครื่องแยกผลปาล๑มออกจากชํอทะลายเปลํา  และ
เครื่ อ งแยกขั้ ว ใบและสิ่ งสกปรกออกจ ากผลปาล๑ ม  
ความสามารถในการทํางาน 5 ตันทะลายตํอช่ัวโมง ทําให๎
โรงงานสกัดน้ํามันปาล๑มขนาดเล็กที่ใช๎กระบวนการยํางผล
ปาล๑มสามารถนําไปใช๎แยกผลปาล๑มได๎ ใช๎คนงานสับทะลาย
ปาล๑มให๎เป็นชํอทะลาย 4-5 คน  สามารถแยกผลออกจาก

ทะลายปาล๑มสดได๎วันละ  40-50  ตันตํอเครื่อง ซึ่งเป็น
วิธีการที่แยกผลปาล๑มน้ํามันได๎ช๎า ได๎ผลผลิตตํอหนํวย
ต่ํา ต๎องใช๎แรงงานจํานวนมาก และผลปาล๑มที่ได๎มี
ตําหนิมาก มีผลทําให๎ปฏิกิริยาการเกิดกรดไขมันอิสระได๎

งําย อีกรูปแบบหนึ่งได๎มีการวิจัยและพัฒนาเครื่องแยกผล
ปาล๑มออกจากทะลายปาล๑ม [1] โดยเป็นวิธีการที่ไมํต๎องสับ
แยกชํอทะลายกํอน ตัวเครื่องประกอบด๎วยโครงสร๎างเหล็ก
ฉาก ถังแยกทะลายทรงกระบอกกลม ภายในถังจะมีเดือย
เหล็กติดอยูํโดยรอบ สํวนฐานก๎นถังจะมีลักษณะโค๎งมนติด
เดือยเหล็ก ขับด๎วยเครื่องยนต๑ให๎หมุนเหวี่ยงทะลายปาล๑มกลิ้ง
กระแทกกับเดือยเหล็ก ผลปาล๑มก็จะถูกเดือยเหล็กแซะออก
จากทะลายรํวงหลํนลงชํองระหวํางถังกับฐานหมุนเหวี่ยงผําน
รางรองรับผลปาล๑มรํวง สํวนก๎านทะลายก็จะถูกหมุนเหวี่ยง
ออกทางด๎านข๎างของถัง จากนั้นนําผลปาล๑มรํวงไปผําน
ตะแกรงและพัดเปุาสิ่งเจือปนออกไป และควรจะบํมทะลาย
ปาล๑มกํอนเข๎าเครื่องแยก ประมาณ 3-6 วัน จึงจะสามารถ
แยกผลปาล๑มได๎งําย แตํจะมีปริมาณกรดไขมันอิสระสูง ทําให๎
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ได๎น้ํามันคุณภาพต่ํา  มีประสิทธิภาพกําลังการผลิตอยํางน๎อย 
4 ทะลาย (20 กิโลกรัมตํอทะลาย) ใช๎เวลาแยกผลปาล๑ม 
ประมาณ 30 วินาทีตํอครั้ง จะได๎ผลปาล๑มที่แยกแล๎ว 7,800 
กิโลกรัมตอํช่ัวโมง  

ดังนั้นคณะผู๎วิจัยจึงมีแนวความคิดในการพัฒนา
เครื่องมือสําหรับปลิดผลปาล๑มออกจากทะลายปาล๑มน้ํามัน
โดยไมํต๎องสับแยกทะลายกํอน และไมํบํมทะลายกํอนที่จะทํา
การแยกผลปาล๑มรํวง ใช๎ต๎นกําลังจากมอเตอร๑ไฟฟูา เพื่อ
สะดวกในการใช๎งานและควบคุมการหมุนของชุดปลิดได๎งําย 
สามารถท่ีจะปลิดและคัดแยกผลปาล๑มรํวงได๎ในเครื่องเดียว 
ตัวเครื่องมีขนาดที่สามารถเคลื่อนย๎ายได๎สะดวก กําลังการ
ผลิตประมาณ 5-10 ตันทะลายตํอวัน  โดยวัตถุประสงค๑หลัก
ของการวิจัย คือ เพื่อพัฒนาและทดสอบเครื่องปลิดผลปาล๑ม
จากทะลายปาล๑มน้ํามันให๎เหมาะสําหรับเกษตรกรผู๎ปลูก
ปาล๑มน้ํามันในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็น
ทางเลือกให๎กับเกษตรกรนําไปใช๎สําหรับลดคําขนสํงและขาย
ผลปาล๑มได๎ในราคาที่สูงขึ้น และยังต๎องการให๎เป็นทางเลือก
สําหรับโรงงานขนาดเล็กที่จําเป็นต๎องแยกผลปาล๑มจาก
ทะลายกํอนท่ีจะนําเข๎ากระบวนการผลิต ตลอดจนเป็นการ
เพิ่มมูลคําของผลผลิตอีกทางหนึ่ง 

อุปกรณ์ลละวิธีการ 

อุปกรณ๑สําหรับการสร๎างและทดสอบการทํางานของ
เครื่องต๎นแบบ ได๎แกํ เครื่องมือชําง เหล็กรูปพรรณตํางๆ แบ
ริ่ง น๏อตสกรู พูเลํห๑ และสายพาน เครื่องช่ังน้ําหนัก นาฬิกา
จับเวลา เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดความเร็วลม ปาล๑ม
น้ํามันพันธุ๑สุราษฎ๑ธานี 2 

หลักการออกแบบให๎เครื่องปลิดต๎นแบบทํางานโดยใช๎
แรงเหวี่ยงทะลายปาล๑มกลิ้งกระแทกกับซี่เหล็กด๎านข๎างถัง ผล
ปาล๑มก็จะถูกซี่เหล็กปลิดออกจากทะลายรํวงหลํนลงชํอง
ระหวํางถังกับฐานหมุนเหวี่ยง ซึ่งจะมีรางรองรับผํานตะแกรง
โยกคัดแยกทําความสะอาดด๎วยพัดลมเปุาสิ่งเจือปนออกไป 
สําหรับก๎านทะลายเปลําก็จะถูกหมุนเหวี่ยงออกทางชํองเปิด
ด๎านข๎างของถังในขณะที่เครื่องทํางาน (รูปที่ 3) โดยมี
ผู๎ปฏิบัติงาน 2-3 คน  โครงสร๎างหลักทําจากเหล็กรูปพรรณ 
ถังเหล็กทรงกระบอกภายในถังจะมีซี่แยกทําจากเหล็กติดอยูํ
โดยรอบสามารถปรับความยาวซี่แยกได๎ ถังยึดติดกับโครง

เครื่อง สํวนฐานหมุนเป็นแบบกรวยปลายตัดติดซี่แยก หมุน
ขับด๎วยมอเตอร๑ไฟฟูา 220 โวลต๑ และมีสวิทซ๑สลับทิศทางการ
หมุนได๎  

โดยทําการศึกษาความเหมาะสมของความยาวซี่แยก  
4 5 และ 6 เซนติเมตร ความเร็วรอบของชุดปลิด  70  85 
และ 100 รอบตํอนาที ทดสอบกับทะลายปาล๑มน้ํามันที่เก็บ
เกี่ยวและแยกกองไว๎เป็นเวลา  1  3  และ  5 วัน  โดยการ
ปูอนทะลายปาล๑มจํานวน 3-4 ทะลายตํอครั้ง   

ผลลละวิจารณ์ 

ผลการออกแบบและสร๎างเครื่องต๎นแบบ (รูปท่ี 1) มี
สํวนประกอบที่สําคัญ คือ ถังเหล็กทรงกระบอก(1) หนา 3 
มิลลิเมตร เส๎นผํานศูนย๑กลาง 75 เซนติเมตร ความสูง 120 
เซนติเมตร ภายในถังจะมีซี่แยก(2) ทําจากเหล็กขนาดเส๎น
ผํานศูนย๑กลาง 18 มิลลิเมตร ติดอยูํโดยรอบสามารถปรับ
ความยาวซี่แยกได๎ ถังยึดติดกับโครงเครื่อง สํวนฐานหมุน
เหวี่ยง(3) เป็นแบบกรวยปลายตัด และหมุนขับด๎วยมอเตอร๑
ไฟฟูา(9) ขนาด 3 แรงม๎า 220 โวลต๑ สามารถสลับทิศทาง
หมุนได๎ ทํางานโดยเหวี่ยงทะลายปาล๑มกลิ้งกระแทกกับซี่แยก 
ผลปาล๑มจะถูกซี่แยกปลิดออกจากทะลายรํวงหลํนลงชํอง
ระหวํางถังกับฐานหมุนเหวี่ยง ลงสูํรางรองรับ(4) ตะแกรงคัด
แยกสิ่งเจือปน(5) ทําความสะอาดด๎วยพัดลมเปุา(7,8) สํวน
ก๎านทะลายเปลําจะถูกหมุนเหวี่ยงออกทางชํองเปิดด๎านข๎าง
ของถัง 

 
รูปที่ 1 สํวนประกอบหลักของเครื่องปลิดผลปาล๑มออกจากทะลาย

ปาล๑มน้ํามัน 
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รูปที่ 2 การทดสอบเครื่องต๎นแบบ ณ ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเกษตร

หนองคาย 

 
รูปที่ 3 ลักษณะภายในถังแยกของเครื่องขณะทําการปลิดผลออกจาก

ทะลายปาล๑มน้ํามัน 

 
(ก) (ข) 

รูปที่ 4 ทะลายปาล๑มที่แยกผลออกหมด (ก) กับทะลายปาล๑มที่แยกผล
ไมํหมด (ข) 

ผลการทดสอบการปลิดผลจากทะลายปาล๑ม ที่
ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย โดยใช๎ปาล๑มน้ํามัน
พันธุ๑สุราษฎ๑ธานี 2 อายุการเก็บเกี่ยว 5 ปี  น้ําหนักเฉลี่ย 
8.27 กิโลกรัมตํอทะลาย ขนาดทะลายปาล๑ม (กxย) เฉลี่ย 
31.75x37.10 เซนติเมตร ขนาดผลปาล๑ม (กxย) เฉลี่ย 
2.76x4.61 เซนติเมตร 

ตารางที่ 1  ผลการศึกษาความยาวซ่ีแยกผลปาล๑ม 

ความเร็ว
รอบชุด
ปลิด 

(rpm) 

ความยาว
ซี่ลยก 
(cm) 

ผลปาล์มติด
ค้างทะลาย 

(%) 

ผลปาล์ม
สมบูรณ์ 

 
(%) 

ผลปาล์ม
เสียมาย 

 
(%) 

70 4 15.2 85.8 9.0 
5 8.7 86.3 8.6 
6 9.9 84.1 9.8 

ผลการศึกษาหาความเหมาะสมของความยาวซี่แยก
ผลปาล๑ม โดยมีคําช้ีผลด๎านคุณภาพของผลปาล๑มรํวง และ

เปอร๑เซ็นต๑ผลปาล๑มติดค๎างทะลายปาล๑ม ทดสอบที่ความเร็ว
รอบ 70 รอบตํอนาที พบวํา ที่ความยาวซี่แยก 5 เซนติเมตร 
มีเปอร๑เซ็นต๑ผลปาล๑มเสียหายต่ําที่สุด 8.6% และมีเปอร๑เซ็นต๑
ผลปาล๑มติดค๎างทะลายน๎อยที่สุด 8.7%  ทั้งนี้เพราะความยาว
ซี่แยก 5 เซนติเมตร จะพอดีสําหรับปลิดผลปาล๑มได๎ถึงแกน
ทะลายพอดี   

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทํางาน  

ความเร็ว
รอบชุด
ปลิด 

(rpm) 

นน.
ทะลาย

ปาล์มสด 
(kg) 

นน.ผล
ปาล์ม
ร่วง 
(kg) 

นน.
ปาล์มที่
ลยกไม่
มมด 
(kg) 

นน.เศษ
ทะลาย
ปาล์ม 
(kg) 

ประสิทธิภา
พการปลิด 

(%) 

70 102.9 72.53 5.27 25.13 95.5 
85 103.3 73.50 3.43 26.40 96.7 
100 105.1 76.40 7.33 21.34 93.0 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพการปลิดผลปาล๑ม ที่
ความยาวซี่แยก 5 เซนติเมตร ความเร็วรอบตะแกรงคัดแยก 
180 รอบตํอนาที  ความเร็วพัดลม 9.5  เมตรตํอวินาที  ที่
ชํวงความเร็วรอบชุดปลิด  70  85 และ 100 รอบตํอนาที  
พบวํา ที่ความเร็วรอบชุดปลิด 85 รอบตํอนาที มี
ประสิทธิภาพการปลิดผลปาล๑มออกจากทะลายปาล๑มน้ํามันดี
ที่สุด 96.7%  ทั้งนี้เพราะเป็นชํวงความเร็วรอบที่ไมํต่ําจนเกิด
สภาวะการหมุนติดขัดในขณะทํางานบํอย ซึ่งต๎องใช๎สวิทซ๑
ควบคุมมอเตอร๑สลับทิศทางการหมุนชํวยให๎ทะลายปาล๑มที่
ติดค๎างในถังคลายตัว และไมํสูงเกินกวําที่ซี่เหล็กจะสามารถ
แซะผลปาล๑มออกจากทะลายปาล๑มได๎พอดี 

ตารางที่ 3  ผลการทดสอบหาความสามารถในการทํางานของ
เครื่องต๎นแบบ 

ความเร็ว
รอบชุด
ปลิด 

(rpm) 

นน.ทะลาย
ปาล์มสด 

 
(kg) 

เวลาที่ใช้ 
 

(min) 

กระลสไฟ
ที่ใช้ 

 
(Amp) 

ความสามารถใน
การท้างาน 

 
(kg/hr) 

70 102.9 5.92 13.5 1,042.6 
85 103.3 5.32 14.0 1,165.4 
100 105.1 4.55 15.0 1,386.5 

ผลการทดสอบหาความสามารถในการทํางานของ
เครื่องต๎นแบบ พบวํา ที่ความเร็วรอบชุดปลิด 100 รอบตํอ
นาที มีความสามารถในการทํางานสูงที่สุด 1,386.5 กิโลกรัม
ตํอช่ัวโมง  แตํมีคําการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟูาสูงถึง 15 
แอมป์ ซึ่งต๎องนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการ
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เลือกความเร็วรอบที่เหมาะสําหรับเครื่องปลิดผลปาล๑ม
ต๎นแบบ 

สรุปผล 

จากผลการทดสอบเครื่องปลิดผลปาล๑มออกจาก
ทะลายปาล๑มที่พัฒนาขึ้น พอจะสรุปผลการใช๎งานและแนว
ทางการปรับปรุงได๎ดังนี้  ทะลายปาล๑มกํอนนํามาแยกผล
ปาล๑มรํวงควรสุกแกํเต็มที่ และต๎องกองไว๎กํอน 3 วันข้ึนไป 
หรือต๎องผํานขบวนการทําให๎สุกสม่ําเสมอท้ังทะลายกํอนเข๎า
เครื่องปลิด ซึ่งต๎องเป็นวิธีที่ไมํทําให๎กรดไขมันอิสระสูงเกินไป 
เชํน การให๎ความร๎อนแทนการบํม  สําหรับความยาวของซี่
แยก 5 เซนติเมตร สามารถที่จะแยกผลปาล๑มรํวงได๎มี
ประสิทธิภาพ  ความเร็วรอบชุดปลิด 85 รอบตํอนาที เป็น
ชํวงที่เหมาะสมเพราะจะไมํเกิดการสั่นสะเทือนและภาระที่
เกินกําลังของเครื่องมากไป  และมีการสิ้นเปลืองพลังงาน
ไฟฟูาไมํสูงมากนัก โดยเครื่องที่พัฒนามีศักยภาพตํอการขยาย
ผลในเชิงการค๎าในการแยกผลรํวงสําหรับการสกัดน้ํามัน
ปาล๑มดิบของกลุํมเกษตรกรผู๎ปลูกปาล๑มน้ํามันได๎ 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแกํน 
และศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย  สํานักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร ที่ให๎การ
สนับสนุนผลผลิตปาล๑มน้ํามัน และสถานที่ทดสอบในการวิจัย
ครั้งนี้  ขอขอบคุณเจ๎าหน๎าที่ทุกทํานที่มีสํวนชํวยสนับสนุน
งานวิจัย และศูนย๑วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแกํน ที่ให๎การ
สนับสนุนอุปกรณ๑และเครื่องมือตํางๆในการทําวิจัย และกรม
วิชาการเกษตร ที่ให๎ทุนสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี ้
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การศึกษาลละเปรียบเทียบเคร่ืองกะเทาะข้าวเปลือกนึ่งขนาดเล็ก 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาและเปรียบเทียบเครื่องกะเทาะข๎าวเปลือกนึ่งขนาดเล็กมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาชนิดของเครื่องกะเทาะและ
ทดสอบประเมินผลเครื่องกะเทาะที่เหมาะสมตํอการกะเทาะข๎าวเปลือกนึ่งเครื่องกะเทาะที่ทําการศึกษาได๎แกํคือเครื่องกะเทาะ
เปลือกแบบลูกหินกรวยแกนนอนเครื่องกะเทาะแบบแรงเหวี่ยงที่ออกแบบสร๎างขึ้นเองและเครื่องกะเทาะเปลือกแบบลูกยางขนาด
เล็กจากการศึกษาพบวําเครื่องกะเทาะแบบลูกหินกรวยแกนนอนประสิทธิภาพการกะเทาะสูงกวํา 99 เปอร๑เซ็นต๑แตํจะเกิดการขัดสี
มากกวําเครื่องกะเทาะแบบแรงเหวี่ยงได๎คุณภาพการกะเทาะต่ําที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องกะเทาะแบบอื่นเครื่องกะเทาะแบบ
ลูกยางขนาดเล็กพบวําคุณภาพการกะเทาะที่ได๎สูงกวําเครื่องกะเทาะทั้งสองแบบท่ีกลําวมาแตํจะต๎องแก๎ปัญหาการกะเทาะซ้ํา
จํานวนหลายรอบซึ่งสํงผลให๎ความสามารถในการทํางานต่ําเกษตรกรสูญเสียเวลาในการกะเทาะมากเกินไป 

ค้าส้าคัญ:ข้าวเปลือกนึ่ง;  การกะเทาะ/สี;  ประสิทธิภาพการกะเทาะ 

1. บทน้า 

ข๎าวนึ่งได๎ถูกนํามาใช๎ในวิธีการแปรรูปเมล็ดโดยวิธี
เกําแกํโบราณเป็นเวลา 100 กวําปีมีแหลํงกําเนิดในเอเชียใต๎ 
คือ ประเทศอินเดีย ซึ่งรู๎จักการนําข๎าวเปลือกมาแชํน้ําแล๎วให๎
ความร๎อนกํอนท่ีจะทําให๎เมล็ดข๎าวเปลือกแห๎ง แล๎วจึงนําไป
ขัดสี[1] การผลิตข๎าวกล๎องนึ่งของเกษตรกรในจังหวัดทางภาค
อีสานตอนบน เชํนจังหวัดสกลนคร ได๎มีการรวมกลุํม
เกษตรกรขึ้นมาผลิตข๎าวกล๎องนึ่งสํงจําหนํายไปยังตลาด
ตํางจังหวัดและในตลาดท๎องถิ่น ปริมาณการผลิตประมาณ 9 
ตัน/เดือน คิดเป็นมูลคําประมาณ  250,000 บาท/เดือน 
กระบวนการผลิตข๎าวกล๎องนึ่งของกลุํมเกษตรกรประกอบด๎วย
ขั้นตอนตํอไปนี้ 1) การเตรียมวัตถุดิบ: ในอดีตข๎าวที่นํามา
แปรรูปเป็นข๎าวนึ่ง เกษตรกรจะทําการเก็บเกี่ยวเมื่อข๎าวออก
รวงและพัฒนาเมล็ดไปแล๎วประมาณ 80 เปอร๑เซ็นต๑ขึ้นไป 
(ข๎าวเมําเกี่ยวที่  70 – 85 เปอร๑เซ็นต๑) วิธีปฏิบัติในการเก็บ
เกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยวเชํนเดียวกับกรณีการเก็บเกี่ยวปกติ ซึ่ง

ในปัจจุบันเกษตรกรจะใช๎ข๎าวเปลือกที่ได๎จากการเก็บเกี่ยว
ตามปกติ 2) การแชํข๎าวเปลือก: นําข๎าวเปลือกมาทําความ
สะอาด แล๎วนําไปแชํในน้ําที่อุณหภูมิห๎อง  ระยะเวลาในการ
แชํ 1 วัน กับ 1 คืน (24 ช่ัวโมง)  3) การนึ่ง : นําข๎าวเปลือกที่
ผํานการแชํแล๎ว ไปนึ่งในที่เตรียมไว๎ ประมาณ 60 นาที 4) 
การทําให๎แห๎ง : นําข๎าวที่ผํานการนึ่งแล๎วไปทําให๎แห๎งโดยการ
ตากแดด ให๎ความช้ืนข๎าวเปลือกนึ่งลดลงเหลือประมาณ 13 – 
15 เปอร๑เซ็นต๑ (มาตรฐานเปียก) 5) การสีกะเทาะเปลือก : ใช๎
เครื่องกะเทาะแบบลูกยางทําการกะเทาะเปลือก จะได๎ข๎าว
กล๎องนึ่ง นําไปใสํในบรรจุภัณฑ๑เพื่อจําหนํายตํอไป 

กระบวนการกะเทาะเปลือกเพื่อแยกเอาเปลือกออก
จากข๎าวกล๎อง ถ๎าสามารถนําเอาเปลือกออกได๎มากหรือเกือบ
หมด โดยทําให๎เกิดการแตกหักน๎อยท่ีสุด จะทําให๎ได๎รับข๎าว
กล๎องเต็มเมล็ดจํานวนมากขึ้น ทําให๎ได๎รับผลตอบแทนมาก
ขึ้นสํงผลให๎ต๎นทุนต่ําลง [4] จากการสีกะเทาะเปลือกข๎าวนึ่ง
ของเกษตรกรพบวํา ความสามารถในการทํางานของเครื่องที่
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เกษตรกรใช๎ เทํากับ 14.14 กิโลกรัมตํอช่ัวโมง ซึ่งเป็นระดับที่
ต่ํามากเมื่อเทียบกับความสามารถในการทํางานของเครื่อง
กะเทาะเปลือกแบบลูกยางขนาดเดียวกันที่มีการศึกษาไว๎ ทั้ง
ที่โดยคุณสมบัติของข๎าวนึ่ง สามารถกะเทาะเปลือกงํายกวํา
ข๎าวธรรมดา เพราะขณะนึ่งเปลือกข๎าวจะเริ่มปริเล็กน๎อยอยูํ
กํอนแล๎ว[2]  รูปแบบเครื่องสีข๎าวขนาดเล็ก เครื่องสีข๎าวท่ีใช๎
กันอยูํนั้นสํวนใหญํเป็นแบบเครื่องกะเทาะข๎าวเปลือกและ
เครื่องขัดขาว เป็นหินพอก[3] ซึ่งจะพบโดยทั่วไปในลักษณะ
โรงสีข๎าวรับจ๎างตามชุมชนหมูํบ๎าน  เครื่องกะเทาะแบบลูก
ยางขนาดเล็กที่ใช๎กะเทาะข๎าวกล๎องในครัวเรือน หลักการ
ทํางานของเครื่องกะเทาะข๎าวเปลือกแบบลูกยางคือ เมื่อเมล็ด
ข๎าวเปลือกถูกปูอนให๎เคลื่อนที่ระหวํางลูกยาง เมล็ดข๎าวจะถูก
กดโดยลูกยาง และเนื่องด๎วยลูกยางหมุนด๎วยความเร็วที่
แตกตํางกันจึงทําให๎สํวนของเปลือกข๎าวถูกบีบเฉือนให๎หลุด
ออกจากกันด๎วยแรงเฉือน [4]  สํวนในประเทศญี่ปุุนได๎มีการ
ผลิตเครื่องกะเทาะเปลือกข๎าวแบบแรงเหวี่ยง เครื่องกะเทาะ
แบบนี้มีขนาดกะทัดรัด ราคาถูก ขับเคลื่อนด๎วยกระแสไฟฟูา 
การใช๎งานไมํยุํงยาก ซึ่งเหมาะกับการใช๎งานในครัวเรือน[5] 
เครื่องกะเทาะทั้ง 3 รูปแบบ ถ๎าสามารถใช๎กะเทาะเปลือก
ข๎าวเปลือกนึ่ง(ข๎าวหอมทอง) ได๎ จะเป็นประโยชน๑อยํางมาก 
งานวิจัยนี้จึงได๎ทําการศึกษาเปรียบเทียบเครื่องกะเทาะทั้ง 3 
รูปแบบ ถึงความเหมาะสมในการกะเทาะข๎าวเปลือกนึ่ง(ข๎าว
หอมทอง) ซึ่งผลจากการศึกษาจะสามารถนําข๎อมูลไปใช๎
สําหรับออกแบบพัฒนาเครื่องกะเทาะข๎าวนึ่ง(ข๎าวหอมทอง) 
ตํอไป 

2. อุปกรณ์ลละวิธีการ 

การศึกษา ในครั้งนี้ใช๎เครื่องกะเทาะข๎าวเปลือก 3 
รูปแบบ คือ เครื่องกะเทาะเปลือกแบบลูกหินกรวยแกนนอน  
ดังรูปที่ 1 เครื่องกะเทาะแบบแรงเหวี่ยง ที่ออกแบบสร๎างขึ้น
เอง ดังรูปท่ี 2 และเครื่องกะเทาะเปลือกแบบลูกยางขนาด
เล็ก เป็นแบบเดียวกันกับที่ เกษตรกรนิยมใช๎  ดังรูปที่  3   
ขนาดลูกยางกะเทาะ 2.5 นิ้ว x 6 นิ้ว  จํานวน 2 ลูก ใช๎
ข๎าวเปลือกเจ๎าพันธุ๑ข๎าวขาวดอกมะลิ 105 น่ึงที่ผํานกรรมวิธี
การนึ่งโดยวิธีปฏิบัติปกติของเกษตรกร ความช้ืนข๎าวเปลือก
นึ่งที่ใช๎ในการกะเทาะ อยูํระหวําง 12 – 14 % มาตรฐาน
เปียก 

 
รูปที่ 1  เครื่องกะเทาะแบบลูกหินกรวยแกนนอน 

  
รูปที่ 2  เครื่องกะเทาะแบบแรงเหวี่ยง 

 
รูปที่ 3  เครื่องกะเทาะแบบลูกยาง 

3. วิธีการศึกษา 

1. เครื่องกะเทาะเปลือกแบบลูกหินกรวยแกนนอน 
ปัจจัยที่ใช๎ในการศึกษาประกอบด๎วย ความหยาบ-ละเอียด
ของลูกกะเทาะ 3 ระดับ ได๎แกํ ลูกกะเทาะที่ใช๎หินกากเพชร
เบอร๑12  ลูกกะเทาะที่ใช๎หินกากเพชรเบอร๑14 และลูก
กะเทาะที่ใช๎หินกากเพชรเบอร๑16 ความเร็วรอบลูกหิน
กะเทาะ 5 ระดับได๎แกํ 400 450  500  550  และ 600 รอบ
ตํอนาที ระยะหํางระหวํางลูกกะเทาะกับแทํงยางกะเทาะ 5 
ระดับได๎แกํ  0.6 0.8 1.0 1.2 และ 1.4 มิลลิเมตร  
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2. เครื่องกะเทาะแบบแรงเหวี่ยง ปัจจัยที่ใช๎ใน
การศึกษาประกอบด๎วย ชนิดใบเหวี่ยง 6 แบบ คือ แบบใบ
โค๎ง  4  ใบ  แบบใบโค๎ง  5  ใบ  แบบใบโค๎ง  6  ใบ แบบใบ
ตรง 4 ใบ แบบใบตรง 5 ใบ แบบใบตรง  6  ใบ ชนิดผนังเปูา
กระทบ 2 แบบ คือ ผนังสายพานและผนังเหล็ก และ
ความเร็วรอบใบเหวี่ยง 5 ระดับ ได๎แกํ 1100  1200  1300  
1400  และ 1500  รอบตํอนาท ี

3. เครื่องกะเทาะแบบลูกยางขนาดเล็กในการศึกษา
ครั้งทําการศึกษาโดยใช๎เครื่องกะเทาะที่เกษตรกรใช๎อยูํ
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นเครื่องกะเทาะแบบลูกยาง 2 ลูกยาง ที่ผลิตใน
จังหวัดสกลนคร ติดตั้งมอเตอร๑ต๎นกําลังขนาด 1 แรงม๎า 220 
โวลท๑  ความเร็วรอบของลูกยางลูกเร็ว  1475 รอบตํอนาที 
และความเร็วรอบลูกยางลูกช๎า 1118 อัตราสํวนความ
แตกตํางลูกเร็ว/ลูกช๎า 1.31  

4.คําช้ีผลในการศึกษา ได๎แกํ  ประสิทธิภาพการ
กะเทาะ เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเต็มเมล็ดและเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหัก 

4. ผลการทดลองลละวิจารณ์ 

1.) ผลการศึกษาเครื่องกะเทาะเปลือกแบบลูกหิน
กรวยแกนนอนจากผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติ  พบวํา
ลักษณะผิวลูกกะเทาะ ความเร็วรอบลูกกะเทาะและระยะหําง
ยางกะเทาะที่ระดับตํางๆกันก็มีผลตํอประสิทธิภาพการ
กะเทาะ เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเต็มเมล็ด และเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหัก
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญยิ่งและมีปฏิสัมพันธ๑กัน  ซึ่งในแตํ
ละคําช้ีผลมีรายละเอียด ดังตํอไปนี้ 1. ประสิทธิภาพการ
กะเทาะ  จากผลการศึกษาพบวําที่ความเร็วรอบลูกกะเทาะ 
600  รอบตํอนาที จะมีประสิทธิภาพการกะเทาะสูงที่สุดใน
ทุกลักษณะผิวลูกกะเทาะตั้งแตํลูกกะเทาะที่ใช๎หินกากเพชร
เบอร๑ 12   ลูกกะเทาะที่ใช๎หินกากเพชรเบอร๑ 14  และลูก
กะเทาะที่ใช๎หินกากเพชรเบอร๑ 16  ที่ระยะหํางระหวํางลูก
กะเทาะกับแทํงยางกะเทาะ 0.6 มิลลิเมตร   ดังตารางที่ 1 
และรูปที่ 4 ประสิทธิภาพการกะเทาะเฉลี่ยสูงที่สุดเทํากับ 
99.40  เปอร๑เซ็นต๑   2. เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเต็มเมล็ด เปอร๑เซ็นต๑
ข๎าวเต็มเมล็ดเฉลี่ยสูงที่สุดเทํากับ  96.86 เปอร๑เซ็นต๑ ที่ชนิด
ลูกกะเทาะที่ใช๎หินกากเพชรเบอร๑  14  ความเร็วรอบลูก
กะเทาะ 400  รอบตํอนาที  และที่ระยะหํางระหวํางลูก
กะเทาะกับแทํงยางกะเทาะ 0.6  มิลลิเมตร  3.  เปอร๑เซ็นต๑

ข๎าวหัก พบวําการใช๎ลูกกะเทาะที่ใช๎หินกากเพชรเบอร๑  14  
ความเร็วรอบลูกกะเทาะ 400  รอบตํอนาที  และที่ระยะหําง
ระหวํางลูกกะเทาะกับแทํงยางกะเทาะ 0.6  มิลลิเมตร  มี
เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหักเฉลี่ยต่ําที่สุดเทํากับ 3.14 เปอร๑เซ็นต๑  จาก
การศึกษาการใช๎เครื่องกะเทาะข๎าวเปลือกนึ่งในระดับ
เกษตรกร ปัญหาที่พบคือ ประสิทธิภาพการกะเทาะต่ํา 
ในขณะที่เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเต็มเมล็ดเมื่อเปรียบเทียบกับการ
กะเทาะข๎าวเปลือกธรรมดา ข๎าวเปลือกนึ่งจะได๎เปอร๑เซ็นต๑
ข๎าวเต็มเมล็ดหรือปริมาณต๎นข๎าวมากกวําข๎าวเปลือกธรรมดา 
ปกติการสีข๎าวเปลือกธรรมดา ปกติการสีข๎าวเปลือกธรรมดา 
ปกติการสีข๎าวเปลือกธรรมดา100 เปอร๑เซ็นต๑ ความช้ืน 14 
เปอร๑เซ็นต๑ จะได๎ข๎าวกล๎อง±77 เปอร๑เซ็นต๑[4,6]   ดังนั้น จาก
การศึกษาการกะเทาะข๎าวเปลือกนึ่งด๎วยเครื่องกะเทาะแบบ
ลูกหินกรวยแกนนอนในครั้งนี้ ควรพิจารณาปัจจัยที่ศึกษาที่มี
ผลตํอคําช้ีผลประสิทธิภาพการกะเทาะกํอนเป็นอันดับแรก  
สํวนเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเต็มเมล็ดและเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหักพิจารณา
หลังจากนั้น สรุปผลการศึกษาการกะเทาะข๎าวเปลือกนึ่งด๎วย
เครื่องกะเทาะแบบลูกหินกรวยแกนนอน  ที่ความเร็วรอบลูก
กะเทาะ 600  รอบตํอนาที จะมีประสิทธิภาพการกะเทาะสูง
ที่สุดในทุกลักษณะผิวลูกกะเทาะตั้งแตํลูกกะเทาะที่ใช๎หินกาก
เพชรเบอร๑ 12 ลูกกะเทาะที่ใช๎หินกากเพชรเบอร๑ 14  และลูก
กะเทาะที่ใช๎หินกากเพชรเบอร๑ 16  และที่ระยะหํางระหวําง
ลูกกะเทาะกับแทํงยางกะเทาะ 0.6 มิลลิ เมตร จะได๎
ประสิทธิภาพการกะเทาะสูงกวํา  99  เปอร๑เซ็นต๑ ดังนั้นควร
เลือก ลูกกะเทาะที่ใช๎หินกากเพชรเบอร๑ 16  ความเร็วรอบลูก
กะเทาะ  600  รอบตํอนาทีและระยะหํางระหวํางลูกกะเทาะ
กับแทํงยางกะเทาะ 0.6 มิลลิเมตร ไปใช๎เป็นคําเริ่มต๎น ใน
การศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการกะเทาะข๎าวเปลือกนึ่งด๎วย
เครื่องกะเทาะแบบลูกหินกรวยแกนนอน ปัจจัยอื่นอีก
เพิ่มเติม 

2.) ผลการศึกษาเครื่องกะเทาะแบบแรงเหวี่ยง  ผล
การศึกษาประสิทธิภาพการกะเทาะ เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเต็มเมล็ด
และเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหักที่ชนิดใบเหวี่ยง ผนังกระทบและ 
ความเร็วรอบใบเหวี่ยงที่ระดับตํางๆ กัน   ผลการศึกษาพบวํา 
จากตารางที่  2 และรูปที่  5 แสดงความสัมพันธ๑ระหวําง
ความเร็วรอบใบเหวี่ ยงกับประสิทธิภาพการกะเทาะ 
เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเต็มเมล็ดและเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหักที่ชนิดใบ
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เหวี่ยงแบบใบตรงทั้ง 3 รูปแบบและผนังกระทบแบบสายพาน 
ที่มีประสิทธิภาพการกะเทาะเฉลี่ยระหวําง 87.65  -  99.00 
เปอร๑เซ็นต๑ ซึ่งเป็นคําประสิทธิภาพการกะเทาะเฉลี่ยสูงที่สุด 
เมื่อเปรียบเทียบกับชนิดใบเหวี่ยงรูปแบบโค๎งและผนังเปูา
กระทบแบบผนังเหล็ก ในสํวนเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเต็มเมล็ดและ
เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหักพบวําเมื่อความเร็วรอบใบเหวี่ยงเพิ่มขึ้น
เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเต็มเมล็ดมีแนวโน๎มลดลง เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหัก
เพิ่มสูงขึ้นผกผันกับเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเต็มเมล็ด 

ความเป็นไปได๎ในการกะเทาะข๎าวเปลือกนึ่งด๎วย
เครื่องกะเทาะแบบแรงเหวี่ยงในครั้ งนี้  จะพบวําสํวน
เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเต็มเมล็ดและเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหักพบวําเมื่อ
ความเร็วรอบใบเหวี่ยงเพิ่มขึ้นเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเต็มเมล็ดมี
แนวโน๎มลดลง เปอร๑ เซ็นต๑ข๎าวหักเพิ่มสูงขึ้นผกผันกับ
เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเต็มเมล็ด เนื่องด๎วยการกําหนดคําระดับปัจจัย
เริ่มต๎นท่ีใช๎ในการทดสอบ โดยเฉพาะความเร็วรอบใบเหวี่ยง
ได๎กําหนดคําความเร็วรอบเริ่มต๎นในระดับสูงเกินไป  จะพบวํา
เมื่อความเร็วรอบใบเหวี่ยงเพิ่มขึ้นจาก 1100 เป็น 1200 รอบ
ตํอนาที เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเต็มเมล็ดจะลดลงอยํางรวดเร็ว ใน
สํวนประสิทธิภาพการกะเทาะจะพบวําประสิทธิภาพการ
กะเทาะเฉลี่ย ในระดับปัจจัยที่นําเสนอ คําประสิทธิภาพการ
กะเทาะอยูํในเกณฑ๑ที่ยอมรับได๎  แตํควรที่จะทําการศึกษา
การกะเทาะข๎าวเปลือกนึ่งด๎วยเครื่องกะเทาะแบบแรงเหวี่ยง
เพิ่มเติม โดยเฉพาะปัจจัยความเร็วรอบใบเหวี่ยง ควรที่
กําหนดคําเริ่มต๎นที่น๎อยกวํา 1100 รอบตํอนาท ี  

3.) ผลการศึกษาเครื่องกะเทาะแบบลูกยางขนาดเล็ก 
ตามเงื่อนไขการใช๎งานปกติของเกษตรกรพบวํา เปอร๑เซ็นต๑
ข๎าวเต็มเมล็ด 92.98 เปอร๑เซ็นต๑ เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหัก 7.02 
เปอร๑เซ็นต๑ ความสามารถในการทํางาน 21.60 กก./ชม. (360 
กรัม/นาท)ี จํานวนครั้งในการกะเทาะซ้ํา เทาํกับ 7 ครั้ง 

5. สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาการกะเทาะข๎าวเปลือกนึ่งด๎วยเครื่อง
กะเทาะแบบลูกหินกรวยแกนนอน   จากการศึกษาพบวํา 
เครื่องกะเทาะแบบลูกหินกรวยแกนนอนประสิทธิภาพการ
กะเทาะสูงกวํา  99  เปอร๑เซ็นต๑ ในขณะที่เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเต็ม
เมล็ดเมื่อเปรียบเทียบกับการกะเทาะข๎าวเปลือกธรรมดา แตํ
จากการสังเกตและจากทฤษฎีการใช๎เครื่องกะเทาะเปลือก

แบบลูกหิน ข๎าวเปลือกที่กะเทาะหรือสีจะถูกขัดสีในอัตราที่
มากกวําการกะเทาะด๎วยเครื่องกะเทาะแบบอื่น  จะพบวําข๎าว
ที่ผํานการกะเทาะด๎วยเครื่องกะเทาะแบบลูกหินกรวยแกน
นอน จะมีลักษณะสีใสกวํา  ซึ่งต๎องมีการศึกษาเพิ่มเติมใน
ด๎านการสูญเสียแรํธาตุอาหารในบางสํวนระหวํางการขัดสี 
และการยอมรับของผู๎บริโภคข๎าวนึ่ง และถ๎าจะเลือกใช๎เครื่อง
กะเทาะแบบลูกหิน ต๎องได๎รับการยอมรับ ในด๎านอัตลักษณ๑
ของข๎าวหอมทอง 

การศึกษาความเป็นไปได๎ในการกะเทาะข๎าวเปลือกนึ่ง
ด๎วยเครื่องกะเทาะแบบแรงเหวี่ยง เนื่องด๎วยยังพบวํา
เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเต็มเมล็ดที่ได๎ยังต่ํากวํา เครื่องกะเทาะแบบอื่น 
ผู๎วิจัยมีความเห็นสมควรที่จะทําการศึกษาการกะเทาะ
ข๎าวเปลือกนึ่งด๎วยเครื่องกะเทาะแบบแรงเหวี่ยงเพิ่มเติม 
โดยเฉพาะปัจจัยความเร็วรอบใบเหวี่ยง ควรที่กําหนดคํา
เริ่มต๎นที่น๎อยกวํา 1100 รอบตํอนาที  ด๎วยผู๎วิจัยมีสมมุติฐาน
เกี่ยวกับเครื่องกะเทาะข๎าวเปลือกแบบแรงเหวี่ยงจะใช๎
พลังงานจําเพาะน๎อยกวําเครื่องกะเทาะแบบอ่ืน ดังที่กลําว
มาแล๎ว  

ในสํวนของเครื่องกะเทาะแบบลูกยาง  คุณภาพการ
กะเทาะท่ีได๎สูงกวําเครื่องกะเทาะท้ังสองแบบท่ีกลําวมา แตํ
จะต๎องแก๎ปัญหาการกะเทาะซ้ํา จํานวนหลายรอบ ซึ่งสํงผล
ให๎ความสามารถในการทํางานต่ํา  เกษตรกรสูญเสียเวลาใน
การกะเทาะมากเกินไป 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ผู๎เขียนขอขอบคุณ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่
เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ๑ และสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหํงชาติ (วช.)ที่ให๎ทุนสนับสนุนงานวิจัยนี ้
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ตารางที่  1  ขอ๎มูลประสิทธภิาพการกะเทาะ เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเต็มเมล็ดและเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหัก กับลักษณะผวิลูกกะเทาะ ตํางกันกับระยะหํางระหวํางลูก
กะเทาะกบัแทํงยางกะเทาะที่ความเร็วรอบลูกกะเทาะ 600 รอบตํอนาท ี

ประสิทธิภาพการกะเทาะ 
ระยะม่างระมว่างลูกกะเทาะกับลท่งยางกะเทาะ (มิลลิเมตร) 

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 
ลูกกะเทาะที่ใช๎หินกากเพชรเบอร๑ 12  99.04 98.80 97.71 98.04 98.03 
ลูกกะเทาะที่ใช๎หินกากเพชรเบอร๑ 14 99.03 98.40 97.13 95.24 96.60 
ลูกกะเทาะที่ใช๎หินกากเพชรเบอร๑ 16 99.40 98.98 99.27 99.06 98.73 

เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเต็มเมล็ด 
ระยะหํางระหวํางลูกกะเทาะกับแทํงยางกะเทาะ (มิลลิเมตร) 

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 
ลูกกะเทาะที่ใช๎หินกากเพชรเบอร๑ 12  92.84 92.04 92.07 92.16 90.54 
ลูกกะเทาะที่ใช๎หินกากเพชรเบอร๑ 14 95.14 94.15 93.87 95.53 96.85 
ลูกกะเทาะที่ใช๎หินกากเพชรเบอร๑ 16 91.70 89.45 89.85 92.66 91.64 

เปอร์เซ็นต์ข้าวมัก 
ระยะม่างระมว่างลูกกะเทาะกับลท่งยางกะเทาะ (มิลลิเมตร) 

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 
ลูกกะเทาะที่ใช๎หินกากเพชรเบอร๑ 12  10.64 7.96 7.93 7.84 9.46 
ลูกกะเทาะที่ใช๎หินกากเพชรเบอร๑ 14 4.86 5.85 6.13 4.47 3.15 
ลูกกะเทาะที่ใช๎หินกากเพชรเบอร๑ 16 8.30 10.55 10.15 7.34 8.36 
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รูปที่  4 แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางระยะหํางระหวํางลูกกะเทาะกับแทํงยางกะเทาะ กับประสิทธิภาพการกะเทาะเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเต็มเมล็ดและเปอร๑เซ็นต๑ข๎าว

หัก ที่ลักษณะผิวลูกกะเทาะตํางกัน 

ตารางที่  2  ขอ๎มูลประสิทธภิาพการกะเทาะ เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเต็มเมล็ดและเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหักที่ได๎ จากการกะเทาะข๎าวเปลือกนึ่งด๎วยเครื่องกะเทาะแบบ
แรงเหวี่ยง 

ประสิทธิภาพการกะเทาะ           

ชนิดใบเมวี่ยง ชนิดผนังกระทบ 
ความเร็วรอบ 

1100 1200 1300 1400 1500 

ใบโค๎ง4ใบ สายพาน 52.06 94.44 95.92 95.61 96.91 
เหล็ก 72.12 82.87 88.09 92.72 96.93 

ใบโค๎ง5ใบ สายพาน 86.37 89.50 94.42 95.17 99.12 
เหล็ก 64.12 81.18 91.58 92.29 90.48 

ใบโค๎ง6ใบ สายพาน 73.72 79.96 90.03 92.67 91.62 
เหล็ก 64.51 77.96 88.59 83.39 93.88 

ใบตรง 4 ใบ สายพาน 90.82 94.65 98.68 98.15 99.00 
เหล็ก 82.53 85.64 91.91 92.69 92.57 

ใบตรง 5 ใบ สายพาน 92.83 95.07 97.38 98.52 98.45 
เหล็ก 71.47 69.48 83.71 90.61 89.80 

ใบตรง 6 ใบ 
สายพาน 87.65 97.26 97.66 97.39 98.36 
เหล็ก 65.70 76.03 84.33 90.52 90.15 

เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเต็มเมล็ด           

ชนิดใบเหวี่ยง ชนิดผนังกระทบ 
ความเร็วรอบ 

1100 1200 1300 1400 1500 

ใบโค๎ง 4ใบ สายพาน 48.46 57.73 55.21 54.54 53.06 
เหล็ก 56.07 58.08 51.13 45.36 34.82 

ใบโค๎ง 5ใบ สายพาน 55.24 57.83 49.91 44.48 27.05 
เหล็ก 51.56 56.63 46.60 42.29 28.57 

ใบโค๎ง 6ใบ สายพาน 64.92 72.41 63.49 71.62 72.43 
เหล็ก 48.89 56.22 55.01 44.79 34.56 

ใบตรง 4 ใบ สายพาน 73.74 65.85 41.17 38.01 28.04 
เหล็ก 60.64 53.33 50.09 42.53 30.08 

ใบตรง 5 ใบ สายพาน 69.75 56.78 46.64 32.20 33.04 
เหล็ก 49.80 47.46 49.41 45.95 41.26 
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ประสทิธิภาพการกะเทาะ 
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ประสิทธิภาพการกะเทาะ           

ชนิดใบเมวี่ยง ชนิดผนังกระทบ 
ความเร็วรอบ 

1100 1200 1300 1400 1500 

ใบตรง 6 ใบ 
สายพาน 65.33 46.71 39.04 40.28 30.37 
เหล็ก 50.53 51.04 50.77 48.11 39.48 

ชนิดใบเหวี่ยง ชนิดผนังกระทบ 
ความเร็วรอบ 

1100 1200 1300 1400 1500 

ใบโค๎ง4ใบ สายพาน 3.60 36.70 40.71 41.07 36.79 
เหล็ก 16.05 24.80 36.62 47.36 62.11 

ใบโค๎ง5ใบ สายพาน 24.68 31.66 44.50 0.58 72.06 
เหล็ก 12.57 24.55 44.98 50.00 61.90 

ใบโค๎ง6ใบ สายพาน 8.80 10.45 26.54 21.05 19.18 
เหล็ก 15.62 21.74 33.58 38.60 59.31 

ใบตรง 4 ใบ สายพาน 17.08 28.79 57.51 60.15 70.96 
เหล็ก 21.90 32.31 41.82 50.16 62.49 

ใบตรง 5 ใบ สายพาน 23.45 38.64 50.74 66.32 65.41 
เหล็ก 22.02 21.61 29.77 40.50 48.54 

ใบตรง 6 ใบ 
สายพาน 22.32 49.73 58.61 57.11 67.99 
เหล็ก 15.17 25.00 33.56 42.41 48.86 

 
รูปที่  5 แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางความเร็วรอบใบเหวี่ยง กับประสิทธิภาพการกะเทาะ  เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเต็มเมล็ดและเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหัก ที่ชนิดใบเหวี่ยง

แบบใบตรงทั้ง 3 รูปแบบและผนังกระทบแบบสายพาน 
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เปอร์เซ็นต์ข้าวเต็มเมลด็ 

เปอร์เซ็นต์ข้าวหกั 
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TAM-21 

การศึกษาอิทธิพลของตัวลปรของการกัดตัวอักษรบนไม้มะพร้าวด้วยเคร่ืองกัดซีเอ็นซ ี
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลตํอความขรุขระผิวในการกัดตัวอักษรบนไม๎มะพร๎าวด๎วยเครื่องกัด
ควบคุมด๎วยคอมพิวเตอร๑ โดยใช๎ดอกกัดเหล็กกล๎ารอบสูง ปัจจัยที่ทําการทดลองประกอบด๎วย มุมในการกัด ความเร็วรอบ อัตราปูอน 
และความลึกในการกัด ที่ให๎คําความขรุขระผิวที่ยอมรับได๎ในกระบวนการ ตัดแตํงผิวเฟอร๑นิเจอร๑ซึ่งมีคําความขรุขระผิวอยูํในชํวง 3.0-
9.0 ไมโครเมตร ในการทดลองใช๎ไม๎มะพร๎าวมีความช้ืน 11-13% กําหนดมุมในการกัด 0-90 องศา ความเร็วรอบ 1,000-2,000 รอบ/
นาที อัตราปูอน 100-500 มิลลิเมตร/นาที ความลึกในการกัด 1-5 มิลลิเมตร และจากการทดลองเบื้องต๎น พบวําความลึกในการกัด 
และอัตราปูอน ไมํมีผลตํอคําความขรุขระผิวจึงกําหนดความลึกในการกัดไว๎ท่ี 3 มิลลิเมตร และอัตราปูอน 250 มิลลิเมตร/นาที จากการ
ทดลองพบวําปัจจัยที่มีผลความขรุขระผิว คือ ความเร็วรอบ และมุมในการกัด โดยมีแนวโน๎มวําคําความขรุขระผิวจะลดลง เมื่อใช๎
ความเร็วรอบสูงขึ้น ดังนั้นในการกัดไม๎มะพร๎าวด๎วยดอกกัดเหล็กกล๎ารอบสูงสามารถกําหนดสภาวะการกัดด๎วยสมการ Ra = 3.68 + 
0.000233Angle - 0.000253Speed สมการนี้ใช๎กับความเร็วรอบอยูํในชํวง 1,000-2,000 รอบ/นาที อัตราปูอนอยูํในชํวง 100-500 
มิลลิเมตร/นาที ความลึกในการกัด 3 มิลลิเมตร และนําคําตัวแปรที่ได๎ไปทําการทดลองกัดตัวอักษรแบบ 3 มิติ เพื่อหารูปแบบการเดิน
กัดที่ให๎คําความขรุขระผิวที่ดีท่ีสุดและเวลาในการกัด 

ค้าส้าคัญ: เครื่องกัดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์; ไม้มะพร้าว; ความขรุขระผิว 

 

1. บทน้า 

การแปรรูปไม๎มะพร๎าวเป็นผลิตภัณฑ๑เฟอร๑นิเจอร๑ 
เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแขํงขันกันสูง เนื่องจากไม๎มะพร๎าว
เป็นไม๎คํอนข๎างแข็ง มีความทนทานปานกลาง น้ําหนักเบา 
เนื้อไม๎สีขาวนวล มีลวดลายสวยงาม และมีปริมาณมาก
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคใต๎  อีกท้ังเป็นไม๎ปลูกท่ีสามารถปลูก
ทดแทนได๎ เป็นการลดการตัดไม๎ทําลายปุาเพื่อนําไปใช๎ใน
อุตสาหกรรม  นอกจากนี้ผลิตภัณฑ๑ไม๎มะพร๎าวสามารถขายได๎
ทั้งตลาดในประเทศและตํางประเทศ นับเป็นอุตสาหกรรมที่
สมควรมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคําและประสิทธิภาพในการ
ผลิตเป็นอยํางยิ่ง  

จากการศึกษาการแปรรูปไม๎ที่ปรากฏในเอกสารมี
น๎อยมาก พบวํามีการศึกษากรณีไม๎มะพร๎าว ซึ่งเป็นไม๎เชิง
วัตถุดิบอุตสาหกรรมที่สําคัญที่สุดในภาคใต๎  เป็นการศึกษา
คุณสมบัติของไม๎มะพร๎าว และขั้นตอนในการผลิต  แตํยังไมํ
ปรากฏการแปรรูปไม๎มะพร๎าวมาศึกษาอยํางเป็นทางการ 

ปัญหาในการแปรรูปไม๎มะพร๎าวมีหลายอยําง เชํน 
การตัดไม๎มะพร๎าว การอบแห๎งไม๎มะพร๎าว และการอัดน้ํายา
เข๎าเนื้อไม๎ เพื่อเป็นการปูองกันเนื้อไม๎ขึ้นราหรือเปลี่ยน
คุณสมบัติ เป็นต๎น และปัญหาหนึ่งที่พบในอุตสาหกรรมการ
แปรรูปไม๎มะพร๎าวคือผิวของช้ินงานไม๎เมื่อผํานการขึ้นรูป  
โดยผู๎ผลิตต๎องการผิวขรุขระน๎อยที่สุด เพื่อให๎ขนาดมีความ
เที่ยงตรงสูง ลักษณะความบกพรํองของพื้นผิวภายหลังการตัด
เทําที่มีการรายงานในกรณีของไม๎เมืองหนาว มีดังนี้ การฉีก
ของเกรนพื้นผิว (Torn surface grain) การเกิดขุยหรือเส๎น
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ขนบนพ้ืนผิว (Raised hair) และการเกิดลายลูกคลื่นบนผิว 
(Surface pattern) (1) นอกจากความบกพรํอง 3 ประการ
แล๎ว ยังต๎องพิจารณาความขรุขระของพื้นผิว ที่สามารถวัดได๎
เป็นตัวเลข เชํน Ra, Rz เป็นต๎น (2), (3) 

จากการศึกษาไมํพบการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพื้นผิว
ของไม๎มะพร๎าวในกรรมวิธีการกัดตัวอักษรบนไม๎มะพร๎าว 
งานวิจัยนี้จึงศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการกัดตัวอักษรบน
ไม๎มะพร๎าวด๎วยเครื่องกัดควบคุมด๎วยระบบคอมพิวเตอร๑ซึ่ง
ปัจจุบันพบวําการกัดตัวอักษรบนไม๎ของอุตสาหกรรม
เฟอร๑นิเจอร๑ สํวนใหญํมีความเหมาะสมอยูํในระดับหนึ่ง เชํน  
คุณภาพ และความสวยงาม แตํพบวําเกิดปัญหาจากการตัด
และคุณภาพผิวงานยังไมํดีเทําที่ควร นอกจากนี้พบวําคนงาน
ขาดความรู๎และความชํานาญ ในการเลือกใช๎สภาวะการตัด
เฉือนเพื่อให๎คุณภาพและการกัดงานไม๎มะพร๎าวท่ีเหมาะสม
  

จากเหตุผลดังกลําวผู๎วิจัยจึงศึกษาอิทธิพลของตัวแปร
ของการกัดตัวอักษรบนไม๎มะพร๎าวด๎วยเครื่องจักรที่ควบคุม
ด๎วยระบบคอมพิวเตอร๑  ซึ่งคาดวําจะเป็นประโยชน๑กับ
อุตสาหกรรมผลิตเฟอร๑นิเจอร๑ไม๎มะพร๎าวในการเลือกใช๎
สภาวะการกัดที่เหมาะสม เพื่อลดต๎นทุนในการผลิตและการ
ประหยัดเวลา และได๎ผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพมากขึ้น   

2. เครื่องจักรอุปกรณ์ลละเครื่องมือ 

ใช๎เครื่องจักรอุปกรณ๑และเครื่องมือ  ประกอบด๎วย   
2.1 ชิ้นงานไม้มะพร้าวเป็นไม๎มะพร๎าวแห๎งขนาด

หน๎าตัด 50×50 มม. ยาว 200 มม.มีความชื้นในเนื้อไม๎
ระหวําง 11-13 % แสดงดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1  ชิ้นงานไม๎มะพร๎าว 

2.2 เคร่ืองมือตัด ใช๎ดอกกัดเหล็กรอบสูงเอ็นมิล 2 
คมตัด ยี่ห๎อ รามา ทูล อีเอ็มเอส12 โคบอลท๑ 8% (Rama 
tools EMS 12 Co 8%) ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 12 มม. 
ความยาวของดอกกัด 70 มม. แสดงดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2  ดอกกัดเหล็กรอบสูงเอ็นมิล 2 คมตัด 

2.3 เคร่ืองกัดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ยี่ห๎อเอ็มโก๎
พีซี มิล50 (EMCO PC Mill 50) คุณลักษณะทางเทคนิค
เบื้องต๎น ประกอบด๎วย ความเร็วรอบคงที่สูงสุด 2,500 รอบ/
นาที อัตราปูอน 0-750 มม./นาที แสดงดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3  เครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC Milling) 

2.4 เคร่ืองวัดความขรุขระผิว ยี่ห๎อ มิตูโตโย รุํน 
เซิฟเทส 301 (Mitutoyo surf test 301)  

3. วิธีการด้าเนินงานวิจัย 

การดําเนินงานวิจัยแบํงออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้การ
ทดลองตอนที่ 1 การหาขนาดสิ่งตัวอยํางในการกัด ออกแบบ
การทดลองจะใช๎โปรแกรม Minitab R.15 โดยสถิติที่ใช๎ในการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลคือระดับความเช่ือมั่น 95% 

การทดลองตอนท่ี 2 การทดลองเบื้องต๎นเพื่อศึกษา
ปัจจัยที่คาดวําจะมีผลตํอความขรุขระผิวโดยใช๎สถิติในการ
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วิเคราะห๑ผลการทดลอง และใช๎หลักการวิเคราะห๑ข๎อมูลแบบ
แผนการทดลองแบบสุํมสมบูรณ๑ (4), (5), (6), (7) ทดลองซ้ํา 
3 ครั้ง เพื่อศึกษาปัจจัยที่คาดวําจะมีผลตํอความขรุขระผิว 
และใช๎โปรแกรม Minitab R.15 ชํวยในการคํานวณคําทาง
สถิติและทําการวิเคราะห๑ผลการทดลองหลายปัจจัย แบบ 24 
โดยคําทางสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลคืออัตราความ
เปลี่ยนแปลง (F-ratio) และคําระดับความเช่ือมั่น 95%  
กําหนดปัจจัย 4 ปัจจัย ประกอบ ด๎วย มุมในการกัด เทียบกับ
ระนาบแกน X ของโต๏ะงานกัด มี 2 ระดับ คือ 0 องศา และ 
90 องศา อัตราการปูอน มี 2 ระดับ  คือ 100 มม./นาที และ 
500 มม./นาที ความเร็วรอบมี 2 ระดับ คือ 1,000 รอบ/นาท ี
และ 2,000 รอบ/นาทีความลึกในการกัด มี 2 ระดับคือ 1 
มม. และ 5 มม.จากการออกแบบการทดลองแบบ 24 ได๎
สภาวะการทดลอง 16 สภาวะการกัดกําหนดลําดับสภาวะ
โดยวิธีการสุํมแบบธรรมดา เพื่อลดความแปรปรวนของตัว
แปรบางตัว แล๎วนําผลการทดลองมาวิเคราะห๑ทางสถิติด๎วย
โปรแกรม Minitab R.15 

การทดลองตอนที่ 3 การทดลองปรับตัวแปรเพื่อหา
คําความขรุขระผิว โดยกําหนดความลึกของการกัด3 มม.มุม
ในการเดินกัด3 ระดับอัตราการปูอน 3 ระดับ และความเร็ว
รอบ 3 ระดับ เนื่องจากการทดลองเบื้องต๎นพบวําความลึกไมํ
มีผลตํอความขรุขระผิว จึงได๎ปรับคงที่ไว๎  

การทดลองตอนที่ 4 การทดลองเพื่อหาสมการที่
เหมาะสมในการกัด 

การทดลองตอนท่ี 5 การทดลองเพื่อยืนยันผลเพื่อ
ยืนยันวําผลการทดลองให๎ผลที่สอดคล๎องกันโดยเป็นการนํา
สมการเชิงเส๎นจากสมการการทดลองตอนที่ 4 นํามาพยากรณ๑
สภาวะการกัดที่เกิดจากการสุํมเลือก เพื่อนํามาเปรียบเทียบ
กับคําทีไ่ด๎จากการทดลองวําอยูํในระดับความเช่ือมั่นหรือไมํ 

4. ผลการด้าเนินงานวิจัย 

ผลการทดลองและวิเคราะห๑ผลการทดลองตอนที่ 1 
เพื่อหาขนาดสิ่งตัวอยํางในการกัด ออกแบบการทดลองจะใช๎
โปรแกรม Minitab R.15 โดยสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
คือระดับความเช่ือมั่น 95% โดยการเก็บข๎อมูลจากอัตราปูอน 
100 มม./นาที ความเร็วรอบ 1,000 รอบ/นาที การทดลองซ้ํา
สภาวะในการกัด 12 ครั้ง สามารถหาคําเฉลี่ยของความ

ขรุขระผิวเทํากับ 3.36 µm. คําความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทํากับ 0.252 µm. ผลการหาขนาดสิ่งตัวอยํางในการกัด จะ
ได๎วําขนาดสิ่งตัวอยํางเทํากับ 2 ถึง 4 ตัวอยําง   

ผลการทดลองและวิเคราะห๑ผลการทดลองตอนที่ 2 
การวิเคราะห๑ผลการทดลองของความขรุขระผิวโดยการ
วิเคราะห๑คําความแปรปรวน จากการทดลองวัดความขรุขระ
ผิวตามที่ได๎ออกแบบไว๎ได๎ผลวํา R2 มีคําเทํากับ 85.30% และ
คํา Adjusted R2  มีคําเทํากับ 78.40% ซึ่งมีความหมายวําถ๎า
หากความผันแปรในข๎อมูลมี 100 µm. แล๎วความผันแปร 
85.30 µm2. สามารถอธิบายได๎ด๎วยตัวแบบถดถอย สํวน
ปริมาณที่เหลือไมํสามารถอธิบายได๎เนื่องจากสาเหตุที่ไมํ
สามารถควบคุมได๎ 

ดังนั้นจะได๎วําความผันแปรของข๎อมูลวัดความขรุขระ
ผิวสํวนใหญํสามารถอธิบายได๎ด๎วยมุมในการเดินกัด และ
ความเร็วรอบ แสดงวําการออกแบบการทดลองนี้ถูกต๎องและ
มีความเหมาะสม  จึงสามารถวิเคราะห๑ตํอไปได๎ด๎วยการ
วิเคราะห๑ความแปรปรวน โดยผลการวิเคราะห๑แสดงดัง 
รูปที่ 4 

รูปที่ 4 รูปที่ 5 และ รูปที่ 6 จากการทดลองเบื้องต๎น
พบวําปัจจัยหลักที่สํงผลตํอความขรุขระผิวไม๎มะพร๎าวคือ มุม
การเดินกัด และความเร็วรอบ โดยมีแนวโน๎มวําเมื่อเพิ่มมุม
การเดินกัดจาก 0 องศา เป็น 90 องศาคําความขรุขระผิวจะ
ลดลง เมื่อปรับมุมการเดินกัดเพิ่มขึ้น และความเร็วรอบ
เพิ่มขึ้น มีผลทําให๎ความขรุขระผิวของไม๎มะพร๎าวลดลงด๎วย 
และจากรูปท่ี 4 พบวําปัจจัยรํวมอื่นๆ สํงผลตํอความขรุขระ
ผิว คือ มุมการเดินกัดกับความเร็วรอบ อัตราปูอนกับ
ความเร็วรอบ จากการทดลองเบื้องต๎น จึงได๎มีการออกแบบ
เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของ มุมการเดินมีดอัตราปูอนและ
ความเร็วรอบตํอไป 

 
รูปที่ 4  การวิเคราะห๑ความแปรปรวนของคําความขรุขระผิว 
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รูปที่ 5  การปฏิสมัพันธ๑ของความขรุขระผิว 

 
รูปที่ 6  การเปลี่ยนแปลงของความขรุขระผิวจากการเปลี่ยน ระดับของ

ปัจจัยหลัก 

ผลการทดลองและวิเคราะห๑ผลการทดลองตอนที่ 3 
การปรับตัวแปรเพื่อหาคําความขรุขระผิว เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ผลตํอความขรุขระผิว จากผลการทดลองเบื้องต๎นพบวํา 
ปัจจัยหลักท่ีสํงผลตํอความขรุขระผิวของไม๎มะพร๎าว คือ มุม
การเดินกัด ความเร็วรอบ และปัจจัยรํวมอัตราปูอนกับ
ความเร็วรอบ และมุมการเดินกัดกับความเร็วรอบมีผลตํอ
ความขรุขระผิวของไม๎มะพร๎าว ดังนั้นในการทดลองตอนที่ 3 
นี้ได๎กําหนดคําพารามิเตอร๑ในการทดลองคือ มุมการเดินกัด 
คือ 0, 45 และ 90 องศา อัตราปูอน 3 ระดับ คือ 100,  250, 
500 มม./นาทีความเร็วรอบ คือ 3 ระดับ คือ 1,000,  1,500, 
2,000 รอบ/นาที  และกําหนดความลึกในการกัดคงที่ 3 มม. 
เนื่องจากไมํสํงผลตํอการทดลอง 

การวิเคราะห๑ผลการทดลองของการทดสอบวัดความ
ขรุขระผิว ด๎วยการวิเคราะห๑คําความแปรปรวนจากการ
ทดลองวัดวามขรุขระผิว ตามที่ ได๎ออกแบบไว๎ได๎ผลวํา
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) มีคําเทํากับ 76.94 % และคํา 
Adjust R2 มีคําเทํากับ 65.84 % ซึ่งมีความหมายวําถ๎าหาก
ความผันแปรในข๎อมูลมี 100 µm. แล๎วความผันแปร  76.94 
µm. สามารถอธิบายได๎ด๎วยตัวแบบถดถอย สํวนปริมาณที่
เหลือไมํสามารถได๎เนื่องจากสาเหตุที่ไมํสามารถควบคุมได๎ 

ดังนั้นจะได๎วําความผันแปรของข๎อมูลวัดความขรุขระ
ผิวสํวนใหญํสามารถอธิบายได๎ ด๎วยมุมการเดินกัด และ
ความเร็วรอบ แสดงวําการออกแบบการทดลองนี้ถูกต๎องและ
มีความเหมาะสม จึงสามารถวิเคราะห๑ตํอไปได๎ด๎วยการ
วิเคราะห๑ความแปรปรวน โดยผลการวิเคราะห๑แสดงรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7  การวิเคราะห๑ความแปรปรวนของคําความขรุขระผิว  

 
รูปที่ 8  การปฏิสัมพันธ๑ของความขรุขระผิว 

 
รูปที่ 9  การเปลี่ยนแปลงของความขรุขระผิวจากการเปลี่ยนระดับของ

ปัจจัยหลัก 

จากรูปที่ 7 รูปที่ 8 และรูปที่ 9 พบวําปัจจัยหลักที่
สํงผลตํอความขรุขระไม๎มะพร๎าว คือความเร็วรอบ และมุม
การเดินกัด โดยมีแนวโน๎มวําเมื่อความเร็วรอบเพิ่มจะทําให๎คํา
ความขรุขระผิวจะลดลง และจากรูปที่ 7 พบวําปัจจัยรํวม
อื่นๆ ไมํสํงผลตํอความขรุขระผิว จึงได๎มีการออกแบบเพื่อหา
สภาวะที่ เหมาะสมของมุมการเดินกัด อัตราปูอน และ
ความเร็วรอบ ตํอไป 
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ผลการทดลองและวิเคราะห๑ผลการทดลองตอนที่ 4 
การทดลองเพื่อหาสมการที่เหมาะสมในการกัด โดยวิเคราะห๑
ผลการทดลองการกัดในสํวนของการวิเคราะห๑การถดถอยจาก
ผลการทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมของการกัด พบวําสภาวะ
ที่เหมาะสําหรับการกัดขึ้นอยูํกับความเร็วรอบและมุมการเดิน
กัดด๎วยการวิเคราะห๑ผลการทดลองโดยใช๎โปรแกรม Minitab 
R.15 

การวิเคราะห๑ผลการทดลองของการทดสอบวัดความ
ขรุขระผิวด๎วยการวิเคราะห๑คําความแปรปรวนจากการทดลอง
วัดความขรุขระผิว ตามที่ได๎ออกแบบไว๎ได๎ผลวําสัมประสิทธ์ิ
แสดงการตัดสินใจ (R2) มีคําเทํากับ 87.03 % และคํา Adjust 
R2 มีคําเทํากับ 80.80 % ซึ่งมีความหมายวําถ๎าหากความผัน

แปรในข๎อมูลมี 100 m2 แล๎ว ความผันแปร  87.03 m2 
สามารถอธิบายได๎ด๎วยตัวแบบถดถอย สํวนปริมาณที่เหลือไมํ
สามารถได๎เนื่องจากสาเหตุที่ไมํสามารถควบคุมได๎ 

 
รูปที่ 10 การวิเคราะห๑ความแปรปรวนของความขรุขระผิว  

 
รูปที่ 11 การปฏิสัมพันธ๑ของความขรุขระผิว 

 
รูปที่ 12 การเปลี่ยนแปลงของความขรุขระผิวจาก การเปลี่ยนระดับของ

ปัจจัยหลัก 

จากรูปที่ 10 วิเคราะห๑ได๎วําปฏิสัมพันธ๑ระหวํางตัว
แปรมีผลตํอความขรุขระผิว ปัจจัยหลักที่มีผลตํอคําความ
ขรุขระผิวมากที่สุดคือความเร็วรอบ และรองลงมาคือมุมการ
เดินกัด 

สําหรับรูปที่ 11 และ 12 ผลจากปัจจัยหลัก โดยมี
แนวโน๎มวําเมื่อใช๎คําความเร็วรอบสูง จะทําให๎คําความขรุขระ
ผิวมีคําต่ํา และที่มุมการเดินกัด 60 องศา ความเร็วรอบ 
2,000 รอบ/นาท ีให๎คําความขรุขระผิวต่ําสุด  

ผลและการวิเคราะห๑ผลการทดลองตอนที่ 4 เป็นการ
วิเคราะห๑การถดถอยของความขรุขระผิวของความเร็วรอบ
และมุมการเดินกัดโดยกําหนดตัวแปรคงที่ คือ อัตราปูอน คือ 
250 มม./นาที ความลึกในการกัด คือ 3 มม. และปรับคํา
ความเร็วรอบ 5 ระดับ คือ 1,000, 1,250, 1,500, 1,750, 
2,000 รอบ/นาทีและมุมการเดินกัด 5 ระดับ คือ 0, 30, 45, 
60, 90 องศา แสดงดังรูปที่ 13 

 
รูปที่ 13 การวิเคราะห๑การถดถอยของคําความขรุขระผิว 

การวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑จากการทดลองตอนที่ 4 
สามารถสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยหลักและตัวแปร
ตามในรูปสมการเชิงเส๎นของคําความขรุขระผิว กับ ความเร็ว
รอบ และอัตราปูอน โดยสามารถแสดงได๎ดังนี ้
Ra = 3.68 + 0.000233Angle - 0.000253Speed   (1) 

ผลการทดลองและวิเคราะห๑ผลการทดลองตอนที่ 5 
เป็นการทดลองเพื่อยืนยันผลที่ได๎สอดคล๎องกับการทดลองที่
ผํานมา โดยการนําสมการเชิงเส๎นมาพยากรณ๑ความขรุขระผิว 
โดยทําการสุํมสภาวะการตัดอยูํในขอบเขตที่กําหนดแล๎วนํา
ผลที่ได๎จากการพยากรณ๑มาเปรียบเทียบคําจริง พบวํา 
คําเฉลี่ยเปอร๑เซ็นต๑ของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ๑เทํากับ 
1.94 ซึ่งน๎อยกวําคําความคลาดเคลื่อนที่กําหนดไว๎ 10 % ซึ่ง
คําอยูํในเกณฑ๑ที่ยอมรับได๎ 
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ผลการทดลองและวิเคราะห๑ผลการทดลองตอนที่ 5 
เป็นการนําคําของตัวแปรที่ได๎จากการทดลองที่ดีที่สุด ไป
ทดลองกัดช้ินงานจริงโดยใช๎ผลการทดลองที่ได๎ทําการเดินกัด
และเปรียบเทียบรูปแบบการเดินกัดเพื่อหาเวลาที่น๎อยท่ีสุด
และความขรุขระผิวน๎อยที่สุด โดยกําหนดอัตราปูอนไว๎ที่ 280 
มิลลิเมตรตํอนาที และความเร็วรอบที่ 2,000 รอบตํอนาที  
ใช๎โปรแกรม UG NX 7 ในการสร๎างทิศทางการเดิน โดยมี
ขนาดช้ินงาน 50x120x50 มิลลิเมตร และรูปแบบพื้นผิว
ตัวอักษรแบบ 3 มิติ แสดงดังรูปที่ 14 

 
รูปที่ 14 พื้นผิวแบบตัวอักษร 3 มิต ิที่ใช๎ในการทดลอง 

ผลการเดินกัดแบบซิกแซกขนานเสี้ยนไม๎ วิธีนี้จะทํา
ให๎เนื้อไม๎แตกบริเวณขอบของตัวอักษร โดยมีคําความขรุขระ
ผิวเฉลี่ยเทํากับ 5.58 µm ใช๎เวลาในการกัด 16.15 นาที 
แสดงดังรูปที่ 15 

 
รูปที่ 15 ชิ้นงานที่เดินแบบซิกแซกขนานเสี้ยนไม๎ 

ผลการเดินกัดแบบซิกแซกขวางเสี้ยนไม๎ วิธีนี้ไมํทําให๎
เนื้อไม๎แตกและมีคําความขรุขระผิว 4.39 µm ใช๎เวลาในการ
กัด 19.17 นาท ีแสดงดังรูปที่ 16 

 
รูปที่ 16 ชิ้นงานที่เดินแบบซิกแซกขวางเสี้ยนไม๎ 

ผลการเดินกัดแบบ Follow รอบช้ินงาน วิธีนี้
ผิวช้ินงานจะมีคําความขรุขระผิวมากที่สุดและมีลักษณะเป็น
ช้ัน โดยมีคําความขรุขระผิวเฉลี่ยเทํากับ 6.87 µm ใช๎เวลาใน
การกัด 14.75 นาท ีแสดงดงัรูปที่ 17 

 
รูปที่ 17 ชิ้นงานที่เดินแบบ Follow รอบชิ้นงาน 

ตารางที่ 1 คําความขรุขระผิวและเวลาในการเดินกัด 

รูปลบบการเดินตัด ความขรุขระ 
(ไมโครเมตร) 

เวลา 
(นาที) 

ซิกแซกขนานเสี้ยนไม๎ 5.58 16.15 
ซิกแซกขวางเสี้ยนไม๎ 4.39 19.17 
Follow รอบชิ้นงาน 6.87 14.75 

จากตารางที่ 1 พบวําการเดินกัดชิ้นงานทั้ง 3 แบบ 
การเดินตัดแบบซิกแซกขวางเสี้ยน จะให๎ความขรุขระน๎อย
ที่สุด แตํใช๎เวลาเดินกัดมากกวําวิธีอื่นๆ สํวนการเดินตัดแบบ 
Follow รอบช้ินงาน จะให๎ความขรุขระมากที่สุด แตํใช๎เวลา
เดินกัดน๎อยกวําวิธีอื่นๆ 

5. สรุปผลการทดลอง  

จากการศกึษาทดลองการกัดไม๎มะพร๎าวด๎วยเครื่องกัด
ควบคุมด๎วยระบบคอมพิวเตอร๑เพื่อหาอิทธิพลของตัวแปรที่มี
ผลตํอความขรุขระผิวในการกัดอักษรบนไม๎มะพร๎าว โดยการ
ออกแบบการทดลองแบบสุํ มสมบู รณ๑  (Completely 
Randomized Factorial Design) ในการทดลองเบื้องต๎นได๎
กําหนดตัวแปรที่คาดวํามีผลในการทดลองคือ มุมในการเดิน
กัดเทียบกับแนวเสี้ยนไม๎ ความเร็วรอบ อัตราปูอน และความ
ลึกในการกัด ผลตอบสนองคือความขรุขระผิวผลการศึกษา
พบวํา 

5.1 ปัจจัยที่มีผลตํอความขรุขระผิวของพื้นผิวไม๎
มะพร๎าว คือ ความเร็วรอบ และมุมการเดินมีด โดยมีแนวโน๎ม
วําการใช๎ความเร็วรอบสูง มีผลทําให๎คําความขรุขระผิว
น๎อยลง 

5.2 จากการทดลองได๎สมการเชิงเส๎นดังนี ้
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Ra = 3.68 + 0.000233 Angle - 0.000253 Speed 

โดยสมการสามารถนําไปใช๎กับความเร็วรอบ ระหวําง 
1,000-2,000 รอบ/นาที และอัตราปูอน ระหวําง 100-500 
มม./นาท ี

5.3 มุมการเดินมีดเทียบกับแนวเสี้ยนไม๎ มีผลตํอ
ความขรุขระผิวไม๎มะพร๎าว โดยพบวํามุมการเดินกัดประมาณ 
45-60 องศา ให๎คําความขรุขระผิวดีกวําแนวขนานเสี้ยนและ
ขวางเสี้ยน 

5.4 รูปแบบของเส๎นทางการเดินดอกกัดเทียบกับแนว
เสี้ยนไม๎ มีผลตํอความขรุขระผิวไม๎มะพร๎าว โดยพบวําถ๎าเดิน
กัดตามแนวขวางของเสี้ยนไม๎ จะให๎คําความขรุขระผิวดีกวํา
แนวขนานเสี้ยนไม๎ แตํใช๎เวลาในการกัดไมํเทํากัน แตํการกัด
แบบผสมคือมีทั้งเดินตามเสี้ยนและขวางเสี้ยนเป็นการกัดตาม
ตัวอักษรที่เป็นมุมเข๎ากัดตามโปรแกรมที่สร๎างได๎จะทําให๎เวลา
ที่ใช๎สั้นลง แตํสํงผลให๎คําความขรุขระเพิ่มขึ้นเล็กน๎อย 

6. ข้อเสนอลนะ 

1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้จํากัดอยูํเฉพาะเครื่องกัด
ควบคุมด๎วยคอมพิวเตอร๑ ซึ่งมีกําลังและคําทางเทคนิคไมํสูง 
แตํในอุตสาหกรรมจะใช๎เครื่องจักรที่มีกําลังและคําทาง
เทคนิคตํางๆ ท่ีสูง  

2. ในการวัดช้ินงานพบวําเนื้อไม๎มีความแปรปรวนทํา
ให๎เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดซึ่งเป็นปัจจัยที่ไมํสามารถ
ควบคุมได๎ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการวัดในจุดที่เป็นรํอง
ของทํอน้ําเลี้ยงของเนื้อไม๎  

3. ควรมีการศึกษาอิทธิพลของการสึกหรอของมีดกัด
ที่มีผลตํอคุณภาพผิวของไม๎มะพร๎าว 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากทุน
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เขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ประจําปี 2552 

เอกสารอ้างอิง 

[1] Clark, L. Edward, Ekward A. John, Culbreth, C. 
Thomas, and Eillard, Rudolph. (1987) 
Furniture Manufacturing Equipment. 
Department of Industrial Engineering, North 
Carolina StateUniversity, Raleigh. 

[2] ศุภโชค วิริยโกศล (2543). การตัดวัสดุ, ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑. สงขลา. 

[3] สุรสิทธิ์ ระวังวงศ๑ และ จักรนรินทร๑ ฉัตรทอง (2550). 
การศึกษาสภาวะที่ เหมาะสมของงานกัดตั ว
อักษรบนไม๎ยางพาราด๎วยเครื่องกัดควบคุมด๎วย
ระบบคอมพิวเตอร๑, ประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ, 24-26 ตุลาคม 2550, ภูเก็ต, 
หน๎า 121-129 

[4] กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ (2546). สถิติสําหรับงาน
วิศวกรรม เลํม 2 ประมวลผลด๎วย Minitab, 
กรุงเทพฯ: พิมพ๑ครั้งที่ 4 สมาคมสํงเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุุน.  

[5] ปราเมศ ชุติมา (2545). การออกแบบการทดลองทาง
วิศวกรรม, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย.  

[6] ประไพศรี สุทัศน๑ ณ อยุธยา และพงศ๑ชนัน เหลือง
ไพบูลย๑ (2551). การออกแบบและวิเคราะห๑การ
ทดลอง, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ๑ท๎อป.  

[7] Montgomery, D.C. (2005). Design and Analysis 
of Experiments. 5th edition. John Wiley & 
Sons Inc. 

 



 
 

[303] 

TAM-23 

วิจัยลละพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันส้าปะมลัง 
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บทคัดย่อ 

เพื่อวิจัยและพัฒนาเครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลัง สําหรับทดแทนการใช๎แรงงานคน แก๎ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลด
ความเหนื่อยล๎า ลดต๎นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกมันสําปะหลัง  ได๎เครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังต๎นแบบที่มี
ชุดปูอนทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังลักษณะเป็นทรงกระบอกติดจานหมุนเพื่อบรรจุลําต๎นมันสําปะหลัง ใบมีดตัดแบบเลื่อยวงเดือน
ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 12 นิ้ว 120 ฟัน ใช๎ต๎นกําลังเป็นมอเตอร๑ไฟฟูาขนาด 1 แรงม๎าสํงกําลังด๎วยสายพาน ความยาวในการตัด
ทํอนพันธุ๑สามารถปรับตั้งได๎ ยาว 25-30 เซนติเมตร เป็นแบบตัดขวางตรง เพื่อใช๎ในการปลูกทั้งแบบใช๎แรงงานคนและการปลูกด๎วย
เครื่องปลูก เครื่องตัดฯมีอุปกรณ๑ทําเครื่องหมายที่ทํอนพันธุ๑เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต๎องในการพิจารณาทิศทางสํวนปลาย
ของทํอนพันธุ๑ ในการปลูกด๎วยแรงงานคน ทดสอบตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังเส๎นผําศูนย๑กลางลําต๎นขนาด 10-45 มิลลิเมตร มี
ความสามารถในการตัดทํอนพันธุ๑ 3,339 ทํอน/ช่ัวโมง ทํอนพันธุ๑ที่ได๎มีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือน๎อยกวํา 3% รอยตัด
เรียบ และมีความยาวทํอนพันธุ๑สม่ําเสมอ การทํางานใช๎คนควบคุมเครื่องมือและการปูอนทํอนพันธุ๑ฯ 1 คน เครื่องมือสามารถ
ทดแทนการตัดเตรียมทํอนพันธุ๑ด๎วยแรงงานคน 2-3 คน ลดความเหนื่อยล๎าของการใช๎แรงงานคนตัด และความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
จากการใช๎เครื่องมือในการตัดทํอนพันธุ๑ ทํอนพันธุ๑แตกเสียหายต่ํากวํา และมีแนวโน๎มมีเปอร๑เซ็นต๑การงอกสูงกวํารูปแบบปฏิบัติเดิม
ของเกษตรกรเมื่อนําไปปลูก สํงผลให๎มีผลผลิตตํอไรํสูงขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมันสําปะหลัง   

ค้าส้าคัญ: เครื่องตัดท่อนพันธุ์มันส้าปะมลัง; การตัดท่อนพันธุ์มันส้าปะมลัง 

1. บทน้า 

ประเทศไทยนับเป็นผู๎ผลิตมันสําปะหลังอันดับต๎นๆ
ของ และประเทศไทยยังเป็นผู๎สํงออกผลิตภัณฑ๑มันสําปะหลัง
รายใหญํที่ สุดของโลก โดยมีสัดสํ วนการตลาดถึ ง 90 
เปอร๑เซ็นต๑ ภาพรวมการผลิตมันสําปะหลังในปีการผลิต 
2555/2556 มีการปรับเปลี่ยนพืชเพาะปลูกในหลายจังหวัด 
แตํในภาพรวมพื้นที่ เพาะปลูกมันสําปะหลังทั้งประเทศ
ใกล๎เคียงกับฤดูกาลที่ผํานมา โดยพื้นท่ีที่ลดลงได๎แกํพื้นท่ีใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เกษตรกรหันไปปลูกอ๎อย
และยางพารา นอกจากนั้นพื้นท่ีบางสํวนของจังหวัดจันทบุรี 
ปรับเปลี่ยนไปปลูกลําไย สํวนพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น ได๎แกํหลาย

จังหวัดทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 
ซึ่งปลูกมันสําปะหลังทดแทนในพื้นที่ข๎าวโพด มีพื้นที่เก็บ
เกี่ยวมันสําปะหลังปี 2554/55 (ต.ค.-ก.ย.) 7,911,323 ไรํและ 
พื้นท่ีเก็บเกี่ยวปี 2555/56 (ต.ค.-ก.ย.) 7,905,056ไรํลดลง 
0.08 %(สมาคมการค๎ามันสําปะหลังไทย,2555) 

ในปัจจุบันการปลูกมันสําปะหลังยังใช๎แรงงานคนเป็น
หลัก ซึ่งต๎องใช๎เวลาและแรงงานจํานวนมาก โดยต๎นทุนในการ
เตรียมทํอนพันธุ๑และการปลูกมีสัดสํวนร๎อยละ 7 ของต๎นทุน
การผลิตมันสําปะหลังทั้งหมด (สุรพงษ๑ และคณะ, 2550) เมื่อ
มีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังมากขึ้น ก็จําเป็นต๎องใช๎แรงงาน
จํานวนมาก เพื่อเตรียมทํอนพันธุ๑ อีกทั้ง การตัดทํอนพันธุ๑ด๎วย
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มีดจะทําให๎ทํอนพันธุ๑แตกเสียหายบางสํวน เมื่อนําไปปลูก 
เปอร๑เซ็นต๑การงอกจะต่ํา ทําให๎ผลผลิตตํอไรํต่ําไปด๎วย   

การผลิตมันสําปะหลังนั้น ขั้นตอนการเตรียมพันธุ๑
และการปลูกนับวํามีความสําคัญตํอผลผลิตมันสําปะหลังมาก
เนื่องมาจากการปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทยนั้นเป็นการ
ปลูกตามฤดูกาล โดยจะปลูกในชํวงต๎นฤดูฝน และในชํวง
ปลายฤดูฝน หากปลูกช๎าไมํทันตามฤดูกาลอาจเกิดความ
เสียหายตํอทํอนพันธุ๑ ทํอนพันธุ๑ไมํงอกและตาย ทําให๎เกิด
ความสูญเสียทั้งคําใช๎จํายและแรงงาน และขั้นตอนในการ
ปลูกมันสําปะหลังนั้น ต๎องการความประณีตตั้งแตํการตัด
ทํอนพันธุ๑ การปลูก ซึ่งในการปักทํอนพันธุ๑นั้น ต๎องปักทํอน
พันธุ๑ด๎านโคนลงบนดิน ต๎องใช๎ความชํานาญในการสังเกตทํอน
พันธุ๑  หากปักทํอนพันธุ๑ด๎านยอดลง ทํอนพันธุ๑จะไมํงอก 
วิธีการปลูกมันสําปะหลังที่เหมาะสมให๎ผลผลิตสูงคือการปลูก
ด๎วยวิธีการปักทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังให๎ตั้งตรงหรือเอียงได๎ไมํ
เกิน 45 องศา ให๎มีความลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตร 
สําหรับการปลูกต๎นฤดูฝน และลึก 10-15 เซนติเมตร สําหรับ
การปลูกปลายฤดูฝน การปักทํอนพันธุ๑ตั้งตรงทําให๎รากและ
หัวออกรอบโคนต๎นอยํางสมดุลดีกวําการปักเอียง (กรม
วิชาการเกษตร, 2551) ซึ่งการปลูกมันสําปะหลังนั้นจะมีทั้ง
แบบยกรํองและแบบไมํยกรํอง ขึ้นอยูํกับสภาพพื้นที่ และ
สภาพดิน หากปลูกแบบยกรํองการปักทํอนพันธุ๑ก็จะปักเป็น
แนวบนสันรํอง แตํหากปลูกแบบไมํยกรํอง เกษตรกรจะทํา
การขึงเชือกเป็นเส๎นตรงเป็นแนวอ๎างอิงในการปลูกเพื่อให๎แถว
ปลูกตรง 

ในการปลูกมันสําปะหลังต๎องใช๎แรงงานคนเป็น
จํานวนมากตั้งแตํขั้นตอนการเตรียมทํอนพันธุ๑ที่ต๎องใช๎
แรงงานคนตัดทํอนพันธุ๑ โดยการเลือกต๎นมันสําปะหลังที่มี
อายุตั้งแตํ 8 เดือนขึ้นไป ตัดให๎เป็นทํอนๆ ยาวขนาดทํอนละ 
25-30 เซนติเมตร หรือมีจํานวนตาประมาณ 10 ตาตํอ 1 
ทํอนพันธุ๑ สําหรับพันธุ๑ที่ได๎รับความนิยม ได๎แกํ ระยอง 90  
เกษตรศาสตร๑ 50 ระยอง 5 ระยอง 72 ห๎วยบง 60 ระยอง 9 
ที่มีขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางของลําต๎น 2-6 เซนติเมตร ซึ่งใน
ขั้นตอนการตัดทํอนพันธุ๑ต๎องใช๎แรงงานคนจํานวนหนึ่งหรือ
แรงงานจ๎างซึ่งเป็นการเพิ่มต๎นทุนการผลิต ทํางานได๎ช๎า และ
เกษตรกรบางสํวนมีการพัฒนาเครื่องมือแบบงํายๆ หรือ
ประยุกต๑ใช๎เครื่องจักรเครื่องมือที่มีอยูํมาทําการตัดทํอนพันธุ๑ 

โดยพบวําสํวนใหญํไมํปลอดภัยในการใช๎งาน และทํอนพันธุ๑ที่
ตัดได๎มีการวางไมํเป็นระเบียบทําให๎สํวนปลายยอดกับสํวน
โคนสลับทิศทางกัน มีความยุํงยากในการคัดแยกให๎ทํอนพันธุ๑
อยูํในทิศทางเดียวกันกํอนนําไปปลูกในแปลง หรือไมํมีการคัด
แยกกํอนแตํใช๎ประสบการณ๑และความชํานาญของแรงงาน
ปลูกพิจารณาเอาสํวนโคนปักลงในดิน ซึ่งวิธีการนี้อาจเกิด
ความผิดพลาดเอาสํวนปลายปักลงในดินได๎โดยเฉพาะแรงงาน
ที่ขาดประสบการณ๑และขาดความรับผิดชอบ ตลอดจน
เสียเวลาในการปลูก และอาจไมํสามารถทําการปลูกได๎
ทันเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้การปลูกที่ผิดพลาดโดยการ
เอาสํวนปลายปักลงในดินนั้นทําให๎พันธุ๑ทํอนมันสําปะหลังไมํ
สามารถเจริญเติบโตได๎ดี หรือไมํงอก ซึ่งทําให๎เกิดความ
สูญเสียผลผลิตที่ควรจะได๎รับ เสียเวลา โอกาส และสูญเสีย
รายได๎ของครอบครัว โดยเฉพาะหากต๎องมีการเตรียมทํอน
พันธุ๑ในปริมาณมากสําหรับการปลูกในแตํละครั้ง ซึ่งต๎องใช๎
แรงงานและเวลามาก  ดังนั้นหากมีการพัฒนาเครื่องมือ
สําหรับตัดทํอนพันธุ๑ที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยกับการ
ใช๎งาน จะทําให๎สามารถลดการใช๎แรงงาน ลดคําใช๎จําย ลด
ความสูญเสียผลผลิตที่ควรจะได๎รับ สามารถทํางานได๎สะดวก
และตํอเนื่องมากขึ้น  

ในปัจุบัน เกษตรกรมีการจัดเตรียมทํอนพันธุ๑มัน
สําปะหลังสําหรับการปลูกด๎วยแรงงานคนแบํงออกเป็น 2 
รูปแบบคือ 

1. ใช๎แรงงานคนในการตัดเตรียมทํอนพันธุ๑ โดยการ
ใช๎อุปกรณ๑ในการตัด เชํน การใช๎มีด ขวาน การใช๎เลื่อย เป็น
ต๎น 

2. การใช๎เครื่องมือในการตัดเตรียมทํอนพันธุ๑ โดย
เครื่องมือที่ใช๎ในการตัดเตรียมทํอนพันธุ๑ แบํงออกเป็น 

2.1) เครื่องมือที่ไมํใชํสําหรับการตัดทํอนพันธุ๑มัน
สําปะหลังโดยตรง แตํเกษตรกรนําเครื่องมือที่มีใช๎อยูํแล๎วมา
ดัดแปลงหรือปรับปรุงให๎สามารถตัดทํอนพันธุ๑ฯ เชํน การใช๎
โต๏ะตัดเลื่อยวงเดือน การใช๎เลื่อยยนต๑ การใช๎เครื่องตัดหญ๎า
แบบสะพายหลัง เป็นต๎น ดังรูปภาพที่ 1 
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รูปที่ 1  การตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังโดยการใช๎แรงงานคนในการตัด 

,การใช๎เครื่องมือรูปแบบตํางๆ 

2.2) เครื่องมือที่สร๎างและออกแบบมาสําหรับการตัด
ทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังโดยเฉพาะ ในประเทศไทย มีการใช๎
งานอยูํบ๎างในเกษตรกรบางพื้นท่ี เชํนการใช๎เครื่องตัดติดตั้ง
บนรถไถเดินตามในเกษตรกรพื้นที่ อ.ตากฟูา อ.ทําตะโก จ.
นครสวรรค๑ ผลิตโดยโรงงานในท๎องถิ่น  ต.หนองหลวง อ.ทํา
ตะโก จ.นครสวรรค๑ ดังรูปภาพที่ 2 

 

รูปที่ 2  ตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังโดยผลิตในโรงงานท๎องถิ่น  ต.หนอง
หลวง อ.ทําตะโก จ.นครสวรรค๑ 

เครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังที่วิจัยและสร๎างโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ความสามารถในการทํางาน ตัดทํอนพันธุ๑ตรงได๎ 
5,200 ทํอนตํอช่ัวโมงและสามารถตัดเฉียงได๎เทํากับ 4798 
ทํอน/ช่ัวโมง ใช๎เช้ือเพลิง 0.6 ลิตรต๎อช่ัวโมง ดังรูปภาพที่ 3 

    
รูปที่ 3 เครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังโดยคณะวิศวกรรมศาสตร๑ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2.อุปกรณ์ลละวิธีการ 

ในการออกแบบและสร๎างเครื่องตัดทํอนพันธุ๑มัน
สําปะหลัง แบงํการดําเนนิงานเปน็ 3 ขัน้ตอน คือ  

• ศึกษาปัจจัยตํางๆ ที่มีผลกระทบตํอทํอนพันธุ๑มัน
สําปะหลัง  

• ออกแบบและสร๎าง 

• ประเมินผลเครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลัง 

3.ผลลละวิจารณ์ 

3.1) ผลศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อท่อนพันธุ์มัน
ส้าปะมลัง 

ศึกษาลักษณะการปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกร 
คุณลักษณะของต๎นพันธุ๑มันสําปะหลังเพื่อเป็นข๎อมูลในการ
ออกแบบเครื่องมือเชํน ความยาวทํอนพันธุ๑ที่เหมาะสม 20-30 
เซนติเมตร ลักษณะของทํอนพันธุ๑ตรงไมํคดงอ มีเส๎นผําศูนย๑-
กลางลําต๎นพันธุ๑มันสําปะหลังขนาด 10-45 มิลลิเมตร มีตาที่
สมบูรณ๑ 10-20 ตา 

2.2)ผลออกลบบลละสร้าง 
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ในขั้นตอนการออกแบบและสร๎างต๎นแบบผู๎วิจัยได๎
ดําเนินการสร๎างเครื่องต๎นแบบ 2 เครื่องโดยมีหลักการทํางาน
ที่แตกตํางกันคือ 

1.รูปแบบทํอนพันธุ๑ฯเคลื่อนที่เข๎าหาใบมีดตัด 
2.รูปแบบใบมีดตัดเคลื่อนที่ เข๎าหาทํอนพันธุ๑มัน

สําปะหลัง 
โดยจากผลการทดสอบพบวําชุดทดสอบรูปแบบทํอน

พันธุ๑ฯเคลื่อนที่เข๎าหาใบมีดตัด มีความยุํงยากในการออกแบบ
และสร๎างน๎อยกวํารูปแบบใบมีดตัดเคลื่อนที่เข๎าหาทํอนพันธุ๑
มันสําปะหลัง รูปแบบทํอนพันธุ๑ฯเคลื่อนที่เข๎าหาใบมีดตัดมี
กลไกการทํางานไมํซับซ๎อนงํายตํอการสร๎างและซํอมแซม
บํารุงรักษา 

หลักการทํางานของเครื่องมือประกอบด๎วยสํวน
สําคัญ 2 สํวนคือ สํวนใบมีดตัดและชุดอุปกรณ๑ปูอนทํอนพันธุ๑ 
การทํางานของเครื่องมือ เมื่อต๎นพันธุ๑มันสําปะหลังถูกปูอนใน
กระบอกบรรจุต๎นพันธุ๑จะถูกกําหนดความยาวทํอนพันธุ๑ฯโดย
ระยะหํางของเลื่อยวงเดือนกับแผํนพื้นฯ และจะเคลื่อนที่เข๎า
หาใบเลื่อยวงเดือนและถูกตัดให๎ขาด ทํอนพันธุ๑มันสําปะหลัง
ที่ขาดจะรํวงหลํนลงในชํองเปิดของแผํนพื้นเครื่องมือ สํวนลํา
ต๎นพันธุ๑ที่เหลือจะถูกแผํนใบเลื่อยวงเดือนกั้นไว๎ไมํให๎รํวงบน
ชํองเปิด เมื่อชุดกระบอกบรรจุต๎นพันธุ๑เคลื่อนที่ผํานพ๎นใบมีด 
ต๎นพันธุ๑ที่เหลืออยูํจะรํวงหลํนลงยังแผํนพ้ืนเครื่องมือโดยไมํ
รํวงหลํนบนชํองเปิด และจะเคลื่อนที่หมุนวน เพื่อเข๎าสูํ
ขบวนการตัดใหมํอีกจนหมดทํอนพันธุ๑ 

ในขั้นตอนการออกแบบเบื้ องต๎นแยกเครื่องมือ
ออกเป็นสองสํวน โดยชุดกระบอกปูอนทํอนพันธุ๑มีอุปกรณ๑
ควบคุมความเร็วของกระบอกเพื่อหาความเร็วของกระบอก
ปูอนทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังที่เหมาะสม สํวนความเร็วรอบ
ของใบเลื่อยวงเดือนได๎จากผลการศึกษา (จาตุรงค๑ และคณะ, 
2550) พบวําความเร็วของการตัดที่เหมาะสมของการตัดต๎น
มันสําปะหลังด๎วยใบเลื่อยวงเดือน จํานวนฟันเลื่อยมากกวํา 
60 ฟันเลื่อย/เส๎นผําศูนย๑กลางใบเลื่อย 25.5 เซนติเมตร และ
ความเร็วรอบของใบเลื่อยมากกวํา 1200 รอบ/นาท ี

  

รูปที่ 4  เครื่องตัดทํอนพันธุ๑มัน(ซ๎าย)รูปแบบใบมีดตัดเคลื่อนที่เข๎าหา
ทํอนพันธุ๑มันสําปะหลัง(ขวา)รูปแบบทํอนพันธุ๑ฯเคลื่อนที่เข๎า
หาใบมีดตัด 

จากเครื่องมือต๎นแบบดังกลําวผู๎วิจัยได๎ดําเนินการ
สร๎างต๎นแบบเพื่อใช๎ศึกษาตัวแปรและคําช้ีผลโดยผลการ
ทดสอบเครื่องต๎นแบบเครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังแสดง
ดังตารางที่ 1 และรูปภาพที่ 5 

 
รูปที่ 5  เครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังต๎นแบบที่สร๎างขึ้นและผลการ

ดําเนินการทดสอบเครื่องมือ 

จากผลการทดสอบเครื่ อ งมื อและศึ กษาหา
จุดบกพรํองในการทํางานของเครื่องมือ และจากข๎อมูลการ
ทดสอบนํามาปรับปรุงจนได๎เครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลัง
ต๎นแบบที่มีความสามารถทํางานได๎ดี โดยมีการปรับปรุงขนาด
ของเครื่องมือให๎เล็กลงเปลี่ยนชุดลําเลียงจากใช๎โซํเป็นแบบ
จานหมุน และใช๎อุปกรณ๑ควบคุมความเร็วโดยใช๎เกียร๑ทด 
เครื่องต๎นแบบเครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังแสดงดังรูปท่ี 
6,รูปที่ 7 

 
รูปที่ 6  แสดงชิ้นสํวนอุปกรณ๑ของเครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันต๎นแบบ 



 
 

[307] 

 

รูปที่ 7  แบบแสดงชิ้นสํวนอุปกรณ๑ของเครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันต๎นแบบ 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบเครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลัง 

 
 

3.3) ประเมินผลเคร่ืองตัดท่อนพันธุ์มันส้าปะมลัง 

ประเมินสมรรถนะของเครื่องโดยใชคําช้ีผลจาก
ความสามารถและประสทิธภิาพการทํางาน  

จากตารางที่ 2เครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลัง
ต๎นแบบที่ได๎ มีความสามารถในการตัดทํอนพันธุ๑ (3339  
ทํอน/ช่ัวโมง) มากกวํากรรมวิธีเกษตรกร(1334ทํอน/ช่ัวโมง)   
ความสุญเสียเนื่องจากเครื่องมือ(%)เครื่องตัดทํอนพันธุ๑มัน
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นว

นก
ระ

บอ
กท

ี่
เค

ลื่อ
นท

ี่(ท
ฤษ

ฎี)
 

จํา
นว

นก
ระ

บอ
กท

ี่
บร

รจุ
ไม

ํทัน
 

จํา
นว

นก
ระ

บอ
กท

ี่
เค

ลื่อ
นท

ี่(ป
ฎิบ

ัติ)
 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 
   

  ก
าร

ปูอ
น(

%
) 

276 11.50 0.136 0:06:00 324 91.83 17.42 6 163.50 0 163.50 100 

 
12.00 0.137 0:05:40 310 105.34 17.75 4 155.00 0 155.00 100 

 
12.70 0.136 0:06:15 340 89.43 16.54 3 169.80 0 169.80 100 

คําเฉลี่ย: 12.07 0.136 05:58 324.67 95.53 17.24 4.33 162.79 0.00 162.79 100.00 

    

3264 
ท่อน/
ช่ัวโมง 

       

552 25.50 0.265 0:05:00 378 91.83 17.42 1 265.30 15 250.30 94.35 

 
26.20 0.270 0:04:35 389 105.34 17.75 3 247.10 12 235.10 95.14 

 
25.00 0.286 0:04:45 380 89.43 16.54 2 271.40 18 253.40 93.37 

คําเฉลี่ย: 25.57 0.274 04:47 382.33 95.53 17.24 2.00 261.25 15.00 246.25 94.29 

    

4799 
ท่อน/
ช่ัวโมง 

       

828 39.00 0.439 0:03:30 315 91.83 17.42 0 307.00 63 244.00 79.48 

 
40.00 0.435 0:03:35 304 105.34 17.75 0 492.80 55 437.80 88.84 

 
43.00 0.424 0:03:22 310 89.43 16.54 0 529.70 68 461.70 87.16 

คําเฉลี่ย: 40.67 0.432 03:29 309.67 95.53 17.24 0.00 443.14 62.00 381.14 85.16 

    

5333 
ท่อน/
ช่ัวโมง 

  

**ระยะหํางชํวง
กระบอกโซํ 
0.30 meter 

ทํอนพันธุ๑มันที่
ใช๎ ทดสอบ :

ระยอง 9 
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สําปะหลังต๎นแบบ(2.67%) น๎อยกวํากรรมวิธีของเกษตรกร
(8.59%) 

ตารางที่2 แสดงประเมนิสมรรถนะการตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลัง 

กรรมวิธี 

จ้านวน
ท่อน

พันธุ์ที่
สมบูรณ์
ที่ตัดได้
(ท่อน) 

จ้านวน
ท่อน

พันธุ์ที่
เสียมาย
(ท่อน) 

เวลา 
(วินาที) 

ความสามารถ
ในการตัด

(ท่อน/ชั่วโมง) 

ความสุญ
เสีย

เน่ืองจาก
เครื่องมือ

(%) 

ตัดทํอนพันธุ๑
โดยการใช๎
แรงงานคน
ด๎วยมีดสับ 

198 17 580 1334 8.59 

การตัดทํอน
พันธุ๑โดยใช๎
เครื่องตัด
ทํอนพันธุ๑มัน
สําปะหลัง
ต๎นแบบ 

524 14 580 3339 2.67 

ตารางที่ 3 แสดงเปอร๑เซนต๑การงอกของมันสําปะหลังในแปลง
ทดสอบ เมื่ออายุปลูก 15 วัน 

กรรมวิธี  
ร่องที่ 

จ้านวนต้น
มันส้าปะมลัง

ที่ปลูก 
(ต้น) 

จ้านวนต้นมัน
ส้าปะมลังที่

งอก 
(ต้น) 

เปอร์เซนต์
การงอก(%) 

ตัดทํอนพันธุ๑
โดยการใช๎
แรงงานคนด๎วย
มีดสับ 

1 50 48 96.00 
2 49 48 97.96 

3 47 45 95.74 

คําเฉลี่ย 96.57 
การตัดทํอน
พันธุ๑โดยใช๎
เครื่องตัดทํอน
พันธุ๑มัน
สําปะหลัง
ต๎นแบบ 

1 51 49 96.08 

2 52 50 96.15 

3 49 48 97.96 

คําเฉลี่ย 96.73 

 
(8-1) การตัดด๎วยเครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลัง 

 
(8-2) การตัดด๎วยแรงงานคน 

รูปที่ 8  การดําเนินการทดสอบประเมินสมรรถนะการตัดทํอนพันธุ๑มัน
สําปะหลัง 

   
รูปที่ 9  การงอกของตันมันสําปะหลังในแปลงทดสอบ อายุ 15 วัน 

4. สรุป 

เครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังต๎นแบบที่มีชุดปูอน
ทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังลักษณะเป็นทรงกระบอกติดจาน
หมุนเพื่อบรรจุลําต๎นมันสําปะหลัง ใบมีดตัดแบบเลื่อยวง
เดือนขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 12 นิ้ว 120 ฟัน ใช๎ต๎นกําลัง
เป็นมอเตอร๑ไฟฟูาขนาด 1 แรงม๎าสํงกําลังด๎วยสายพาน 
ความยาวในการตัดทํอนพันธุ๑สามารถปรับตั้งได๎ ยาว 25-30 
เซนติเมตร ตัดทํอนพันธุ๑แบบตรง เพื่อใช๎ในการปลูกทั้งแบบ
ใช๎แรงงานคนและการปลูกด๎วยเครื่องปลูก เครื่องมือมี
อุปกรณ๑ทําเครื่องหมายที่ทํอนพันธุ๑เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
และถูกต๎องในการพิจารณาทิศทางสํวนปลายของทํอนพันธุ๑ 
ในการปลูกด๎วยแรงงานคน ทํอนพันธุ๑เส๎นผําศูนย๑กลางลําต๎น
ขนาด 10-45 มิลลิเมตร มีความสามารถในการตัดทํอนพันธุ๑ 
3339  ทํอน/ช่ัวโมง ทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังที่ได๎มีความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือน๎อยกวํา 3 % รอยตัดที่
เกิดขึ้นเรียบและความมียาวทํอนพันธุ๑สม่ําเสมอ การทํางาน
ใช๎คนควบคุมเครื่องมือและการปูอนทํอนพันธุ๑ฯ 1คน  
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เครื่องมือสามารถทดแทนการตัดเตรียมทํอนพันธุ๑ด๎วย
แรงงานคน 2-3 คน 

เครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังที่สร๎างขึ้นเป็น
เครื่องมือท่ีสามารถสร๎างได๎งําย ใช๎อุปกรณ๑ที่มีในท๎องตลาด 
กลไก,ช้ินสํวนอุปกรณ๑ไมํซับซ๎อน เกษตรกรสามารถสร๎าง
เครื่องมือ,ซํอมแซมบํารุงรักษา ได๎เอง และเครื่องมือมีความ
ปลอดภัยในการทํางานที่สูงกวําการใช๎เครื่องมือรูปแบบ
เกษตร 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณทีมงานวิ จั ยของศูนย๑ วิ จั ย เกษตร
วิศวกรรมจันทบุรี สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการ
เกษตร และเกษตรกรผู๎ปลูกมันสําปะหลังในเขตภาค
ตะวันออกทุกทําน ที่ชํวยให๎คําช้ีแนะแนวทางในการทํางาน
วิจัย 

7. เอกสารอ้างอิง 
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TAM-25 

การออกลบบลละพัฒนาเครื่องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อนลบบใบมีดชัก 

ศิวลักษณ๑ ปฐวีรตัน๑1,2,3และ ฉัตรชัย ทิพยรัตน๑1 
1ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 
2ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้เขียนติดต่อ: ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์  E-mail: fengslp@ku.ac.th 

บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อออกแบบเครื่องปอกเปลือกมะพร๎าวอํอนเป็นรูปทรง 5 เหลี่ยม โดยใช๎กลไกใบมีดชัก ไป-กลับ
เพื่อให๎เกิดแรงเฉือน ในการตัดเส๎นใยที่เปลือกผลมะพร๎าวอํอน โดยการทํางานของเครื่องจะแบํงเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ คือ ทําการปอก
เปลือกสํวนข๎างของผลมะพร๎าวกํอนและปอกเปลือกสํวนหัวเป็นขั้นตอนสุดท๎าย ทําการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องปอกเปลือกผล
มะพร๎าวอํอนแบบใบมีดชัก โดยการปอกเปลือกผลมะพร๎าวอํอนและจับเวลาแตํละขั้นตอนในการทํางานของเครื่อง พบวําขั้นตอนใน
การปอกเปลือกสํวนข๎างใช๎เวลาเฉลี่ย 1.24 นาทีตํอผล และปอกเปลือกสํวนหัวใช๎เวลาเฉลี่ย 1.70 นาทีตํอผล เมื่อเทียบการทํางาน
ใน 1 ช่ัวโมงสามารถปอกเปลือกมะพร๎าวอํอนได๎เฉลี่ย 20.45 ผลตํอช่ัวโมง 

ค้าส้าคัญ:ผลมะพร้าวอ่อน; ใบมีดชัก 

1. บทน้า 

มะพร๎าวอํอนเป็นผลไม๎ไทยอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่รู๎จัก
ไปทั่วโลก ผู๎บริโภคทั้งชาวไทยและตํางประเทศจะนึกถึง
รสชาติของน้ํามะพร๎าวที่หวานหอมและเนื้อที่หวานมัน
สามารถชํวยดับความกระหายคลายร๎อนได๎ดี [1] ประเทศ
ไทยได๎มีการสํงออกมะพร๎าวอํอนไปจําหนํายยังตํางประเทศ 
โดยตลาดมะพร๎าวอํอนของไทยที่สําคัญ ได๎แกํ สิงคโปร๑ 
ฮํองกง ไต๎หวัน ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา 
บาร๑เรน บรูไน และซาอุดิอาระเบีย [2] ผลิตภัณฑ๑ผล
มะพร๎าวอํอนนั้นมีหลายประเภท แตํที่ได๎รับความนิยม
บริโภคนั้น ได๎แกํผลมะพร๎าวอํอนปอกเปลือก รูปแบบการ
ปอกเปลือกผลมะพร๎าวอํอนนั้นมีหลายรูปแบบเชํน ปอก
เฉพาะสํวนก๎นมะพร๎าวให๎เป็นกรวยแหลมแล๎วตัดขั้วผลออก 
โดยไมํปอกลําตัวผล, ปอกเปลือกสีเขียวสํวนก๎นให๎เป็นกรวย
แหลมแล๎วปอกลําตัวผลและตัดขั้วผลออก เป็นรูปทรงห๎า
เหลี่ยม (มะพร๎าวควั่น) และมีการปอกเปลือกจนถึงกะลา
เหลือเฉพาะสํวนขั้วผลเล็กน๎อยขัดจนขาว (มะพร๎าวเจียร) 

แตํรูปแบบการปอกเปลือกเป็นทรงห๎าเหลี่ยมยังได๎รับความ
นิยมจากผู๎บริโภคเป็นอยํางมาก 

ขั้นตอนในการปอกเปลือกผลมะพร๎าวอํอนถือวําเป็น
ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการผลิตผลมะพร๎าวอํอนปอกเปลือก
เพื่อจําหนํายเพราะผลมะพร๎าวอํอนที่ต๎องการจะต๎องมี
รูปทรงห๎าเหลี่ยมที่สวยงาม ขนาดพอเหมาะ และจะต๎องขาว
สะอาดไมํมีรํองรอยบริเวณผิวของผลที่ปอก ปัจจุบันยังใช๎
แรงงานคนในการปอกอยูํ ซึ่งกําลังประสบปัญหาอยํางมาก 
เชํน การขาดแคลนแรงงานฝีมือดี, ความแตกตํางกันของทรง
มะพร๎าวในแตํละแหลํงผลิตเป็นต๎น ดังนั้นผู๎วิจัยได๎ทําการ
ออกแบบเครื่องปอกเปลือกผลมะพร๎าวอํอน ที่มีกลไกการ
ทํางานของใบมีด คล๎ายคลึงกับการปอกด๎วยแรงงานคน ที่ทํา
ให๎เกิดการเฉือนเปลือกของผลมะพร๎าวอํอนโดยการเลื่อน
ใบมีดไป-กลับ  
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รูปที่ 1  การปอกมะพร๎าวอํอนด๎วยแรงงานคน 

2. วัตถุประสงค์ 

1. ออกแบบเครื่องปอกเปลือกผลมะพร๎าวอํอนแบบ
ใบมีดชัก 

2. ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องปอก
ผลมะพร๎าวอํอน 

3. อุปกรณ๑และวิธีการ 

3.1 ลักษณะทางกายภาพของผลมะพร้าว 

ข๎อมูลเบื้องต๎นของผลมะพร๎าวอํอนและผลมะพร๎าว
อํอนปอกเปลือก ที่ใช๎ในการออกแบบ มีดังนี้ ความสูงของผล
มะพร๎าวอํอน(H) เทํากับ 17.97±0.53 cm ความกว๎างของ
ผลมะพร๎าวอํอน(D) เทํากับ 16.02±0.56 cm ความสูงของ
ผลมะพร๎าวอํอนปอกเปลือก(h1) เทํากับ 13.59±0.66 cm 
ความสูงจากก๎นถึงมุมสํวนหัว(h2) เทํากับ 8.97±0.40 cm 

มุมด๎านข๎าง(β) เทํากับ 84.44±1.11O มุมด๎านหัว(γ) เทํากับ 
35.57±1.93O [3]  

 
รูปที่ 2  ผลมะพร๎าวอํอนและผลมะพร๎าวอํอนปอกเปลือก [3] 

3.2 การออกลบบลละสร้างเคร่ืองปอกเปลือกผล
มะพร้าวอ่อนลบบใบมีดชัด 

เครื่องปอกเปลือกผลมะพร๎าวอํอนแบบใบมีดชัก 
ประกอบด๎วยสํวนสําคัญ 5 สํวนดังนี้ 

1. โครงสร๎างหลักของเครื่อง ทําหน๎าที่ประกอบสํวน
ตํางๆของเครื่องเข๎าด๎วยกัน  

2. ชุดเลื่อนใบมีด ทําหน๎าที่เลื่อนชุดใบมีดสําหลับ
ปอกเปลือกผลมะพร๎าวอํอนเข๎าหาลูกมะพร๎าวอํอน และปรับ
ระดับความสูง (h2) ของชุดใบมีดได๎ โดยมีลักษณะเป็นราง
สไลด๑เลื่อนอยูํบนเพลา และมีเกลียวสําหรับเลื่อนแทํนยึดชุด
ใบมีดชัก  

3. แทํนยึดชุดใบมีดชัก ทําหน๎าที่ยืดชุดใบมีดชักและ
ชุดเลื่อนใบมีดเข๎าด๎วยกันมสีล๏อต สําหรับปรับมุมในการปอก
เปลือกสํวนข๎าง (β) และสํวนหัว (γ) 

4. ชุดใบมีดชัก ทําหน๎าที่ปอกเปลือกผลมะพร๎าว
อํอน โดยภายในชุดใบมีดประกอบด๎วย ใบมีดสแตลเลส 
เพลาสไลด๑ รางสไลด๑ แขนเหวี่ยง ข๎อเหวี่ยง มอเตอร๑DC 24 
V ขนาด 250 W และโครงสร๎าง 

 
A 

 
B 

รูปที่ 3  A :ชุดใบมีดชัก B:กลไกการชักใบมีด (1) ใบมีด (2) เพลาสไลด๑ 
(3) ข๎อเหวี่ยง (4) แขนเหวี่ยง 

5. ชุดจับลูกมะพร๎าวอํอนสําหรับปอกสํวนข๎าง ทํา
หน๎าที่จับยึดลูกมะพร๎าวอํอนให๎อยูํกับท่ี โดยแบํงการจับยึด
เป็นสํวนบนและสํวนลําง สํวนบนจะสามารถเคลื่อนที่ขึ้นลง
เพื่อให๎สามารถนําผลมะพร๎าวอํอนเข๎าและออก ที่จับลูก
มะพร๎าวออกแบบเป็นทรงกระบอกให๎สามารถครอบสํวนก๎น
ของมะพร๎าวได๎และหมุนตามลูกมะพร๎าว สํวนลํางจะหน๎าที่
หมุนลูกมะพร๎าวออกแบบเป็นเหล็กสี่ช้ินมีความคมสามารถ
แทํงเข๎าไปในสํวนหัวของผลมะพร๎าวอํอนได๎ ขับเคลื่อนด๎วย
มอเตอร๑ DC 24 V ขนาด 450 watt 

6. ชุดจับลูกมะพร๎าวสําหรับปอกสํวนหัว ทําหน๎าที่
จับผลมะพร๎าวที่ทําการปอกสํวนข๎างมาแล๎ว โดยชุดจับจะทํา

1 

2 

3 

4 
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การจับด๎านข๎างของผลมะพร๎าวอํอน ให๎ลูกมะพร๎าวหมุน 
ขับเคลื่อนด๎วยมอเตอร๑DC 24 V ขนาด 450 W 

    
A 

 
B 

รูปที่ 4 A:เครื่องปอกมะพร๎าวสํวนข๎าง  B:เครื่องปอกมะพร๎าวสํวนหัว 
(1) ชุดใบมัดชัก (2) แทํนยึดชุดใบมีดชัก (3) ชุดจับสําหรับ
ปอกสํวนข๎าง (4) ชุดเลื่อนใบมีด(5) ชุดจับปอกสํวนหัว 

3.3 การทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองปอกผล
มะพร้าวอ่อนลบบใบมีดชัก 

นําเครื่องปอกมะพร๎าวอํอนแบบใบมีดชักท่ีสร๎างขึ้น 
มาทดสอบปอกเปลือกผลมะพร๎าวอํอนจํานวน 30 ผล โดย
ทําการปรับตั้งมุมในการปอกสํวนข๎างอยูํที่ 85 องศา มุมการ
ปอกสํวนหัวอยูํที่ 36 องศา ความสูงของใบมีดจากมุมสํวน
หัวถึงก๎นอยูํที่  9 cm [3] มุมเงยของใบมีดอยูํที่ 61 องศา [4] 
ความเร็วใบมีดชัก 360 รอบตํอนาที ความเร็วในการหมุนลูก
มะพร๎าว 20 รอบตํอนาท ี

4. ผลลละวิจารณ์ผล 

4.1 ผลการออกลบบเคร่ืองปอกมะพร้าวอ่อนลบบใบมีด
ชัก 

ทําการสร๎างเครื่องปอกเปลือกผลมะพร๎าวอํอนแบบ
ใบมีดชักดังรูปที่  4 โดยแบํงขั้นตอนการทํางานเป็น 2 
ขั้นตอน  คือ ขั้นที่หนึ่งเป็นการปอกเปลือกผลมะพร๎าวอํอน 
สํวนข๎าง โดยชุดจับลูกมะพร๎าวอํอนสําหรับปอกสํวนข๎าง 
เริ่มการทํางานโดยลูกมะพร๎าวจะหมุนอยูํกับท่ี จากนั้นทํา
การหมุนเกลียว ให๎ชุดใบมีดชักเคลื่อนที่มาสัมผัสกับผล
มะพร๎าวอํอน ใบมีดชักจะทํางานเคลื่อนที่ไป-กลับ เพื่อเฉือน
เส๎นใยของปอกผลมะพร๎าวอํอน เมื่อทําการปอกสํวนข๎างของ
มะพร๎าวอํอนจนเสร็จ  ขั้นที่สองเป็นการปอกเปลือกสํวนหัว
(ก๎นลูกมะพร๎าว)ของผลมะพร๎าวอํอนที่ผํานการปอกเปลือก
สํวนข๎างแล๎ว  โดยชุดจับลูกมะพร๎าวปอกสํวนหัวจะทําการ
จับด๎านข๎างของผลมะพร๎าวอํอน  และเริ่มการทํางานของ
เครื่อง เครื่องจะทํางานเหมือนกับการปอกสํวนข๎าง ทําการ
ปอกสํวนหัวจนเสร็จ จากนั้นทําการตัดก๎น(ขั้วลูกมะพร๎าว)  
เป็นการสิ้นสุดการทํางาน 

   
A 

 
B 
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C 

รูปที่ 5  การทดสอบเครื่องปอกเปลือกผลมะพร๎าวอํอนแบบใบมีดชัก 
(A)การปอกสํวนข๎าง (B)การปอกสํวนหัว (C)ผลมะพร๎าอํอน
ทรงห๎าเหลี่ยมที่ปอกเสร็จ 

4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองปอกมะพร้าว
อ่อนลบบใบมีดชัก 

ผลมะพร๎าวอํอนที่นํามาทดสอบ นํามาจากสวนใน
จังหวัดสมุทรสงคราม มีขนาดเบื้องต๎นดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ขนาดเบื้องต๎นของมะพร๎าว (เฉลี่ย) 

มิติของผลมะพร้าว ขนาด (cm) 
ความสูง (H) 22.27 

ความกว๎าง (D) 17.41 

ทดสอบการทํางานของเครื่องปอกเปลือกมะพร๎าว
อํอนแบบใบมีดชัก โดยทําการจับเวลาในแตํและ ขั้นตอน
การปอกเปลือกผลมะพร๎าวอํอน ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธภิาพเครื่องปอกมะพร๎าวอํอน
แบบใบมีดชัก (เฉลี่ย) 

พารามิเตอร์ ข้อมูลที่ได้ 
เวลาในการปอกเปลือกสํวนข๎าง 1.24 นาทีตํอผล 
เวลาในการปอกเปลือกสํวนหัว 1.70 นาทีตํอผล 
เวลาในการปอกเลือกผลมะพร๎าวอํอน
ทั้งหมด  2.93 นาทีตํอผล 

เทียบการทํางานใน 1 ชั้วโมง 20.45 ผล 

5. สรุป 

เครื่องปอกมะพร๎าวอํอนแบบใบมีดชัก สามารถทํา
การปอกมะพร๎าวอํอนได๎ โดยแบํงการทํางานเป็น 2 ขั้นตอน

คือการปอกสํวนข๎าง และการปอกสํวนหัว มีประสิทธิภาพใน
การปอกผลมะพร๎าวอํอนสํวนข๎างเฉลี่ยอยูํที่ 1.24 นาทีตํอผล 
การปอกผลมะพร๎าวอํอนสํวนหัวเฉลี่ย 1.70 นาทีตํอผล ซึ่ง
ในการปอก 1 ผลใช๎เวลาเฉลี่ย 2.93 นาทีตํอผล และในการ
ทํางาน 1 ช่ัวโมงสามารถปอกมะพร๎าวอํอนได๎เฉลี่ย 20.45 
ผลตํอช่ัวโมง 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยมีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันขนาดเล็กใช๎สําหรับเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลคําสินค๎าจาก
ทานตะวันและลดการนําเข๎าเครื่องจากตํางประเทศที่มีราคาสูง จึงได๎ดําเนินการตํอยอดจากวิธีการกะเทาะแบบที่นิยมใช๎กันอยูํคือใช๎
การกะเทาะด๎วยหลักการแรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กลางไปกระทบกับผนังรอบแนวรัศมีของจานเหวี่ยงที่มีการบุด๎วยสายพานผ๎าใบเพื่อลด
การแตกของเมล็ดด๎วยความเร็วเชิงเส๎นประมาณ35 เมตรตํอวินาทีเกิดการกะเทาะได๎เมล็ดทานตะวัน 3 สํวนคือสํวนของเมล็ดที่ไมํ
กะเทาะ สํวนท่ีกะเทาะเป็นเมล็ดเต็ม และเมล็ดแตกผสมอยูํรวมกัน แล๎วโรยผํานตู๎โรยเพื่อแยกแกลบด๎วยลมแยกขนาดโดยอาศัย
คุณสมบัติทางด๎านรูปรําง (shape) มาเป็นตัวกําหนดขนาดรูของตะแกรง ออกแบบเป็นตะแกรง 2 ช้ันแยกได๎ 3 ขนาดช้ันบนแยก
เมล็ดที่ไมํกะเทาะออก ช้ันกลางแยกเมล็ดที่กะเทาะเป็นเมล็ดเต็มออก สํวนที่เหลือคือเมล็ดแตกจะรํวงลงช้ันลําง แตํเครื่องที่มีการใช๎
อยูํในท๎องตลาดมีปัญหาการปนของเมล็ดที่ไมํกะเทาะหรือกากที่ผํานการคัดแยกขนาดด๎วยตะแกรงไมํหมด ด๎วยข๎อจํากัดของขนาดรู
ตะแกรงที่มีจําหนํายในท๎องตลาดไมํพอดีกับขนาดเมล็ดทานตะวันซึ่งมีความไมํสม่ําเสมอกัน จึงไมํสามารถท่ีจะทําการคัดแยกได๎
ทั้งหมด และใช๎คนเก็บกากอีกรอบเพื่อแยกกากซึ่งปนอยูํประมาณ 5-10 เปอร๑เซ็นต๑ จึงได๎ทําการตํอยอดงานวิจัยนี้ด๎วยการนําถาด
ซิกแซ็กที่ใช๎สําหรับการแยกกากข๎าวออกจากข๎าวกล๎องในขบวนการสีข๎าวมาใช๎ทดสอบในการแยกกาก โดยอาศัยความแตกตํางแรง
เสียดทานของผิวของเมล็ดที่กะเทาะและไมํกะเทาะที่กระทําตํอพื้นผิวที่เมล็ดกองหรือวางอยูํหรือคํา สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน
สถิต (coefficient of friction)ที่มีความแตกตํางกันประมาณ3 องศา ผลการทดสอบพบวํา สามารถกะเทาะเมล็ดทานตะวันได๎ด๎วย
อัตรากะเทาะ 60 กิโลกรัมตํอช่ัวโมงมีเปอร๑เซ็นต๑การกะเทาะ 67% เปอร๑เซ็นต๑เมล็ดเต็ม 53% และเปอร๑เซ็นต๑เมล็ดแตก14% 
เปอร๑เซ็นต๑เมล็ดที่ไมํกะเทาะ32% และสามารถแยกกากด๎วยถาดซิกแซ็กได๎หมดโดยสมบูรณ๑ ท่ีความเร็วรอบ 110 รอบ/นาที มุม
เอียง 3 องศา ความสามารถในการคัดแยก 20 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/การปูอน6ชํอง 

ค้าส้าคัญ:เครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวัน;กะเทาะ;เมล็ดทานตะวัน;ทานตะวัน 

1.บทน้า 

เนื่องจากเครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดทานตะวันใน
ปัจจุบันสํวนใหญํเป็นเครื่องนําเข๎ามีราคาแพง และเป็นของ
อุตสาหกรรมขนาดใหญํ จากการสํารวจพบวํามีการใช๎เครื่อง
กะเทาะเปลือกเมล็ดทานตะวันในระดับครอบครัว หรือกลุํม
เกษตรกรน๎อยมาก แม๎วําจะมีการวิจัยและพัฒนาจากหลาย
หนํวยงานแล๎วก็ตาม แตํมีการผลิตเพื่อจําหนํายน๎อย อาจจะ
เนื่องมาจากเครื่องที่มีใช๎ในปัจจุบันยังมีข๎อบกพรํองในการใช๎

งานอยูํ จึงไมํได๎รับการยอมรับนําไปใช๎งานอยํางแพรํหลาย
เชํนมีการปนของกากหรือเมล็ดทานตะวันที่ไมํถูกกะเทาะปน
อยูํ จึงเห็นควรดําเนินการศึกษาตํอยอดเพิ่มเติมจากรูปแบบ
การกะเทาะเดิมคือใช๎หลักการแบบแรงเหวี่ยงซึ่งเป็นวิธีการ
กะเทาะที่มีการนํามาใช๎งานกันอยํางกว๎างขวางแล๎วทําการ
แยกแกลบด๎วยลมและคัดขนาดด๎วยตะแกรงโดยใช๎คุณสมบัติ
ทางด๎านรูปรําง(shape)มาเป็นตัวกําหนดขนาดรูของตะแกรง
ซึ่งในขั้นตอนการคัดขนาดด๎วยตะแกรงนี้จะมีการปนของกาก
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เหลืออยูํประมาณ5-10เปอร๑เซ็นต๑ขึ้นอยูํกับการเลือกใช๎ขนาด
ตะแกรงที่เหมาะสมกับขนาดเมล็ดทานตะวันที่จะนํามา
กะเทาะ ที่ผํานมากากที่ปนนี้จะใช๎คนเก็บกากออกอีกรอบ 
และทําการศึกษาตํอยอดโดยงานวิจัยนี้ได๎นําถาดซิกแซ็กที่ใช๎
สําหรับการแยกกากข๎าวออกจากข๎าวกล๎องในขบวนการสีข๎าว
มาใช๎ทดสอบในการแยกกาก โดยอาศัยคุณสมบัติทางด๎านคํา
สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิต(coefficient of friction)ที่
มีความแตกตํางกันของเมล็ดที่กะเทาะและไมํกะเทาะที่
กระทําตํอพื้นผิวที่เมล็ดกองหรือวางอยูํมาใช๎แยกดังนั้น เพื่อ
เป็นการสนับสนุนการเพิ่มมูลคําผลผลิตเมล็ดทานตะวันจาก
การแปรรูป เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน กลุํม
เกษตรกร และทําให๎เกษตรกรมีรายได๎มากขึ้น เพื่อให๎ได๎
เครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันขนาดเล็กมีประสิทธิภาพตรง
ตามความต๎องการของเกษตรกรและผู๎สนใจได๎นําไปใช๎อยําง
แพรํหลายตํอไป 

2.วัตถุประสงค์ 

เพื่อวิจัยและพัฒนาเครื่ องกะเทาะเปลือกเมล็ด
ทานตะวันพร๎อมอุปกรณ๑คัดแยกกาก 

3.วิธีการ 

1.  ศึกษารูปแบบและวิธีการกะเทาะเปลือกเมล็ด
ทานตะวันท่ีผํานมาในอดีตจากเอกสารและอินเตอรเน็ตเพื่อ
ใช๎เป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาตํอยอดแนวคิดแล๎ว
นํามาศึกษา วิเคราะห๑ และสรุปเป็นแนวทางออกแบบ และ
สร๎างเป็นเครื่องต๎นแบบ 

2. ออกแบบและสร๎างเครื่องต๎นแบบ 
3. ทดสอบเบื้องต๎นและปรับปรุงเครื่องต๎นแบบ 
4. ทดสอบและเก็บข๎อมูล 
5.  สรุปผลการทดสอบ 

4.ผลการทดลองลละวิจารณ์ 

1) ผลการศกึษาวิธีการกะเทาะเปลือกเมล็ดทานตะวัน 

ประเสริฐศิลป์และคณะ [1]ศึกษาเครื่องกะเทาะ
เปลือกเมล็ดทานตะวันแบบใช๎จานกะเทาะ พบวําการกะเทาะ
จะได๎ผลดีเมล็ดทานตะวันต๎องมีขนาดใกล๎เคียงกัน ถ๎าเมล็ด
ยาวกวําระยะหํางของจานกะเทาะก็จะหัก ถ๎าสั้นกวําก็ไมํ
กะเทาะและได๎ประสิทธิภาพดีที่ความเร็วรอบ 450 รอบ/นาที 

ที่อัตราการปูอน 100 กิโลกรัม/ช่ัวโมงได๎เปอร๑เซ็นต๑กะเทาะ
46 เปอร๑เซ็นต๑  

ณัฐกรณ ช่ืนขําและคณะ[2]ได๎ทําการศึกษาผลของป
จจัยที่มีตอสมรรถนะและเปรียบเทียบชุดกะเทาะเปลือกเมล็ด
ทานตะวันแบบใชแรงเหวี่ยง ปจจัยที่ทําการศึกษาไดแกอัตรา
การปอนเมล็ด ชนิดผนังเปากระทบเมล็ดความเร็วรอบจาน
เหวี่ยงพบวา เครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบแรงเหวี่ยง
แกนเพลาแนวนอน ท่ีผนังเปากระทบเปนพ้ืนเหล็กเปนวัสดุ
รองกระทบเมล็ดที่เหมาะสมท่ีสุด ท่ีอัตราการปูอนเมล็ด100
กิโลกรัมตอช่ัวโมงเปนอัตราการปูอนที่เหมาะสมที่สุดและที่
ความเร็วจานเหวี่ยงกะเทาะเมล็ด1,400รอบตอนาที(ที่
ความเร็วเชิงเสน21.99เมตรตํอวินาที)เป็นความเร็วจานเหวี่ยง
ที่ เหมาะสมสํ าหรั บการกะเทาะเมล็ ดทานตะวัน  มี
ประสิทธิภาพการกะเทาะเมล็ดทานตะวันคิดเปนเปอรเซ็นต
กะเทาะเมล็ดเฉลี่ย36.52เปอรเซ็นตคิดเปนเปอรเซ็นตเมล็ด
กะเทาะเฉลี่ย76.61เปอรเซ็นตซึ่งเกิดจากเปอรเซ็นตรวมของ
เปอรเซ็นตกะเทาะไดเต็มเมล็ดเฉลี่ย68.02เปอรเซ็นตรวม
กับเปอรเซ็นตเมล็ดในที่กะเทาะแตกหักเล็กน๎อยเฉลี่ย8.59
เปอร๑เซ็นต๑ สํวนเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบแรงเหวี่ยง
แกนเพลาแนวตั้ง ที่ผนังเปูากระทบเป็นพื้นเหล็กเป็นวัสดุรอง
กระทบเมล็ดที่เหมาะสมท่ีสุด ท่ีอัตราการปอนเมล็ด125กิโล
กรัมตอช่ัวโมง เป็นอัตราการปอนที่เหมาะสมที่สุดและที่
ความเร็วจานเหวี่ยงกะเทาะเมล็ด1,600รอบตอนาที(ที่
ความเร็วเชิงเสน25.13เมตรตอวินาที) เปนความเร็วจาน
เหวี่ยงที่เหมาะสมสําหรับการกะเทาะเมล็ดทานตะวัน มี
ประสิทธิภาพการกะเทาะเมล็ดทานตะวันคิดเปนเปอรเซ็นต๑
กะเทาะเมล็ดเฉลี่ย24.36เปอรเซ็นตคิดเปนเปอรเซ็นตเมล็ด
กะเทาะจําหนายเฉลี่ย88.68เปอรเซ็นตซึ่งเกิดจากเปอรเซ็นต
รวมของเปอรเซ็นตกะเทาะไดเต็มเมล็ดเฉลี่ย84.8เปอรเซ็นต
รวมกับเปอรเซ็นตเมล็ดในที่กะเทาะแตกหักเล็กนอยเฉลี่ย
3.85เปอรเซ็นต 

ดิเรกฉิมชนะ[3]ซึ่งได๎รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ได๎สร๎างเครื่องกะเทาะ
เมล็ดทานตะวันขนาดเล็ก ซึ่งยังอยูํในระดับเครื่องต๎นแบบ 2 
เครื่อง คือ 

1. เครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบใช๎แรงเฉือน 
โดยใช๎สายพานยาง 
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2. เครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบใช๎แรงเหวี่ยง 
ชนิดเดียวกับเครื่องต๎นแบบของคณะวิศวกรรมศาสตร๑ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒน๑ วิทยาเขตองครักษ๑ แตํเนื่องจากตัวเครื่องถูกน้ําทํวม
เมื่อปี 2554  ตัวเครื่องต๎นแบบทั้ง 2(รูปที่1กและข) เกิดความ
เสียหายทั้งหมดจึงยังไมํได๎ดําเนินการพัฒนาตํอ แตํได๎ให๎
ข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันต๎นแบบทั้ง 
2 ชนิด ดังตารางที่ 1 

 
ก.ชนิดใช๎แรงเฉือนโดยใช๎สายพานยาง 

 
ข.ชนิดใช๎แรงเหวี่ยงโดยใช๎ปั๊มหอยโขํง 

รูปที่1 ชนิดของเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวัน 

ตารางที่1คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบใช๎
แรงเฉือนโดยใช๎สายพานยางและชนิดใชแ๎รงเหวี่ยงโดยใช๎ปั๊มหอยโขํง 

ข้อมูล 

ชนิดเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวัน 

ชนิดใช้ลรงเฉือนโดย
ใช้สายพานยาง 

ชนิดใช้ลรง
เมวี่ยงโดยใช้ปั๊ม

มอยโข่ง 
1. เปอร๑เซ็นต๑การ
กะเทาะ 

60-70% 90-95% 

2. คุณภาพเมล็ดหลัง
กะเทาะ 

เมล็ดที่กะเทาะออกมีสี
เปลือกสีดําติด 

เมล็ดสะอาด 

3. กําลังการผลิต 80-90 กิโลกรัม/ ชั่วโมง 100 กิโลกรัม/ 
ชั่วโมง 

4. ต๎นทุนการสร๎าง ~50,000 บาท/ เครื่อง ~30,000 บาท/ 
เครื่อง 

5. อื่นๆ (เชํนลักษณะ
ตัวเครื่อง) 

ตัวเครื่องขนาดใหญํ เสียงดังมากเมื่อ
ทํางาน 

นิรนาม:ได๎ทําการออกแบบและทดสอบเครื่องกะเทาะ
เมล็ดทานตะวันสําหรับพันธุ๑ไพโอเนียร๑จัมโบ๎ โดยมีปัจจัยใน
การศึกษา 3 ปัจจัย คือ ชนิดของผนังห๎องกะเทาะ 3 ชนิด 
(เหล็ก ไม๎ และยาง) ความเร็วรอบใบเหวี่ยงกะเทาะ 4 ระดับ ( 
2,800 3,000 3,200 และ 3,400 รอบตํอนาที ) และขนาด
ของเมล็ดทานตะวัน ท่ีใช๎ทดสอบ 3 ขนาด (เมล็ดโต คละ 
และเล็ก) เครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันที่ออกแบบและสร๎าง
ขึ้นมามีสํวนประกอบหลัก ได๎แกํ โครงฐานเหล็ก ถังปูอน ชุด
กะเทาะ อุปกรณ๑ถํายทอดกําลัง และมอเตอร๑แบบปรับ
ความเร็วได๎ ผลการทดสอบพบวํา ผนังห๎องกะเทาะและ
ความเร็วรอบที่เหมาะสําหรับกะเทาะเมล็ดทานตะวันพันธุ๑ไพ
โอเนียร๑จัมโบ๎ คือ ผนังกะเทาะที่ทําจากไม๎ และความเร็วใบ
เหวี่ยงกะเทาะ 3,200 รอบตํอนาที ซึ่งพบวําเมื่อกะเทาะเมล็ด
ทานตะวันเมล็ดโตได๎เปอร๑เซ็นต๑กะเทาะ 84.2 เปอร๑เซ็นต๑ 

เกียรติศักดิ์ งามวิริยะประเสริฐและคณะ [4]ได๎นํา
เมล็ดทานตะวันทั้งแบบกะเทาะเปลือกและไมํกะเทาะเปลือก 
อยํางละ 10 เมล็ดมาหาคํามุมเอียง โดยวางนําเมล็ดไปวางไว๎
บนพื้นไม๎เอียง คํอยๆยกพื้นเอียงให๎สูงขึ้น จนเมล็ดเริ่มไถลลง
ทําการทดลองทุกความช้ืนและเปลี่ยนพ้ืนเอียงเป็น พื้นยาง 
และอลูมิเนียม ตามลําดับ หาคําสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน
สถิตย๑จากสมการ 

 
รูปที่2  แสดงการวัดคํามุมเอียง 

พบวําคําสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตของเมล็ด
ทานตะวันทั้ง 2 แบบมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเป็นเชิงเส๎น ซึ่ง
สัมพันธ๑กับคําความช้ืนท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งพบวําคําสัมประสิทธิ์แรง
เสียดทานสถิตย๑ ระหวํางเมล็ดกับ พ้ืนยาง จะมีคํามากที่สุด 
รองลงมาคือ พื้นไม๎ และ อะลูมิเนียม ตามลําดับซึ่งแสดงวํา 
เมล็ดนั้นทนการไหลตํอพื้นยางได๎มากกวําและพื้นอะลูมิเนียม
มีคําสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานน๎อยนั้น คือเมล็ดสามารถไหล
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ได๎ดีในพื้นอะลูมิเนียม ซึ่งสามารถนําข๎อมูลนี้ไปประยุกต๑ใช๎ใน
การออกแบบเครื่องจักรกลตํอไปได ๎

ตารางที่ 2แสดงสมการความสัมพันธ๑ระหวํางสัมประสิทธิแ์รงเสียด
ทานสถิตย๑กับความชื้นและคํา R2 

 

 

รูปที่3  ความสัมพันธ๑ระหวํางสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตย๑ของ
เมล็ดทานตะวันไมํกะเทาะเปลือกและความชื้น 

2)ผลการออกลบบลละสร้างเคร่ืองต้นลบบ 

จากข๎อมูลที่ได๎ศึกษาจากการตรวจเอกสารตํางๆแล๎ว
และเปรียบเทียบข๎อมูลคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องกะเทาะ
เมล็ดทานตะวันแตํละแบบแล๎ว ได๎เลือกเครื่องกะเทาะแบบ
ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กลางมาสร๎างเป็นเครื่องต๎นแบบ
เนื่องจาก มีเปอร๑เซ็นต๑กะเทาะสูง มีโครงสร๎างและหลักการ
ทํางานทีงํ่าย และราคาถูกกวํา 

การออกแบบเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวัน(รูปที่2
กและค)ได๎นําหลักการกะเทาะแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กลางมา
ใช๎โดยสํวนหัวกะเทาะประกอบไปด๎วยชํองปูอนเมล็ดทําจาก

เหล็กแผํนม๎วนข้ึนรูปเป็นกรวยกลมชุดหัวกะเทาะมีลักษณะ
เหมือนใบพัดของปั๊มหอยโขํงติดตั้งไว๎ในระหวํางแผํนประกับ
วงกลมสองแผํนเส๎นผํานศูนย๑กลาง 30 ซม วางในแนวนอน 
เปิดรูปูอนที่ด๎านบนและแผํนลํางยึดติดกับกับแกนเพลาสํง
กําลังมาจากมอเตอร๑ไฟฟูาขนาด2 แรงม๎า ชุดแยกแกลบ
ประกอบด๎วยตู๎โรยใช๎พัดลมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กลางเป็น
ตัวดูดแกลบหรือเปลือกที่ถูกกะเทาะแล๎ว ชุดคัดขนาดหรือ
แยกเมล็ดที่ไมํกะเทาะออกจาก เมล็ดที่กะเทาะเต็มเมล็ดและ 
เมล็ดที่แตก ประกอบด๎วยตะแกรงรูสล็อต2ช้ันวางซ๎อนกันใน
โครงเดียวกันตะแกรงบนมีความกว๎างของรูตะแกรง2.7 มิลิ
เมตรและตะแกรงช้ันลํางมีความกว๎างของรูตะแกรง2.5
มิลลิเมตร ทั้งชุดติดตั้งกับโครงเหล็กฉากด๎วยจุดหมุนที่
สามารถโยกตามจังหวะของเพลาลูกเบี้ยวท่ีใช๎มอเตอร๑ไฟฟูา
ขนาด 1แรงม๎าเป็นตัวขับ ชุดแยกกาก(รูปที่4ขและง)ใช๎
หลักการเดียวกันกับการแยกกากข๎าวแตํสําหรับทานตะวันจะ
ไมํมีการเพิ่มมุมเอียงที่แนวตรงกลางแผํนแตํจะมีมุมเอียงแคํ
มุมเดียวคือ3องศา มีชํองแยก 6 ชํอง 
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ก.แบบเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวัน 

 

ข.แบบเครื่องแยกกากทานตะวัน 
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ค.เครื่องต๎นแบบกะเทาะเมล็ดทานตะวันง.เครื่องต๎นแบบแยกกากทานตะวัน 

รูปที ่4 แบบและเครื่องต๎นแบบกะเทาะเมล็ดทานตะวัน 

 

3) ผลการทดสอบเบื้องต้นลละปรับปรุงเคร่ืองต้นลบบ 

- การทดสอบชุดหัวกะเทาะได๎ทําการติดตั้งเครื่อง
ปรับความเร็วรอบของมอเตอร๑ เพื่อหาความเร็วรอบที่
เหมาะสมพบวําความเร็วรอบที่เหมาะสมคือ 2200 รอบ/นาที
หรือความเร็วเชิงเส๎น 35 เมตร/วินาที สําหรับตัวอยําง
ทานตะวันที่นํามาทดสอบเป็นทานตะวันสายพันธุ๑แปซิฟิก
เมล็ดเล็กที่มีความช้ืน8-10%wb 

- การทดสอบชุดแยกแกลบ พบวําสามารถกําเนิด
แรงลมได๎ตั้งแตํ 0-4เมตร/วินาที เพียงพอสําหรับเปลือก
ทานตะวันที่ต๎องการความเร็ว 3 เมตร/วินาท ี

- การทดสอบชุดคัดแยกเมล็ดพบวําสามารถคัดแยก
ได๎ 85-90%โดยใช๎เปอร๑เซ็นต๑การปนเป็นตัวช้ีวัด 

- การทดสอบชุดแยกกากพบวําแนวพับตรงชํวงกลาง
เพื่อเพิ่มมุมจากแนวเดิมประมาณ3องศาเป็นปัญหาที่ทําให๎
เมล็ดไมํไตํขึ้นข๎างบนแก๎ไขโดยดัดให๎เป็นแผํนระนาบเดียวกัน 

4) ผลการทดสอบลละเก็บข้อมูล 

ผลการทดสอบเครื่องต๎นแบบที่ได๎ปรับปรุงแล๎ว(รูปที่3
ก)พบวําสามารถกะเทาะเมล็ดทานตะวันได๎ด๎วยอัตราการ
กะเทาะ 60 กิโลกรัมตํอช่ัวโมง มีเปอร๑เซ็นต๑การกะเทาะ 67% 
เปอร๑เซ็นต๑เมล็ดเต็ม 53% และเปอร๑เซ็นต๑เมล็ดแตก14% 
เปอร๑เซ็นต๑เมล็ดที่ไมํกะเทาะ32% (รูปที3่ข)และ 

ผลการแยกกากด๎วยถาดซิกแซ็ก(รูปที่3ค)พบวํา
สามารถแยกกากได๎หมดโดยสมบูรณ๑(รูปที่3ง) ที่ความเร็วรอบ 
110 รอบ/นาที มุมเอียง 3 องศา ความสามารถในการคัดแยก 
20 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/การปูอน6ชํอง 

 
ก.การทดลองกะเทาะเมลด็ทานตะวันด๎วยเครื่องต๎นแบบ 

 
ข.ผลการกะเทาะ 
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ค.การทดลองแยกกากง.ผลการแยกกากด๎วยถาดซิกแซ็ก 

รูปที่3  การทดลองเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวัน 

5.สรุปผลการทดลองลละเสนอลนะ 

จากผลการศึกษาและทดสอบเครื่องกะเทาะเมล็ด
ทานตะวันต๎นแบบสามมารถทําการกะเทาะได๎ดีเหมาะสําหรับ
กลุํมเกษตรกรนําไปใช๎แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ เพื่อเพิ่ม
มูลคําเพิ่มและเสริมรายได๎ สามารถลดการใช๎แรงงานคนใน
การเก็บกากซึ่งเป็นขั้นตอนที่เป็นคอขวดต๎องใช๎คนเป็นจํานวน
มากและเสียเวลา ประกอบกับปัจจุบันมีการเพิ่มคําแรงงาน
ขึ้นจึงเป็นการแก๎ปัญหาที่สอดคล๎องกับสภาวะกาลด๎านการ
ขาดแคลนแรงงาน ในการแยกกากสามารถเพิ่มความสามารถ
ในการแยกให๎เพิ่มขึ้นได๎โดยการเพิ่มจํานวนชํองหรือช้ันให๎
มากขึ้นได๎ซึ่งขึ้นอยูํกับอัตราการกะเทาะของชุดกะเทาะ ที่
อัตราการกะเทาะ 60 กิโลกรัมตํอช่ัวโมงของเครื่องต๎นแบบนี้
เปน็อัตราการปูอนที่พอเหมาะกับอัตราการคัดขนาดเมล็ดของ
ตะแกรงซึ่งต๎องมีความสัมพันธ๑กันทั้งที่อัตราการกะเทาะมี
ความสามารถกะเทาะได๎สูงกวํานี้ได๎ถึง2-3เทําแตํต๎องคํานึงถึง
อัตราการทํางานของชุดคัดขนาด ดังนั้นเพื่อให๎การทํางานที่
เป็นอิสระตํอกันควรจะทําการแยกเครื่องต๎นกําลังให๎เป็นต๎น
กําลังเฉพาะของแตํละขบวนการซึ่งจะทําให๎การกะเทาะเมล็ด
ทานตะวันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

6. ค้าขอบคุณ 

งานวิจัยนี้สําเร็จลุลํวงได๎ด๎วยดีเนื่องจากได๎รับการ
สนับสนุนด๎านเงินทุนวิจัยจากกรมวิชาการเกษตร ที่ปรึกษา
ด๎านข๎อมูลวิจัยจากผู๎ทรงคณุวุฒิจากกลุํมวิจัยเกษตรวิศวกรรม

การสร๎างเครื่องต๎นแบบจากกลุํมวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บ
เกี่ยว คลองหลวงปทุมธานีโดยเฉพาะอยํางยิ่งหัวหน๎าทีมชํางผู๎
ลํวงลับคุณบัณชา แสงวงษาที่กํากับดูแลการสร๎างและ
ปรับปรุงเครื่องต๎นแบบจนสําเร็จลุลํวง และทีมคณะทดสอบ
ของศูนย๑วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแกํน ตลอดจนขอขอบคุณ
หลายฝุายหลายคนท่ีไมํได๎กลําวนาม ณ ที่นี้ ท่ีมีสํวนรํวมใน
งานวิจัยช้ินนี ้
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ระบบบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชลบบกึ่งอัตโนมัต ิ
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บทคัดย่อ 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาระบบบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืชแบบก่ึงอัตโนมัติ ซึ่งระบบสามารถบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืช 
จําพวกธัญพืช เชํน ข๎าวข๎าวโพด และถั่วเขียว โดยใช๎ไมโครคอนโทรเลอร๑รับคําข๎อมูลวันที่เวลา น้ําหนักและช่ือเมล็ดพันธุ๑ที่ต๎องการ
บรรจุ ไมโครคอนโทรเลอร๑จะเก็บข๎อมูลทั้งหมดลงหนํวยความจําอีอีพรอม พร๎อมทั้งแสดงผลผํานจอแอลซีดี จากนั้นสั่งมอเตอร๑เปิด
ลิ้นปลํอยเมล็ดพันธุ๑ลงในถุงบรรจุซึ่งวางบนโหลดเซลล๑ เมื่อได๎น้ําหนักตามต๎องการ ไมโครคอนโทรเลอร๑ก็จะสั่งมอเตอร๑ปิดลิ้นปลํอย
เมล็ดพันธุ๑ นอกจากนี้ผู๎ใช๎สามารถนําข๎อมูลจากอีอีพรอมไปแสดงผลบนคอมพิวเตอร๑ผํานพอร๑ตอนุกรม RS232จากการทดลองบรรจุ
ถั่วเขียว ที่นํ้าหนัก 500 กรัม ใช๎เวลาในการบรรจุเฉลี่ย 2.81 วินาทีตํอถุง คิดเป็น1,000 ถุงตํอช่ัวโมง ที่น้ําหนัก 1กิโลกรัม ใช๎เวลาใน
การบรรจุเฉลีย่ 5.24 วินาทีตํอถุง คิดเป็น650 ถุงตํอช่ัวโมง ที่น้ําหนัก 3 กิโลกรัม ใช๎เวลาในการบรรจุเฉลี่ย 19.36 วินาทีตํอถุง คิด
เป็น178 ถุงตํอช่ัวโมงโดยมีคําผิดพลาดเฉลี่ยของการบรรจุเมล็ดถั่วเขียวเป็นร๎อยละ 2.45 และสามารถบรรจุข๎าวเปลือก ที่น้ําหนัก 
500 กรัม ใช๎เวลาในการบรรจุเฉลี่ย 4.30 วินาทีตํอถุง คิดเป็น827 ถุงตํอช่ัวโมง ที่น้ําหนัก 1 กิโลกรัม ใช๎เวลาในการบรรจุเฉลี่ย 
11.37 วินาทีตํอถุง คิดเป็น303 ถุงตํอช่ัวโมง ที่น้ําหนัก 3 กิโลกรัม ใช๎เวลาในการบรรจุเฉลี่ย 36.03 วินาทีตํอถุง คิดเป็น 98 ถุงตํอ
ช่ัวโมงโดยมีคําผิดพลาดเฉลี่ยของการบรรจุเมล็ดข๎าวเป็นร๎อยละ 3.70 

ค้าส้าคัญ:เมล็ดพันธุ์; การบรรจ;ุ โมลดเซลล์ 

1. บทน้า 

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชากร
สํวนมากทํางานด๎านเกษตรกรรม  มีการผลิตวัตถุดิบที่
เกี่ยวกับผลิตผลทางด๎านเมล็ดพันธุ๑พืชเป็นจํานวนมากและใน
การบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืชจากการเกษตรของผู๎ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กต๎องมีการช่ังโดยใช๎เครื่องชั่งแบบ
เข็ม  ในการบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืชจากการเกษตร  โดยต๎องใช๎คน
ในการอํานคําทุกครั้งทําให๎จํานวนของการบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืช
มีความลําช๎าและได๎จํานวนน๎อย  เพื่อให๎ได๎การบรรจุเมล็ด
พันธุ๑พืชจํานวนมากต๎องใช๎จํานวนคนที่มากขึ้นและต๎องใช๎
เครื่องช่ังแบบเข็มจํานวนหลายเครื่อง ในการอํานคําน้ําหนัก
จากการช่ังของคนแตํละคนไมํสามารถที่จะอํานคําได๎ไมํ
แนํนอน  ซึ่งเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากเครื่องช่ังแบบ
เข็มหรือการอํานคําของผู๎ที่บรรจุ   จึงทําให๎สินเปลือง

คําใช๎จํายในการจ๎างแรงงานและจัดซื้อเครื่องช่ังแบบเข็ม  ซึ่ง
ทําให๎มีคําใช๎จํายที่สูงมาก  จะให๎ผู๎ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กนั้นหาซื้อเครื่องจักรในการบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืช
แบบอัตโนมัติมาใช๎ก็มีราคาแพงจนเกินไป [1] ปัจจุบันนี้มีการ
ออกแบบพัฒนาระบบบรรจุเมล็ดพันธุ๑ในหลายๆรูปแบบอาทิ
เชํน วรุต และคณะได๎ออกแบบ“เครื่องบรรจุเมล็ดข๎าวสาร
กึ่งอัตโนมัติ”สามารถบรรจุข๎าวสาร ที่น้ําหนัก 1 กิโลกรัม ใน
อัตรา 122 ถุงตํอช่ัวโมง ที่น้ําหนัก 2 กิโลกรัม 88 ถุงตํอ
ช่ัวโมง ที่น้ําหนัก 5 กิโลกรัม 44 ถุงตํอช่ัวโมง สําหรับการปิด
ผนึกสามารถปิดผนึกปากถุงได๎อยํางเรียบร๎อย และแสดงการ
นับถุงข๎าวสาร ที่บรรจุและปิดผนึกเสร็จเรียบร๎อย ออกทาง
สํวนแสดงผลด๎วยแอลอีดี 7 สํวน (Seven segment) [2] 

สันติ แซํโค๎ว และคณะ ได๎ออกแบบพัฒนา “เครื่อง
บรรจุผลิตภัณฑ๑ประเภทเม็ด” สามารถบรรจุผลิตภัณฑ๑
ประเภทเมล็ดได๎ตามเงื่อนไขขอบเขตที่กําหนดไว๎ที่น้ําหนัก 
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500 กรัม และ 1,000 กรัม ได๎โดยมีคําผิดพลาดสูงสุดในการ
ช่ังน้ําหนักที่ 500 กรัม มีคํา ±5 กรัม และคําผิดพลาดสูงสุด
ในการช่ังน้ําหนักที่ 1,000 กรัม มีคํา ±10 กรัม และทําการ
ปิดผนึกปากถุงเรียบร๎อย และนับจํานวนถุง ที่ปิดผนึก
เรียบร๎อยแล๎วแสดงออกทางสํวนแสดงผลด๎วย  แอลอีดี 7 
สํวน  (SEVEN SEGMENT) [3] สันติ หวังนิพพานโต และ 
คณะ ได๎ออกแบบ “เครื่องบรรจุเมล็ดพืชพันธุ๑แบบสัดสํวน”
จะเห็นวําเครื่องจําลองการบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืชแบบสัดสํวน
เชิงน้ําหนักผลที่ได๎จากการทดลองสามารถนําไปใช๎งานได๎จริง
และเมื่อเปรียบเทียบคําความคลาดเคลื่อนของรูปแบบการ
ปูอนทั้งสองภายใต๎ตัวแปรที่เหมือนกันโดยเลือกใช๎ข๎าวสาร
และถั่วเขียวเป็นวัตถุดิบในการทดลองเปรียบเทียบพบวํากรณี
ทดสอบด๎วยข๎าวให๎คําความคลาดเคลื่อน 0.25% ในโหมด
แบบขั้นตอน และ 1.10% ในโหมดแบบอัตโนมัติ และกรณีใช๎
ถั่วเขียวให๎คําความคลาดเคลื่อน 0.01% ในโหมดแบบขั้นตอน 
และ 0.95% ในโหมดแบบอัตโนมัติ อยํางไรก็ตามโหมดแบบ
ขั้นตอนให๎คําความคลาดเคลื่อนที่น๎อยกวําโหมดแบบอัตโนมัติ 
และถ๎าพิจารณาระยะเวลาที่ใช๎ในการปูอนแล๎วโหมดแบบ
อัตโนมัติ ใช๎เวลาน๎อยกวํา ดังนั้นจึงสามารถเลือกใช๎รูปแบบ
การปูอนได๎ตามวัตถุประสงค๑ของการทํางาน [4][5] 

ดังนั้นเพื่อให๎การบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืชมีคําเที่ยงตรง
มากข้ึนและเพิ่มจํานวนในการบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืชที่มากขึ้น 
โดยการใช๎อุปกรณ๑ทางอิเล็กทรอนิกส๑มาชํวยเพื่อลดความ
ผิดพลาดอันเนื่องมาจากเครื่องช่ังหรือการอํานคําของผู๎คนท่ี
บรรจุ และยังสามารถลดจํานวนคนในการบรรจุจะได๎ ลด
ต๎นทุนในการจ๎างคนมาบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืช และนอกจากนี้
เครื่องบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืชแบบกึ่งอัตโนมัติยังมีราคาที่ถูกกวํา
เครื่องจักรที่ใช๎ในการบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืชแบบอัตโนมัติ 

2. การออกลบบ ลละวิธีการทดลอง 

โครงงานสามารถท่ีจะชั่งบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืชจําพวก 
ข๎าวสาร ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข๎าวโพด เป็นต๎น โดยเลือก
น้ําหนักในการบรรจุเมล็ดพันธ๑พืชได๎ถึง 10 กิโลกรัม มีความ
ผิดพลาดน๎อยกวําเครื่องช่ังแบบเข็ม สามารถแสดงผลบน
จอแสดงผลแอลซีดีได๎ โดยใช๎ไมโครคอนโทรลเลอร๑ในการ
ควบคุม และสามารถแสดงข๎อมูลวันเวลา ช่ือเมล็ดพันธุ๑ที่
บรรจุและน้ําหนักในการบรรจุ เมล็ดพันธุ๑พืชโปรแกรม
คอมพิวเตอร๑ที่ออกแบบไว๎ได๎ผํานพอร๑ตอนุกรม RS232 ซึ่ง
แนวความคิดของการวิจัยแสดงดังในรูปที่ 1 

�ม  ร อน ทรลเลอร์
(ประมวลผล)

 หลดเซลล์
(Load Cell)

 ปลงสั  า 
อนาล็อกเป น

สั  า ดิ ิตอล

มอเตอร์ถังบรร  เมล็ดพันธ ์

 หล ง  าย� 
+5V,+12V

 สดงผลผ าน อ อลซ ด 
-  สดง   อเมล็ดพันธ ์ในถังเก็บ
-  สดง  าน  าหนักท  บรร  
-  สดง  าท  รับมา ากอินพ ท

รับน  าหนักใน    
การบรร  

เล อกการ สดง 
   อเมล็ดพันธ ์ในถัง

เริ มการท างาน

ส งข้อม ล สดงผลบน 
 อมพิวเตอร์

ขยาย รงดันด้วย 
�อซ เบอร์ 

INA125PA

ปรับ ต ง  า
น  าหนักเริ มต้น

(Set Zero)

หน วย วาม  า
อ อ พรอม
 านเวลา
DS1307

 
รูปที่ 1  แสดงบล็อกไดอะแกรมการทํางานของเครื่องบรรจุเมลด็พันธุ๑แบบก่ึงอัตโนมัต ิ

จากรูปที่ 1 แสดงบล็อกไดอะแกรมของโครงงานวิจัย
เพื่อใช๎ในการออกแบบวงจรสําหรับใช๎งานได๎ตามความ
ต๎องการของเครื่องบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืชแบบกึ่งอัตโนมัติ โดย
แบํงออกเป็นภาคการทํางานตํางๆ ดังนี้ 

• แหลํงจํายไฟ (Supply) ทําหน๎าที่จํายแรงดันไฟ 
+5, +12 โวลต๑ให๎แกํวงจรตําง ๆ 
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• โหลดเซลล๑ (Load Cell) [6] ทําหน๎าที่เปลี่ยนคํา
น้ําหนักปริมาณทางฟิสิกส๑เป็นแรงดันไฟฟู า ภายในจะ
ประกอบไปด๎วยเซนเซอร๑แบบสเตนเกจ 4 ตัว 

• ขยายแรงดันด๎วยไอซีเบอร๑ INA125PA ทําหน๎าที่
ขยายแรงดันเอาท๑พุตที่รับมาจากโหลดเซลล๑ (Load Cell) ให๎
มีแรงดันไฟมากขึ้น 

• แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล 
(Analog to digital converter) [7] ทําหน๎าที่แปลงสัญญาณ
อนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล 

• ประมวลผล (Process) ทําหน๎าที่ควบคุมการ
ทํางานการแสดงผลทางจอแอลซีดีและควบคุมการทํางานของ
มอเตอร๑ เปิด - ปิด ถังบรรจุเมล็ดพันธุ๑ 

• มอเตอร๑ (Motor) ทําหน๎าที่เปิด - ปิดถังบรรจุเมล็ด
พันธุ๑ 

• แสดงผล (Display) ทําหน๎าที่แสดงผลคําน้ําหนัก 
ชนิดเมล็ดพันธุ๑ท่ีบรรจ ุและน้ําหนักที่เลือกบรรจุ 

• หนํวยความจําอีอีพรอม (EEPROM) ทําหน๎าที่เก็บ
ข๎อมูลในการบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืชโดยจะเก็บข๎อมูลที่เกี่ยวกับ
วัน, เวลา, ช่ือเมล็ดพันธุ๑ที่ทําการบรรจุ และน้ําหนักที่ทําการ
บรรจุ 

• ฐานเวลาด๎วยไอซี DS1307 ทําหน๎าที่เป็นฐานเวลา
ปัจจุบันในการเก็บข๎อมูล 

จากบล็อกไดอะแกรมแสดงการทํางานของโครงงาน
เครื่องบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืชแบบก่ึงอัตโนมัติ โดยสามารถแบํง
การทํางานออกได๎เป็น 2 สํวน คือ  

สํวนที่ 1 เป็นสํวนของการรับคําสั่งการทํางานจาก
การกดสวิตซ๑เพื่อเลือกช่ือของเมล็ดพันธุ๑พืชในถังเก็บเมล็ด
พันธุ๑พืชและเลือกคําน้ําหนักอินพุทของเมล็ดพันธุ๑พืช เมื่อได๎
คําที่ต๎องการแล๎วจึงกดสวิตซ๑เริ่มการทํางานไมโครคอนโทรล-
เลอร๑จะสั่งให๎มอเตอร๑เปิด-ปิดถังเก็บเมล็ดพันธุ๑พืชเพื่อปลํอย
เมล็ดพันธุ๑พืชใสํในถุงหรือภาชนะซึ่งวางอยูํบนโหลดเซลล๑ 
น้ํ าหนั กที่ กดลงบนโหลดเซลล๑ จะทํ า ให๎ เกิ ดแรงดั น
เปลี่ยนแปลงโดยมีลักษณะเป็นสัญญาณแบบอนาล็อก เพื่อให๎
ไมโครคอนโทรเลอร๑สามารถประมวลผลได๎นั้น  จะต๎องทําการ
แปลงจากสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอลกํอน เมื่อ
ไมโครคอนโทรลเลอร๑ได๎รับข๎อมูลแบบดิจิตอลก็จะนําไป

ประมวลผลโดยการนําข๎อมูลดิจิตอลไปเปรียบเทียบกับข๎อมูล
น้ํ าหนักในโปรแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร๑  เมื่ อ
ประมวลผลเสร็จสิ้น ไมโครคอนโทรลเลอร๑ก็จะสั่งแสดงผลช่ือ
เมล็ดพันธุ๑ในถังเก็บเมล็ดพันธุ๑, คําน้ําหนักอินพุทที่รับเข๎ามา
จากสวิตซ๑รวมไปถึงคําน้ําหนักที่ โหลดเซลล๑วัดได๎ผําน
จอแสดงผลแอลซีดี และจะเก็บข๎อมูลลงในหนํวยความจําอีอี
พรอม 

สํวนที ่2 เป็นสํวนการนําข๎อมูลจากหนํวยความจําอีอี
พรอมไปแสดงผลบนคอมพิวเตอร๑ผํานมาตรฐานพอร๑ตอนุกรม 
RS232 ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร๑จะสํงข๎อมูลวันที่ เวลา ช่ือ
เมล็ดพันธุ๑ที่บรรจุ และน้ําหนักในการบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืชที่
อํ านมาจากหนํ วยความจํ าอี อี พรอมไปแสดงผลยั ง
คอมพิวเตอร๑ โดยใช๎โปรแกรมไมโครซอฟต๑วิชวลเบสิก เวอร๑
ช่ัน 6.0 (Microsoft Visual Basic 6.0) ในการออกแบบ
โปรแกรมแสดงผลบนคอมพิวเตอร๑  

 

 
รูปที่ 2  ตัวโครงของเครื่องบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืชแบบกึ่งอัตโนมัติ 

มมายเมตุ วงจรทางอิเล็กทรอนิกส๑แสดงในรูปที่ 9 

การออกแบบทางโครงสร๎างสามารถแบํงออกเป็น 3 
สํวนใหญํๆ คือ สํวนที่ 1 ตัวโครงสร๎างของโครงงาน สํวนที่ 2 
ถังเก็บเมล็ดพันธุ๑พืช และสํวนที่ 3 ตัวเปิด – ปิดปลํอยเมล็ด
พันธุ๑พืช 

ส่วนที่ 1ตัวโครงสร้างของโครงงาน 

 64 ซม.

 150 ซม.

 55 ซม.

 28
 ซ
ม.

 39
 ซ
ม.

 83
 ซ
ม.
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จะใช๎เหล็กกลํองเช่ือมเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ๎าที่มี
ความกว๎าง 55 เซนติเมตร ความยาว 64 เซนติเมตร และ
ความสูง 150 เซนติเมตร โดยแบํงออกเป็น 3 ช้ัน สําหรับวาง
โหลดเซลล๑ 1 ช้ัน โดยจะอยูํในสํวนของช้ันที่ 2 สํวนอีก 1 ช้ัน 
ใช๎สําหรับวางเท๎าเพื่อให๎สามารถนั่งบรรจุได๎โดยจะอยูํในสํวน
ของช้ันที ่3 ช้ันลํางสุด หรือจะใช๎สําหรับวางเมล็ดพันธุ๑พืชก็ได๎ 
นอกจากนี้ยังทําคานเพิ่มอีก 1 ช้ัน สําหรับติดตั้งมอเตอร๑ที่ใช๎
สําหรับเปิด-ปิด  ปลํอยเมล็ดพันธุ๑ซึ่งจะอยูํในสํวนของช้ัน
บนสุดดังแสดงในรูปที ่2 

 
รูปที่ 3  ตัวถังบรรจุของเครื่องบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืชแบบกึ่งอัตโนมัติ 

ส่วนที่ 2 ถังเก็บเมล็ดพันธุ์พืช 

ในการออกแบบถังบรรจุนั้นได๎ออกแบบไว๎นั้นเป็น
กรวยทรงสีเหลี่ยมที่มีความกว๎าง 50 เซนติเมตร ความยาว 59 
เซนติเมตร และความสูง 55 เซนติเมตร และตัวกรวยมีความ
สูง 10 เซนติเมตร ดังแสดงอยูํในรูปที่ 3 

ส่วนที่ 3 ตัวเปิด – ปิดปล่อยเมล็ดพันธุ์ (Open – Close 
Die) 

ในการออกแบบตัวเปิด-ปิดปลํอยเมล็ดพันธุ๑ ที่ใช๎
มอเตอร๑ในการวบคุมโดยจะประกอบไปด๎วยตัวปลํองปลํอยที่
มีความกว๎าง 5 เซนติเมตร ความยาว 5 เซนติเมตร และมี
ความสูงอยูํที่ 20 เซนติเมตร นอกจากนี้จะมีแกนกลมขนาด 
10 มิลลิเมตร ภายในปลํองปลํอยวัสดุซึ่งจะติดแผํนพลาสติก
หนา 3 มิลลิเมตร ขนาดความกว๎าง 4.8 เซนติเมตร ความยาว 
4.8 เซนติเมตร เพื่อทําหน๎าที่เปิด-ปิดปลํอยเมล็ดพันธุ๑ ดัง
แสดงในรูปที่ 4-6 

 
รูปที่ 4  ตัวปลํอยขณะปิดของเครื่ องบรรจุ เมล็ดพันธุ๑ พื ชแบบ

กึ่งอัตโนมัติ 

 
รูปที่ 5  ตัวปลํอยขณะเปิดของเครื่ องบรรจุ เมล็ดพันธุ๑พื ชแบบ

กึ่งอัตโนมัติ 

 
รูปที่ 6  เครื่องบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืชแบบกึ่งอัตโนมัติที่จัดทําเสร็จ 

3. บันทึกผลการทดลอง 

ผู๎วิจัยได๎วางแผนการทดลองโดยทําการทดลองหา
ความผิดพลาด และเวลาที่ใช๎ในการบรรจุเมล็ดพันธุ๑ ของถั่ว
เขียว และข๎าวเปลือกที่ระดับน้ําหนักตํางๆ และทดลองหา

  50 ซม.  

  55 ซม.  

  59 ซม.  

10 ซม. 

5 ซม. 5 ซม.

20
 ซ
ม.

4.8 ซม.

3 ม
ม.

10 มม.
  20 ซม.  

4.8
 ซม

.

Die

10 มม.3 มม.

4.8 ซม.

5 ซม. 5 ซม.

  20 ซม.  

10 มม.

4.8 ซม.

Die
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ความสามารถในการบรรจุเมลด็พันธุ๑ถ่ัวเขียว ข๎าวเปลือก และ
ข๎าวโพด ซึ่งผลการทดลองดังแสดงในรูปกราฟที่ 7 และ 8  

การทดลองเพื่อหาคําความผิดพลาดของการบรรจุ
เมล็ดพันธุ๑พืชรวมไปถึงเวลาที่ใช๎ในการบรรจุ ได๎ทดสอบการ
ใช๎งานแล๎วสามารถบรรจถุั่วเขียว ที่นํ้าหนัก 500 กรัม ใช๎เวลา
ในการบรรจุเฉลี่ย 2.81 วินาทีตํอถุง คิดเป็น 1,000 ถุงตํอ
ช่ัวโมง ท่ีน้ําหนัก 1 กิโลกรัม ใช๎เวลาในการบรรจุเฉลี่ย 5.24 
วินาทีตํอถุง คิดเป็น 650 ถุงตํอช่ัวโมง ที่น้ําหนัก 3 กิโลกรัม 
ใช๎เวลาในการบรรจุเฉลี่ย 19.36 วินาทีตํอถุง คิดเป็น 178 ถุง
ตํอช่ัวโมง โดยมีความผิดพลาดเฉลี่ยอยูํที่ 2.45 เปอร๑เซ็นต๑ 
และสามารถบรรจุข๎าวเปลือก ที่น้ําหนัก 500 กรัม ใช๎เวลาใน
การบรรจุเฉลี่ย 4.30 วินาทีตํอถุง คิดเป็น 827 ถุงตํอช่ัวโมง 
ที่น้ําหนัก 1 กิโลกรัม ใช๎เวลาในการบรรจุเฉลี่ย 11.37 วินาที
ตํอถุง คิดเป็น 303 ถุงตํอช่ัวโมง ท่ีน้ําหนัก 3 กิโลกรัม ใช๎
เวลาในการบรรจุเฉลี่ย 36.03 วินาทีตํอถุง คิดเป็น 98 ถุงตํอ
ช่ัวโมง โดยมีความผิดพลาดเฉลี่ยอยูํที่ 3.70 เปอร๑เซ็นต๑ 

การทดลองบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืช ในการทดลองนี้ทํา
การทดลองเพื่อหาความสามารถในการบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืช 
ด๎วยเครื่องบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืชแบบกึ่งอัตโนมัติผลการทดลอง
แสดงดังในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืช 

ชนิด 
เมล็ดพันธุ์พืช 

น้้ามนัก 
ที่บรรจุเข้า 

น้้ามนัก 
ที่บรรจุออก 

ถั่วเขียว 90  กิโลกรัม 88  กิโลกรัม 
ข๎าวเปลือก 80  กิโลกรัม 75  กิโลกรัม 
ข๎าวโพด 60  กิโลกรัม 53  กิโลกรัม 

จากตารางที่ 1 พบวําเมล็ดพันธุ๑พืชจะมีการติดค๎างอยูํ
บริเวณกรวย เพราะกรวยมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม แทนที่
จะบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืชได๎หมดแตํก็มีการติดค๎างในถังบรรจุโดย
ถั่วเขียวจะมีการติดค๎างอยูํ 2 กิโลกรัม ข๎าวเปลือกมีการติด
ค๎าง 5 กิโลกรัม และข๎าวโพดมีการติดค๎าง 7 กิโลกรัม ซึ่งเกิด
จากแรงเสียดทานของเมล็ดพันธุ๑พืชกับผิวของถังบรรจุ 

4. สรุป ลละวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการออกแบบระบบเปิด-ปิดโดยใช๎มอเตอร๑ในการ
ควบคุมสามารถทําการเปิด-ปิดได๎ดีให๎คําน้ําหนักท่ีใกล๎เคียง
กับคําน้ําหนักมาตรฐาน สํวนในการออกแบบการตรวจจับ
น้ําหนักนั้นสามารถที่จะทําการช่ังน้ําหนักได๎อยํางถูกต๎อง 
และสามารถบันทึกข๎อมูลในการบรรจุลงในหนํวยความจําอีอี
พรอมพร๎อมทั้งสามารถนําข๎อมูลมาแสดงผลบนคอมพิวเตอร๑
ได๎อยํางถูกต๎อง 

นอกจากนี้จะเห็นวําการบรรจุเมล็ดพันธุ๑ด๎วยจํานวน
น้ําหนักท่ีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจะใช๎เวลาในการบรรจุเพิ่มขึ้น
ทําให๎อัตราในการบรรจุลดลง และเมื่อเปลี่ยนเมล็ดพันธุ๑พืชที่
ใช๎ในการบรรจุทําให๎อัตราในการบรรจุลดลงที่เวลาเทําเดิมนั้น 
เกิดจากสาเหตุของเมล็ดพันธุ๑มีน้ําหนักและขนาดที่ไมํเทํากัน 
สํวนระบบการปลํอยเมล็ดพันธุ๑ควรเปลี่ยนเป็นชุดเปิด-ปิดเป็น
ระบบนิวเมติกส๑ เพื่อเพิ่มความเร็วในการปลํอยวัสดุ และเพื่อ
ปูองกันความล๎าที่เกิดจากแกนเกลียวขับลิ้นเปิด -ปิดของ
มอเตอร๑ด๎วย หรืออาจจะใช๎เป็นมอเตอร๑เหมือนเดิมแตํต๎อง
เป็นมอเตอร๑ที่มีความเร็วสูง นอกจากนี้ควรจะเปลี่ยนลักษณะ
ของถังบรรจุจากทรงสี่เหลี่ยมเป็นถังบรรจุทรงกลม ซึ่งจะ
สามารถลดแรงเสียดทานที่เกิดบริเวณผิวของผนังถังบรรจุ 
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รูปที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ๑ระหวํางนํ้าหนักเมล็ดพันธุ๑กับเวลาเฉลี่ยในการบรรจุถั่วเขียว 

 
รูปที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ๑ระหวํางนํ้าหนักเมล็ดพันธุ๑กับเวลาเฉลี่ยการบรรจุข๎าวเปลือก 
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รูปที่ 9 วงจรรวมเครื่องบรรจุเมล็ดพันธุ๑พืชแบบกึ่งอัตโนมัติ  
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บทคัดย่อ 

จากปัญหาในการเกิดไฟไหม๎ใบอ๎อยที่เกษตรกรปลํอยไว๎ในแปลง ทําให๎ไฟไหม๎ตออ๎อยและตออ๎อยได๎รับความเสียหาย ซึ่งใน
ปี 2545 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมได๎ออกแบบจอบหมุนสับใบอ๎อยสําหรับพํวงตํอกับแทรกเตอร๑ขนาด 80 แรงม๎า แตํเนื่องจาก
เกษตรกรหลายรายไมํมีรถแทรกเตอร๑ขนาด 80 แรงม๎า และคาดวําถ๎าออกแบบจอบหมุนสับกลบใบอ๎อยสําหรับแทรกเตอร๑ขนาดต่ํา
กวํา 80 แรงม๎าอาจจะมีกําลังไมํเพียงพอ จึงได๎ออกแบบเครื่องสับใบอ๎อยซึ่งจะทําการสับใบอยํางเดียวโดยไมํกลบสําหรับพํวงตํอกับ
แทรกเตอร๑ขนาดต่ํากวํา 80 แรงม๎า หลังจากนั้นจึงใช๎จอบหมุนสับกลบใบอ๎อยที่ออกแบบสําหรับแทรกเตอร๑ขนาดต่ํากวํา 80 แรงม๎า
ลงมาเชํนกันเข๎าทํางานซ้ําอีกครั้งเพื่อสับกลบใบอ๎อย หรือจะปลํอยใบอ๎อยที่ถูกสับใบแล๎วทิ้งคลุมแปลงไว๎โดยไมํกลบสําหรับ
เกษตรกรที่ต๎องการใบคลุมแปลงแตํต๎องการใบขนาดสั้น เพื่อให๎สามารถใช๎เครื่องหยอดปุ๋ยได๎งําย การออกแบบเครื่องสับใบอ๎อยนี้ได๎
ออกแบบให๎พํวงตํอรถแทรกเตอร๑แบบ 3 จุด ชุดหัวเกียร๑อัตราทด 1.46:1 ถํายทอดกําลังจากเพลาถํายทอดกําลังรถแทรกเตอร๑ สํง
กําลังผํานเฟืองโซํไปหมุนเพลาใบมีด 2 ชุดบนลําง หมุนสวนทางกันโดยเพลาใบมีดลํางหมุนด๎วยความเร็วประมาณ 500 รอบ/นาที 
เพลาใบมีดบนหมุนด๎วยความเร็วประมาณ 850 รอบ/นาที ใบมีดชุดลํางประกอบด๎วยใบมีด 4 ชุด ชุดละ 13 ฟัน ใบมีดชุดบน
ประกอบด๎วยจาน 14 จาน แตํละจานติดใบมีดสามเหลี่ยมจํานวน 4 ใบ หน๎ากว๎างในการทํางาน 0.625 เมตร ผลการทํางานที่
จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อใช๎แทรกเตอร๑ 24 แรงม๎า ความยาวใบอ๎อยกํอนทํางานมีคําเฉลี่ย 1.13 เมตร หลังการใช๎เครื่องสับใบอ๎อยแล๎ว
ความยาวใบอ๎อยเฉลี่ย 0.24 เมตร ความสามารถในการทํางาน 1.34 ไรํ/ชม. อัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง 1.95 ลิตร/ไรํ ความ
หนาใบอ๎อย 0.06 เมตร ที่ความช้ืนดิน 10.7 เปอร๑เซ็นต๑ (มาตรฐานแห๎ง) จากการทดสอบและวัดการใช๎กําลัง โดยการตํอพํวงกับรถ
แทรกเตอร๑ขนาด 24 แรงม๎า พบวําใช๎กําลังในการสับใบอ๎อย 4.43 กิโลวัตต๑/เมตร และใช๎กําลังในการสับกลบใบอ๎อยด๎วยเครื่องสับ
กลบใบอ๎อยตามหลังการใช๎เครื่องสับใบอ๎อยดังกลําว 7.28 กิโลวัตต๑/เมตร รวมใช๎กําลังทั้งสองขั้นตอนเป็น 11.69 กิโลวัตต๑/เมตร ซึ่ง
มากกวําการใช๎จอบหมุนสับกลบใบอ๎อยตั้งแตํครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ซึ่งใช๎กําลังเพียง 8.92 กิโลวัตต๑/เมตร แตํอยํางไรก็ตาม การใช๎
เครื่องสับใบอ๎อยคงต๎องพิจารณาถึงพื้นท่ีที่มีความหนาของใบอ๎อย ซึ่งบางครั้งมากจนการใช๎เครื่องสับกลบแตํเพียงอยํางเดียวทํา
ไมํได๎ จําเป็นต๎องใช๎เครื่องสับใบอ๎อยทํางานกํอน หรือ ใช๎เป็นทางเลือกให๎เกษตรกรที่ต๎องการทิ้งใบคลุมแปลงไว๎เพื่อรักษาความช้ืน
ภายในดินไว๎แตํต๎องการให๎ใบอ๎อยที่ท้ิงไว๎มีขนาดสั้นเพื่อให๎สามารถใช๎เครื่องหยอดปุ๋ยได๎โดยไมํติดขัดกับตัวเปิดรํองปุ๋ย 

ค้าส้าคัญ: เครื่องสับใบอ้อย; จอบมมุนสับกลบใบอ้อย 

1. บทน้า 

อรรถสิทธิ์ และคณะ[4] ได๎รายงานในการประชุม
วิชาการอ๎อยและน้ําตาลแหํงชาติ ครั้งที่ 3 ระหวํางวันที่ 6-8 

พฤษาคม 2541 ณ. โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัด
ขอนแกํนวํา หลังเก็บเกี่ยวอ๎อยบางพื้นที่นิยมเผาใบและเศษ
ซากอ๎อย  (post harvest burning)  เพื่อปูองกันไมํให๎อ๎อย
ตอที่งอกแล๎วถูกไฟไหม๎  เพราะวํา  ถ๎าอ๎อยตองอกแล๎ว ถูก
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ไฟไหม๎จะเสียหายมากกวําไฟไหม๎หลังเก็บเกี่ยวอ๎อยแล๎ว
ทันที  แตํจากการทดลองของ อรรถสิทธิ์  และคณะ
[3]  พบวํา  อ๎อยที่มีการเผาใบหลังเก็บเกี่ยวอ๎อยมีผลผลิต
อ๎อยตอต่ํากวําอ๎อยที่ไมํมีการเผาใบ  (มีใบคลุม) และจาก
สัมมนาเรื่ องแนวทางวิ จั ย  และพัฒนาอ๎อยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. ในชํวงปี 2547-2459 ณ ศูนย๑วิจัยพืช
ไรํขอนแกํน[1] รายงานวํานอกจากการเผาใบอ๎อย อาจทําให๎
เกิดไฟลุกลามไปติดแปลงข๎างเคียง แล๎วยังทําให๎เกิดอุบัติเหตุ
ในการจราจร ปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่ตามมา ซึ่งทําให๎เกษตรกร
จํ านวนมากโดยเฉพาะเกษตรกรผู๎ ปลู กอ๎อยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคกลาง บางสํวน เกี่ยวอ๎อยโดย
ไมํ เผาใบ แล๎วเกิดไฟไหม๎อ๎อยตอที่ เจริญงอกงามแล๎ว 
เนื่องจากอุบัติเหตุหรือจากการติดไฟเองจากแปลงข๎างเคียง
ซึ่งยังคงเผาใบอยูํ  

ในปี 2548 สุภาษิต และคณะ[2] ได๎ออกแบบจอบ
หมุนสําหรับพรวนดินและสับใบอ๎อยให๎พํวงรถแทรกเตอร๑
ขนาด 80-90 แรงม๎า โดยติดพํวงแบบ 3 จุด (รูปที่ 1) 
ออกแบบให๎เยื้องขวาเพื่อสับกลบใบอ๎อยในรํองอ๎อย ซึ่งจะ
ทํางานได๎ในแปลงที่มีระยะการปลูกอ๎อยตั้งแตํ 1.2 เมตรขึ้น
ไป การทํางานของจอบหมุนนี้ได๎รับกําลังจากเพลาอํานวย
กําลังของรถแทรกเตอร๑ที่มีความเร็วรอบ 540 รอบตํอนาที 
เพื่อสํงกําลังไปยังห๎องเกียร๑แล๎วถํายทอดไปยังเฟืองโซํซึ่งอยูํ
ด๎านข๎างแล๎วสํงกําลังไปหมุนเพลาจอบหมุนด๎วยความเร็ว
รอบ 500 รอบตํอนาที  

 
รูปที่ 1  จอบหมุนแบบแถวเดี่ยวสําหรับพรวนดินและสับกลบใบอ๎อย 

เพลาจานหมุนมีจานยึดใบจอบหมุน 4 จาน ในแตํละ
จานมีใบจอบหมุนแบบ L ผสม C 6  ใบ ชุดใบจอมหมุน
ทั้งหมดเรียงตัวเป็นเกลียวลักษณะที่ไมํให๎ใบกระทบพื้นดิน
พร๎อมกัน ซึ่งใช๎กําลังในการทํางานน๎อยสุด โดยจอบหมุนท่ี

ออกแบบมีประสิทธิภาพการทํางานเชิงพื้นที่ 89.64% ความ
ยาวใบอ๎อยกํอนการสับกลบ 257.8 มิลลิเมตร ความยาวใบ
อ๎อยหลังสับกลบ 58.9 มิลลิเมตร คิดเป็นเปอร๑เซ็นต๑ใบที่สั้น
ลง 78.6 เปอร๑เซ็นต๑ การกลบใบอ๎อย 96 เปอร๑เซ็นต๑ โดยมี
อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง 4.11 ลิตรตํอไรํ ซึ่ง
เกษตรกรสํวนหนึ่งได๎ยอมรับและได๎จัดซื้อไปใช๎งาน แตํ
เกษตรกรอีกสํวนหนึ่งยังไมํสามารถจัดหาไปใช๎งานได๎
เนื่องจาก อุปกรณ๑ที่ออกแบบมาใช๎กับแทรกเตอร๑ขนาด 80 
แรงม๎า มีราคาคํอนข๎างสูง และมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน
เช้ือเพลิงสูงตามขนาดของรถแทรกเตอร๑ที่ใช๎ และคาดวําถ๎า
ออกแบบจอบหมุนสับกลบใบอ๎อยสําหรับแทรกเตอร๑ขนาด
ต่ํากวํา 80 แรงม๎าซึ่งกําลังได๎รับความนิยมทั่วไปนั้นอาจจะมี
กําลังไมํเพียงพอ จึงได๎ออกแบบเครื่องสับใบอ๎อยซึ่งจะทํา
การสับใบอยํางเดียวโดยไมํกลบสําหรับพํวงตํอกับแทรกเตอร๑
ขนาดต่ํากวํา 80 แรงม๎า หลังจากนั้นจึงใช๎จอบหมุนสับกลบ
ใบอ๎อยที่ออกแบบสําหรับแทรกเตอร๑ขนาดต่ํากวํา 80 
แรงม๎าลงมาเชํนกันเข๎าทํางานซ้ําอีกครั้งเพื่อสับกลบใบอ๎อย 
หรือจะปลํอยใบอ๎อยท่ีถูกสับใบแล๎วท้ิงคลุมแปลงไว๎โดยไมํ
กลบสําหรับเกษตรกรที่ต๎องการใบคลุมแปลงแตํต๎องการใบ
ขนาดสั้น เพื่อให๎สามารถใช๎เครื่องหยอดปุ๋ยได๎งําย 

2 อุปกรณ์ลละวิธีการ 

อุปกรณ๑ที่ ใ ช๎ ในการทดสอบประกอบด๎วย รถ
แทรกเตอร๑ขนาด 84 แรงม๎า เทปวัดระยะทาง 1 ม๎วน 
นาฬิกาจับเวลา 2 เรือน อุปกรณ๑วัดน้ํามันแบบหลอดแก๎ว 1 
ชุด อุปกรณ๑เก็บตัวอยํางดิน 1 ชุด เครื่องช่ังน้ําหนัก 1 
เครื่อง และตู๎อบตัวอยํางดิน 1 เครื่อง ระยะเวลาในการ
ทดสอบนี้เริ่มตั้งแตํตุลาคม 2553 ถึงเดือน กันยายน 2555 
สําหรับสถานที่ทดสอบเบื้องต๎นได๎แกํสถาบันวิจัยเกษตร
วิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร และทดสอบในแปลง
เกษตรกรที่ แปลงเกษตรกร อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี และ 
แปลงเกษตรกร อ.บ๎านไผํ จ.ขอนแกํน สําหรับวิธีการทดสอบ
ได๎ดําเนินการดังนี้  เริ่มจากดําเนินการออกแบบและสร๎าง
ต๎นแบบเครื่องสับใบอ๎อย เสร็จแล๎วทดสอบเบื้องต๎นในแปลง
อ๎อยตอที่ผํานการเก็บเกี่ยวแล๎วของเกษตรกร จากนั้นนํา
ต๎นแบบมาแก๎ไขให๎เหมาะสมแล๎วนํากลับไปทดลองในแปลง
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เกษตรกรอีกครั้งพร๎อมเก็บข๎อมูล วิเคราะห๑ข๎อมูลและจัดทํา
รายงาน 

3.ผลการทดลองลละวิจารณ์ผลการทดลอง 

ดําเนินการศึกษาอุปกรณ๑สับต๎นข๎าวโพดมาดัดแปลง
ให๎สามารถสับใบและเศษซากอ๎อย แล๎วนํามาออกแบบเครื่อง
สับใบและเศษซากอ๎อย โดยใช๎รูปแบบคล๎ายกับเครื่องสับต๎น
ข๎าวโพดดังแสดงในรูปท่ี 2 โดยออกแบบให๎ใช๎แกนเพลาชุด
ลูกตีขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางประมาณ 0.06 เมตร มีชุดลูกตี
เส๎นผํานศูนย๑กลางประมาณ 0.44 เมตร เพื่อดึงใบอ๎อยให๎เข๎า
ไปปะทะกับชุดใบมีดซึ่งติดอยูํด๎านบนของชุดลูกตี โดยในขั้น
แรกออกแบบใบชุดตีเป็นเหล็กเพลากลมเพื่อให๎เกิดความ
แข็งแรง สํวนชุดใบมีดทําจากเหล็กสปริง เพื่อให๎มีความ
แข็งแรงและสามารถยึดหยุํนได๎ ออกแบบให๎ชุดเครื่องสับใบ
อ๎อยติดกับแทรกเตอร๑ขนาด 50 แรงม๎าโดยการวิ่งครํอมแถว
กออ๎อยดังแสดงในรูปที่ 3 เนื่องจากรถแทกรเตอร๑มีขนาด
ใหญํเกินกวําจะวิ่งในแถวระหวํางกออ๎อยได๎ ออกแบบให๎
กําลังจากเพลาอํานวยกําลังรถแทรกเตอร๑ผํานไปยังห๎องเกียร๑
ทด อัตราทด 1.46: 1 แล๎วสํงกําลังผํานเฟืองโซํไปยังชุดลูกตี 
โดยมีความเร็วรอบชุดลูกตี ประมาณ 200 รอบ/นาที ดัง
แสดงในรูปท่ี 4  ซึ่งชุดเกียร๑และชุดเฟืองทดใช๎ขนาดเทํากับ
จอบหมุนนาข๎าว ที่มีใช๎กันแพรํหลายเพื่อไห๎ได๎วัสดุราคาไมํ
แพง และจากการทดสอบเบื้องต๎นพบวํา ใบอ๎อยพันเข๎าสูํ
แกนชุดตีโดยไมํมีการสับใบ จึงดําเนินการแก๎ไขใหมํโดยสร๎าง
ชุดลูกตีมีลักษณะเป็นเหล็กพืดแบน และเปลี่ยนชุดใบมีดให๎
ยาวมากขึ้นและมีชํองวํางระหวํางใบลูกตีกับใบมีดน๎อย
เพื่อให๎สามารถตัดใบอ๎อยได๎ดีมากข้ึนแสดงในรูปที่ 5  ซึ่งจะ
ได๎ดําเนินการทดสอบในแปลงตํอไป 

 
รูปที่ 2  ชุดอุปกรณ๑สับต๎นข๎าวโพด 

 
รูปที่ 3  แสดงรูปแบบของการพํวงเครื่องสับใบอ๎อยแล๎ววิ่งครํอมรํอง

อ๎อยเพื่อสับใบอ๎อยระหวํางแถวอ๎อย 

 
รูปที่ 4  รูปแบบการสํงกําลังจากรถแทรกเตอร๑ไปยังเพลาลูกตี 

 
รูปที่ 5  ชุดลูกตีมีลักษณะเป็นเหล็กพืดแบน 

หลังจากได๎นําต๎นแบบที่แก๎ไขแล๎วไปทดสอบใน
แปลง พบวํา ชุดใบมีดรับไมํมีความแข็งแรงเนื่องจากเป็น
เหล็กสปริง เมื่อเช่ือมติดกับแผํนยึดจะเปราะหักงําย
เนื่องจากได๎รับความร๎อนจากการเช่ือม นอกจากนั้นเกิดการ
พันของใบอ๎อยจนชุดแกนเพลาใบมีดไมํสามารถหมุนได๎ ต๎อง
ดําเนินการปรับปรุง โดยเปลี่ยนวัสดุชุดใบมีดรับจากเหล็ก
สปริง เป็นเหล็กเหนียวธรรดาพร๎อมลับคมและขยายชํองวําง
ระหวํางใบมีดให๎มากขึ้น เนื่องจากไมํสามารถสับใบอ๎อยได๎
ทัน ใบอ๎อยจึงเข๎ามาอุดตัน ซึ่งจากการทดลองเบื้องต๎นแล๎ว
เห็นได๎วํารถแทรกเตอร๑ขนาด 50 แรงม๎า สามารถทํางานได๎
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จึงลดขนาดรถแทรกเตอร๑ที่ใช๎งานลงเหลือ 34 แรงม๎า ซึ่งเป็น
แทรกเตอร๑ขนาดเล็กลงมาที่เกษตรกรนิยมใช๎งานกันมากอีก
ขนาดหนึ่ง และเป็นการประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิงในการ
ทํางานอีกทางหนึ่งด๎วย แตํยังคงใช๎แทรกเตอร๑วิ่งครํอมแถว
กออ๎อยเนื่องจากแทรกเตอร๑ยังคงมีขนาดใหญํ 

หลังจากได๎เปลี่ยนวัสดุชุดใบมีดรับเป็นเหล็กเหนียว
ธรรมดาเรียบร๎อยแล๎ว จึงได๎นําไปทดสอบพํวงตํอกับ
แทรกเตอร๑ขนาด 34 แรงม๎า ซึ่งพบวําสามารถทํางานได๎ แตํ
ยังคงมีปัญหาในการที่ใบอ๎อยเข๎าไปอัดกับใบรับที่ได๎ทําใหมํ
จนในบางครั้งเครื่องหยุดการทํางานเนื่องจากหมุนไมํไหว 
ต๎องเอาใบอ๎อยที่เข๎ามาอัดนั้นออกไปกํอนจึงจะสามารถ
ทํางานตํอได๎แสดงในรูปที่ 6 จึงต๎องทําการปรับปรุงใบรับอีก
ครั้ ง โดยการใช๎ใบมีดสํ าหรับใบตั ดหญ๎าขนาด 4 x3 
เซนติเมตร มาติดกับแกนที่เช่ือมตํอกับแผงรับอีกครั้งโดยใช๎
การยึดใบมีดด๎วย น๎อต จํานวน 2 ตัวตํอใบ ซึ่งใบมีดนี้มี
ความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร เพื่อให๎สามารถตัดใบอ๎อย
ได๎ดีขึ้น แล๎วดําเนินการทดสอบเบื้องต๎นเพื่อดูผลตํอไป 

 
รูปที่ 6 แสดงการใช๎แทรกเตอร๑ขนาด 34 แรงม๎าพํวงเครื่องสับใบอ๎อย

และใบอ๎อยเข๎ามาพันแกนลูกต ี

เมื่อได๎นําเครื่องสับใบอ๎อยที่ได๎ปรับปรุงแล๎วไป
ทดสอบปรากฏวํายังคงมีปัญหาจากการพันท่ีแกนลูกตี จึง
ดําเนินการปรับปรุงใหมํขยายขนาดลูกตีให๎ใหญํขึ้นโดยมี
ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางเพลาประมาณ 0.27 เมตรสํวนใบลูก
ตีลดความยาวลงเหลือความยาวฟันลูกตีประมาณ 0.08 
เมตรเพื่อให๎เหมาะสมและมีความแข็งแรงมากขึ้นและมีเส๎น
ผํานศูนย๑กลางโดยรวมประมาณเทําเดิม รวมทั้งลดความยาว
ใบรับให๎มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางลูกตี
ที่ได๎ปรับปรุงใหมํโดยใช๎ใบรับเป็นเหล็กพืดลับคมประกบคูํ

เพื่อให๎เกิดความแข็งแรง ซึ่งต๎องดําเนินการทดสอบหาข๎อมูล
เบื้องต๎นตํอไปเพื่อนํามาปรับปรุง 

 
รูปที่ 7  แสดงให๎เห็นการขยายขนาดลูกตีให๎ใหญํขึ้น 

หลังจากได๎ปรับปรุงเครื่องสับใบและเศษซากอ๎อย
สําหรับแทรกเตอร๑ขนาดกลาง ตามรูปที่ 7 แล๎วนําไปทดสอบ
พบวําใบอ๎อยยังคงมีการอุดตันทําให๎ต๎องหยุดการทํางานเพื่อ
ดึงใบอ๎อยออกจากเครื่อง ตามรูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 แสดงให๎เห็นวําใบอ๎อยมีการอุดตัน 

ซึ่งจากการพันของใบอ๎อยจึงได๎เปลี่ยนวิธีการสับใบ
แบบใหมํโดยออกแบบให๎มี 2 ลูกตีโดยให๎ลูกตีด๎านบนมี
ขนาดเล็กกวําด๎านลําง ตามรูปที่ 9 โดยให๎ลูกตีลูกที่สอง 
หมุนด๎วยความเร็วรอบตํางกับลูกตีแรก โดยการกําหนด
จํานวนฟันของเฟืองโซํที่ไมํเทํากัน และสามารถกําหนดให๎ลูก
ตีลูกที่สองหมุนตามหรือหมุนสวนทางกับลูกตีลูกแรกได๎ โดย
การวางตําแหนํงโซํ ตามรูปที่ 10 และ 11 
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รูปที่ 9  แสดงต๎นแบบเครื่องสับใบอ๎อยแบบ 2 ลูกตี 

 
รูปที่ 10 แสดงการใช๎โชํขับลูกตีหมุนตามกัน 

 
รูปที่ 11 แสดงการใช๎โซํขับลูกตีหมุนสวนกัน 

โดยใช๎เฟืองโซํที่เพลาจากห๎องเกียร๑  9 ฟัน เพลาลูก
ตีบน 11 ฟัน เพลาลูกตีลําง 9 ฟัน ซึ่งจะได๎ความเร็วรอบลูก
ตีบน 616 รอบ/นาที ความเร็วรอบลูกตีลําง 504 รอบ/นาที 
แล๎วนําไปทดสอบพบวําสามารถตีใบอ๎อยได๎ดี ไมํมีการพัน

ของใบอ๎อยจนต๎องหยุดดึงใบออก แตํขนาดความยาวของใบ
ที่สับออกมายังคงมีความยาวมากไป จึงแก๎ใขต๎นแบบอีกครั้ง
โดยการเปลี่ยนใบตีของลูกตีตัวบนท่ีเป็นเหล็กพืดธรรมดา
เป็นใบมีดแบบรถเกี่ยวข๎าว ดังแสดงในรูปที่ 12 และเปลี่ยน
ฟันลูกตีให๎มีจํานวนมากขึ้นเป็น 13 ฟันตํอแถบ พร๎อมกับ
จานประกอบใบมีดสามเหลี่ยมแบบรถเกี่ยวข๎าว จํานวน 14 
จาน จานละ 4 ใบมีดเรียงเป็นเกลียว ประมาณ 7 องศา เพื่อ
ไมํให๎ใบตี ตีพร๎อมกัน ซึ่งจะทําให๎สิ้นเปลืองพลังงานมากกวํา 
ดังแสดงในรูปที่ 13 และ 14 

 
รูปที่ 12 แสดงการใช๎ใบมีดรถเกี่ยวข๎าวใสํในลูกตีบน 

 
รูปที่ 13 แสดงการปรับปรุงลูกตีลําง โดยเพิ่มจํานวนใบตี และเรียงเป็น

เกลียว 

 
รูปที่ 14 แสดงลูกตีบนการติดใบมีดสามเหลี่ยมบนจาน และเรียงเป็น

เกลยีว 

ซึ่งจากผลการทดสอบพบวํา ขนาดความยาวของใบ
อ๎อยยังคงมีความยาวอยูํ จึงปรับปรุงโดยการเปลี่ยนเฟือง
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เพลาลูกตีใบมีดให๎มีความเร็วมากกวํา ลูกตีตัวลําง เพื่อให๎
การสับใบทําได๎สั้นมากขึ้น โดยดําเนินการเปลี่ยนเฟือง ที่
เพลาจากห๎องเกียร๑มีจํานวนฟันเป็น 12 ฟัน เพลาลูกตีบน 9 
ฟัน และเฟืองเพลาลูกตีลําง 16 ฟัน จะได๎ความเร็วรอบเพลา
ลูกตีบน 672 รอบ/นาที ความเร็วรอบเพลาลูกตีลําง 378 
รอบ/นาที โดยสามารถสลับทิศทางการหมุนของเฟืองเพลา
กลาง(เพลาใบมีด) ได๎โดยการใช๎ทิศทางการคล๎องโซํ ดังในรูป
ที่ 15 และ 16 โดยมีเฟืองพยุงโซํเพิ่มเติม 

 
รูปที่ 15 ลูกตีทั้งสอง หมุนตามกัน 

 
รูปที่ 16 ลูกตีทั้งสองหมุนสวนทาง 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบเครื่องสับใบออ๎ย แบบลูกตีหมุนตามกัน
หน๎ากว๎างในการทํางาน  0.625     เมตร พํวงติดกับรถแทรกเตอร๑
ขนาด 34 แรงม๎า รถแทรกเตอร๑คูโบต๎า L 3408 ที่เกียร๑รถ
แทรกเตอร๑ low 2 ที่ความเร็วรอบเพลาอํานวยกําลัง 540 รอบตอํ
นาที ความเร็วรอบของรถแทรกเตอร๑ที่ 2,500 รอบตํอนาที ทดสอบ
ที่อําเภอบา๎นไผํ จังหวัดขอนแกํน  

รายการ ลูกตีมมุน
ตามกัน 

ลูกตีมมุน
สวนทาง 

สภาพแปลงทดสอบ 
-ขนาดแปลง (กว๎างxยาว), (เมตร) 

 
6.5x195 

 
6.5x195 

-ความชื้นดิน (มาตรฐานแห๎ง), (%) 
-ความยาวใบอ๎อยกํอนการสับ (เมตร) 
-น้ําหนักใบอ๎อยตํอพื้นที่ (กิโลกรัม/ไรํ) 
-ความหนาของใบอ๎อย (เมตร) 
ผลการทดสอบ 
-ความเร็วในการเคลื่อนที่ของอุปกรณ๑ 
(เมตร/วินาที) 
-หน๎ากว๎างในการทํางาน (เมตร) 
-หน๎ากว๎างในการทํางานทางทฤษฏี (เมตร) 
-ความสามารถในการทํางานทางทฤษฏี (ไรํ/
ชั่วโมง) 
-ความสามารถในการทํางานจริง (ไรํ/ชั่วโมง) 
-ประสิทธิภาพการทํางาน (%) 
-อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร/
ไรํ) 
-ความยาวใบอ๎อยหลังการสับ (เมตร) 
-ความสามารถในการสับใบอ๎อย (%) 

17.0 
1.26 
748 

0.045 
 
 

0.39 
0.625 
1.65 
1.46 

 
1.19 
81.9 
2.03 

 
0.38 
70.51 

15.9 
1.20 
566 

0.041 
 
 

0.37 
0.625 
1.65 
1.36 

 
1.22 
89.9 
2.03 

 
0.30 
75.17 

ตารางที่ 2  แสดงกาํลังที่ต๎องใช๎ของแทรกเตอร๑ขนาด 34 แรงม๎าใน
การทํางานของเครื่องสับใบอ๎อยเทียบกบัจอบหมุนสับกลบใบอ๎อย 

ขนาดรถ
ลทรกเตอร์ 

ลรงม้า 

อุปกรณ์ที่
พ่วงต่อกับ
ลทรกเตอร์ 

รูปลบบ
ของ

ลทรกเตอร์
ท้างานใน
ลปลงอ้อย 

มน้า
กว้างใน

การ
ท้างาน 
เมตร 

ก้าลังที่
ใช้ในการ
ท้างาน 
กิโลวัตต์ 
(ลรงม้า) 

ก้าลังที่ใช้
ในการ
ท้างาน/

มน้ากว้าง
ในการ
ท้างาน 

กิโลวัตต์/
เมตร 

34 เครื่องสับใบ
อ๎อย 

แทรกเตอร๑
วิ่งครํอม

แถวกออ๎อย 

0.625 19.12 
(25.64) 

30.60 

34 จอบหมุนสับ
กลบใบอ๎อย 

แทรกเตอร๑
วิ่งครํอม

แถวกออ๎อย 

0.8 19.89 
(26.67) 

24.87 

34 จอบหมุนสับ
กลบใบอ๎อย 
(ทํางานตาม
เครื่องสับใบ

อ๎อย) 

แทรกเตอร๑
วิ่งครํอม

แถวกออ๎อย 

0.8 21.36 
(28.64) 

26.71 

 
รูปที่ 17 ใบอ๎อยที่ผํานเครื่องสับใบและเศษซากอ๎อย 
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ซึ่งจากผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 1 2 และ 
รูปที่  17 ได๎ขนาดความยาวใบอ๎อยขนาดสั้ นลง เหลือ
ประมาณ 30 เซนติเมตร ซึ่งเป็นความยาวที่ลดลงจากใบอ๎อย
เดิมประมาณ 75 เปอร๑เซนต๑ และการหมุนเพลาใบตีและ
เพลาใบมีดสวนทางกันให๎ใบที่สั้นมากกวําเล็กน๎อย จึงได๎
เลือกใช๎การหมุนใบมีดแบบสวนทางกัน นอกจากนั้นกําลังที่
ต๎องใช๎การสับใบอ๎อยดังแสดงในตารางที่ 2 ใช๎กําลังมากซึ่ง
สาเหตุนําจะเกิดจากแก๎ไขต๎นแบบหลายครั้งพื้นที่ในการ
แก๎ไขมีจํากัดทําให๎เพลาลูกตีอาจไมํได๎แนวเส๎นตรงเดียวกัน 
และการหักมุมของข๎อโซํมีมากเป็นสาเหตุทําให๎เกิดแรงเสียด
ทานใช๎กําลังมากขึ้น นอกจากนั้นในการใช๎แทรกเตอร๑วิ่ง
ครํอมแถวกออ๎อยควบคุมความลึกในการทํางานได๎ไมํดีนัก 
จึงสร๎างเครื่องต๎นแบบเครื่องสับใบและเศษซากอ๎อยสําหรับ
รถแทรกเตอร๑ขนาด 24 แรงม๎า และเพิ่มรอบลูกตีทั้งสองลูก
เพื่อให๎ตีใบได๎สั้นมากขึ้น นอกจากนั้นรถแทรกเตอร๑ขนาด 24 
แรงม๎ายังสามารถใช๎วิ่งภายในแถวระหวํางกออ๎อยได๎ โดย
ดําเนินการสร๎างเครื่องสับใบและเศษซากอ๎อยสําหรับรถ
แทรกเตอร๑ขนาด 24 แรงม๎าซึ่ งสามารถวิ่ งภายในแถว
ระหวํางกออ๎อยได๎ โดยออกแบบให๎ลูกตีสองลูกหมุนสวนทาง
กันโดยมีเฟืองเพลาบนจํานวน 17 ฟัน เฟืองเพลากลาง 10 
ฟัน และเฟืองเพลาลูกตีลํางจํานวน 17 ฟัน ซึ่งเป็นความเร็ว
รอบลูกตีเพลาบน 850 รอบ/นาที ความเร็วรอบลูกตีเพลา
ลําง 500 รอบ/นาที โดยใช๎หัวเกียร๑ทดเทําเดิม 1.46:1  ดัง
แสดงในรูปที่ 18 และรูปที่ 19 

 
รูปที่ 18 แสดงเครื่องสับใบอ๎อยด๎านข๎าง 

 
รูปที่ 19 แสดงเครื่องสับใบด๎านหลัง 

ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 3 4 และรูปที่ 20 
สํวนประกอบของเครื่องสับใบอ๎อย แสดงในรูปที่ 21 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบเครื่องสับใบออ๎ยแบบลกูตีหมุนสวนทาง 
หน๎ากว๎างในการทํางาน  0.625 เมตร พวํงติดกับรถแทรกเตอร๑
ขนาด 24 แรงม๎า ใช๎รถแทรกเตอร๑คูโบต๎า L 2420 ที่เกียร๑รถ
แทรกเตอร๑ low 2 ที่ความเร็วรอบเพลาอํานวยกําลัง 540 รอบตอํ
นาที ความเร็วรอบของรถแทรกเตอร๑ที่ 2,500 รอบตํอนาที ทดสอบ
ที่อําเภอบอํพลอย จังหวัดกาญจนบุร ี

รายการ ข้อมูล 
สภาพแปลงทดสอบ 
-ขนาดแปลง (กว๎างxยาว), (เมตร) 
-ความชื้นดิน (มาตรฐานแห๎ง), (%) 
-ความยาวใบอ๎อยกํอนการสับ (เมตร) 
-น้ําหนักใบอ๎อยตํอพื้นที่ (กิโลกรัม/ไรํ) 
-ความหนาของใบอ๎อย (เมตร) 
ผลการทดสอบ 
-ความเร็วในการเคลื่อนที่ของอุปกรณ๑ (เมตร/วินาที) 
-หน๎ากว๎างในการทํางาน  (เมตร) 
-หน๎ากว๎างในการทํางานทางทฤษฏี (เมตร) 
-ความสามารถในการทํางานทางทฤษฏี (ไรํ/ชั่วโมง) 
-ความสามารถในการทํางานจริง (ไรํ/ชั่วโมง) 
-ประสิทธิภาพการทํางาน (%) 
-อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร/ไรํ) 
-ความยาวใบอ๎อยหลังการสับ (เมตร) 
-ความสามารถในการสับใบอ๎อย (%) 

 
7.10x100 

10.7 
1.14 
1114 
0.065 

 
0.36 
0.625 
1.66 
1.35 
1.31 
96.8 
1.95 
0.24 
81.36 

 

 
รูปที่ 20 แสดงผลการทํางานเครื่องสับใบอ๎อยพํวงแทรกเตอร๑ 24 
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แรงม๎า 

 
รูปที่ 21 แสดงโครงสร๎างโดยรวมของเครื่องสับ ใบอ๎อยพํวงรถ

แทรกเตอร๑ 24 แรงม๎า 

ตารางที่ 4 แสดงกําลังที่ต๎องใช๎ในการทาํงานของเครื่องสับใบอ๎อย
เทียบกับจอบหมุนสับกลบใบอ๎อย 

ขนาดรถ
แทรกเตอร๑ 

แรงม๎า 

อุปกรณ๑ที่
พํวงตํอกับ
แทรกเตอร๑ 

รูปแบบ
ของ

แทรกเตอร๑
ทํางานใน
แปลงอ๎อย 

หน๎า
กว๎าง
ในการ
ทํางาน 
เมตร 

กําลังที่
ใช๎ใน
การ

ทํางาน 
กิโลวัตต๑ 
(แรงม๎า) 

กําลังที่
ใช๎ในการ
ทํางาน/
หน๎า

กว๎างใน
การ

ทํางาน 
กิโลวัตต๑/

เมตร 
24 เครื่องสับ

ใบอ๎อย 
แทรกเตอร๑
วิ่งในแถว
ระหวําง
กออ๎อย 

0.625 3.71 
(2.78) 

4.43 

24 จอบหมุน
สับกลบใบ

อ๎อย 

แทรกเตอร๑
วิ่งในแถว
ระหวําง
กออ๎อย 

0.8 7.14 
(9.57) 

8.92 

24 จอบหมุน
สับกลบใบ

อ๎อย 
(ทํางาน

ตามเครื่อง
สับใบ
อ๎อย) 

แทรกเตอร๑
วิ่งในแถว
ระหวําง
กออ๎อย 

0.8 5.82 
(7.81) 

7.28 

วิจารณ์ผลผลการวิจัยลละพัฒนาเคร่ืองเก็บลละสับใบ
ลละเศษซากอ้อยส้ามรับรถลทรกเตอร์ ขนาดต้่ากว่า 80 
ลรงม้า  

จากผลการทดสอบจะเห็นได๎วํา เครื่องสับใบและเศษ
ซากอ๎อยนั้นใช๎กําลังในการทํางานน๎อยกวํา เครื่องสับกลบใบ
อ๎อยโดยเฉพาะเมื่อใช๎กับรถแทรกเตอร๑ขนาด 24 แรงม๎า  

4.สรุปผลการทดลองลละค้าลนะน้า 

จากปัญหาในการเกิดไฟไหม๎ใบอ๎อยที่เกษตรกร
ปลํอยไว๎ในแปลง ทําให๎ไฟไหม๎ตออ๎อย เกษตรกรสูญเสียตอ
อ๎อยไป ถึงแม๎วําในปี 2545 จะมีจอบหมุนสับกลบใบอ๎อย
สําหรับรถแทรกเตอร๑ขนาด 80 แรงม๎าซึ่งออกแบบโดย
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม แตํเนื่องจากเกษตรกรหลาย
รายไมํมีรถแทรกเตอร๑ขนาดใหญํ สถาบันวิจัยเกษตร
วิศวกรรมจึงได๎ออกแบบเครื่องสับใบและเศษซากอ๎อยเพื่อรถ
แทรกเตอร๑ที่มีขนาดต่ํากวํา 80 แรงม๎าลงมา โดยใช๎เครื่องสับ
กลบใบอ๎อยทํางานซ้ําจะให๎ทําการสับกลบได๎งํายขึ้นและใช๎
พลังงานลดลง เครื่องสับใบอ๎อยนี้ออกแบบให๎พํวงตํอรถ
แทรกเตอร๑แบบพํวงตํอแบบ 3 จุด ชุดหัวเกียร๑อัตราทด 
1.46:1 ถํายทอดกําลังจากเพลาถํายทอดกําลังรถแทรกเตอร๑ 
สํงกําลังผํานเฟืองโซํไปหมุนเพลาใบมีด 2 ชุดบนลําง หมุน
สวนทางกันโดยเพลาใบมีดลํางหมุนด๎วยความเร็วประมาณ 
378 รอบ/นาที เพลาใบมีดบนหมุนด๎วยความเร็วประมาณ 
672 รอบ/นาที ใบมีดชุดลํางประกอบด๎วยใบมีด 4 ชุด ชุด
ละ 13 ฟัน ใบมีดชุดบนประกอบด๎วยจาน 14 จาน แตํละ
จานติดใบมีดสามเหลี่ยมจํานวน 4 ใบ หน๎ากว๎างในการ
ทํางาน 0.625 เมตร ผลการทํางานท่ีจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ
ใช๎แทรกเตอร๑ 34 แรงม๎า ความยาวใบอ๎อยกํอนทํางานมี
คําเฉลี่ย 1.20 เมตร หลังการใช๎เครื่องสับใบอ๎อยแล๎วความ
ยาวใบเฉลี่ย 0.30 เมตร ความสามารถในการทํางานเฉลี่ย 
1.22 ไรํ/ชม. อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง 1.81 ลิตร/
ไรํ ความหนาใบอ๎อยเฉลี่ย 0.04 เมตร ท่ีความชื้นดินเฉลี่ย
(มาตรฐานแห๎ง) 15.93 เปอร๑เซ็นต๑ กําลังที่ใช๎ในการทํางาน
สับใบอ๎อย 30.60 กิโลวัตต๑/เมตร ทั้งนี้อาจเนื่องจากการ
แก๎ไขต๎นแบบหลายครั้งเนื้อท่ีในการแก๎ไขมีจํากัดเพลาลูกตี
อาจไมํได๎แนวเส๎นตรงเดียวกัน และการหักมุมของข๎อโซํมี
มากเป็นสาเหตุทําให๎เกิดแรงเสียดทานใช๎กําลังมากขึ้น 
นอกจากนั้นการที่แทรกเตอร๑วิ่งครํอมแถวกออ๎อยควบคุม
ความลึกได๎ไมํดีนัก จึงดําเนินการสร๎างเครื่องสับใบอ๎อย
สําหรับพํวงตํอสําหรับแทรกเตอร๑  24 แรงม๎าเพื่อใช๎
แทรกเตอร๑วิ่งเข๎าใปในแถวระหวํางกออ๎อย โดยการปรับ
ระยะการสํงถํายกําลังให๎เหมาะสมใช๎หลักการสํงกําลังผําน
หัวเกียร๑ทด 1.46:1 สํงกําลังผํานเฟืองโซํเพลาบน 17 ฟัน 
เฟืองเพลากลาง 10 ฟัน และเฟืองเพลาลูกตีลําง 17 ฟัน เมื่อ
ให๎เพลาอํานวยกําลังหมุนด๎วยความเร็ว 540 รอบ/นาที 
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ความเร็วลูกตีเพลาบนหมุนด๎วยความเร็วรอบประมาณ 850 
รอบ/นาที ความเร็วลูกตี เพลาลํางหมุนด๎วยความเร็ว
ประมาณ 500 รอบ/นาที ความยาวใบอ๎อยกํอนทํางานมี
คําเฉลี่ย 1.13 เมตร หลังการใช๎เครื่องสับใบอ๎อยแล๎วความ
ยาวใบอ๎อยเฉลี่ย 0.24 เมตร ความสามารถในการทํางาน 
1.34 ไรํ/ชม. อัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง 1.95 ลิตร/ไรํ 
ความหนาใบอ๎อย 0.06 เมตร ความช้ืนดินเฉลี่ย(มาตรฐาน
แห๎ง) 10.7 เปอร๑เซ็นต๑ สําหรับกําลังที่ต๎องใช๎สําหรับเครื่อง
สับใบอ๎อย ทํางานพํวงรถแทรกเตอร๑ขนาด 24 แรงม๎า 
เทํากับ 4.43 กิโลวัตต๑/เมตร ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นได๎วํากําลัง
ที่ต๎องใช๎เครื่องสับใบอ๎อยสําหรับรถแทรกเตอร๑ขนาด 24 
แรงม๎าใช๎น๎อยกวํากําลังที่ใช๎กับจอบหมุนสับกลบใบอ๎อย แตํ
อยํางไรก็ตาม ถึงแม๎วําการใช๎เครื่องสับใบอ๎อยใช๎กําลังน๎อย
กวําจอบหมุนสับกลบใบอ๎อย แตํก็ต๎องใช๎จอบหมุนสับกลบ
ใบซ้ําอีกครั้ง ซึ่งคงจะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานโดยรวม
มากกวํา สํวนการใช๎เครื่องสับใบอ๎อยพํวงตํอแทรกเตอร๑
ขนาด 34 แรงม๎าควรจะปรับรอบลูกตีและระยะการสํงถําย
กําลังให๎เหมาะสมก็นําจะสามารถทํางานได๎ดีเชํนเดียวกับ
เครื่องสับใบอ๎อยที่ใช๎พํวงตํอกับแทรกเตอร๑ขนาด 24 แรงม๎า 
ดังนั้นการใช๎เครื่องสับใบอ๎อยคงต๎องพิจารณาถึงพื้นที่ที่มี
ความหนาของอ๎อยมากจนการใช๎เครื่องสับกลบแตํเพียงอยําง
เดียวทําไมํได๎ จําเป็นต๎องใช๎เครื่องสับใบอ๎อยทํางานกํอน 
หรือ ใช๎เป็นทางเลือกให๎เกษตรกรที่ต๎องการทิ้งใบคลุมแปลง
ไว๎เพื่อรักษาความช้ืนภายในดินไว๎แตํต๎องการให๎ใบอ๎อยที่ทิ้ง
ไว๎มีขนาดสั้นเพื่อให๎สามารถใช๎เครื่องหยอดปุ๋ยได๎โดยไมํ
ติดขัดกับตัวเปิดรํองปุ๋ย 

5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ คุณ วิรัตน๑ ศิริไพบูลย๑ เกษตรกรไรํอ๎อย
ในจังหวัดกาญจนบุรี  และคุณ กิตติพิชญ๑ อึงสถิตย๑ถาวร 
เกษตรกรไรํอ๎อยในจังหวัดขอนแกํน ซึ่งได๎ชํวยอํานวยความ
สะดวกในการทดสอบ ให๎สถานที่ในการทดสอบ  

ขอขอบคุณ ข๎าราชการ และลูกจ๎างสถาบันวิจัย
เกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร เจ๎าหน๎าที่บริษัท สยาม
อิมพลีเม๎น จํากัด  ทุกทํานที่ได๎รํวมมือในการสร๎างและ
ทดสอบโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสําหรับ
เตรียมดินและสับใบเศษซากอ๎อยสําหรับรถแทรกเตอร๑ขนาด
กลางจนงานวิจัยลุลํวง 
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TAM-32 

การเปรียบเทียบปริมาณเมล็ดคงค้างในชุดนวดของเครื่องนวดข้าวลบบไมลตามลกน  
ที่มีระยะม่างระมว่างซี่นวดกับตะลกรงบน 4 ลบบ เมื่อนวดข้าวที่มีอัตราส่วนระมว่างเมล็ดต่อ

วัสดุที่ไม่ใช่เมลด็ต่้า 
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3ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กทม. 10400 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาผลของระยะหํางระหวํางซี่นวดกับตะแกรงบน ที่มีตํอปริมาณเมล็ดคงค๎างในชุดนวด 
สําหรับเครื่องนวดข๎าวแบบไหลตามแกน เมื่อนวดข๎าวที่มีอัตราสํวนระหวํางเมล็ดตํอวัสดุที่ไมํใชํเมล็ดต่ํา โดยเปรียบเทียบระยะหําง 
4 ระดับคือ 170 มม. ซึ่งเป็นระยะหํางที่ใช๎ทั่วไป กับระยะหําง 200 มม. 250 มม. และ 300 มม. ข๎าวท่ีใช๎ทดสอบเป็นข๎าว พันธุ๑
ชัยนาท 1 มีความช้ืนเมล็ด 21.00 % ฐานเปียก และมีอัตราสํวนระหวํางเมล็ดตํอวัสดุที่ไมํใชํเมล็ด 0.19 ตํอ 1ใช๎อัตราการปูอน 16 
ตัน/ชม. และความเร็วเชิงเส๎นปลายซี่นวด 20 ม./วินาที ผลการศึกษาพบวําระยะหําง 200 มม. 250 มม. 300 มม. และ 170 มม. มี
ปริมาณเมล็ดคงค๎างในชุดนวดที่ชํวงระยะสุดท๎ายของความยาวของชุดนวดน๎อยที่สุดตามลําดับ 

ค้าส้าคัญ: เมล็ดคงค้าง; ความสูญเสีย; ตะลกรง; เครื่องนวด 

บทน้า 

ข๎าวเป็นพืชที่มีความสําคัญของประเทศไทยทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง [7] ในปี พ.ศ. 2554 ผลผลิต
ข๎าวเปลือกของโลกมีประมาณ 676.7 ล๎านตัน [13] โดยที่
ประเทศไทยมีผลผลิตข๎าวเปลือกนาปีและนาปรัง 23.20 และ 
10.14 ล๎านตันตามลําดับ คิดเป็นมูลคําประมาณ 300,000 
ล๎านบาท และมีปริมาณการสํงออกข๎าวสาร 10.70 ล๎านตัน 
รวมมูลคําประมาณ 196,117 ล๎านบาท คิดเป็นสํวนแบํงใน
ตลาดสํงออกข๎าวประมาณ ร๎อยละ 31 เป็นอันดับหนึ่งของ
โลก [14,15] ข๎าวท่ีปลูกในประเทศไทยแบํงเป็น 2 พันธุ๑หลัก 
ๆ คือ ข๎าวพันธุ๑พื้นเมืองและข๎าวพันธุ๑ลูกผสม ข๎าวพันธุ๑
พื้นเมืองเป็นข๎าวที่มีคุณภาพดีแตํผลผลิตตํอไรํต่ําและเมล็ด
รํวงหลํนงํายเมื่อสุกแกํ ซึ่งพันธุ๑ที่สําคัญ ได๎แกํ พันธุ๑ขาวดอก
มะลิ 105 สํวนข๎าวพันธุ๑ลูกผสมมีคุณภาพรองลงมาแตํเมล็ด
รํวงหลํนยากเมื่อสุกแกํ พันธุ๑ที่สําคัญ ได๎แกํ พันธุ๑ชัยนาท 1 

พันธุ๑ชัยนาท 2 และ พันธุ๑ปทุมธานี 1 การผลิตข๎าวมีหลาย
ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญที่สํงผลถึง
ปริมาณและคุณภาพ [9] ปัจจุบันนิยมใช๎เครื่องเกี่ยวนวดข๎าว
ในการเก็บเกี่ยวมากขึ้น เนื่องจากเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวมีระบบ
การทํางานทั้งเกี่ยวและนวดอยูํในเครื่องเดียว จึงทํางานได๎
อยํางรวดเร็วและประหยัดแรงงาน คาดวําในปัจจุบันมีเครื่อง
เกี่ยวนวดข๎าวในประเทศไทยประมาณ 10,000 เครื่อง เกือบ
ทั้งหมดผลิตขึ้นในประเทศไทยและใช๎ชุดนวดแบบไหลตาม
แกน [4] การใช๎เครื่องเกี่ยวนวดข๎าวยังมีโอกาสชํวยลดความ
สูญเสียจากการเก็บเกี่ยวลงได๎ประมาณ ร๎อยละ 3 [6] 

การเก็บเกี่ยวข๎าว พันธุ๑ชัยนาท 1 ด๎วยเครื่องเกี่ยว
นวดข๎าวมีความสูญเสียเฉลี่ย ร๎อยละ 6.25 แบํงเป็นความ
สูญเสียจากหัวเกี่ยว ร๎อยละ 0.64 จากการนวด ร๎อยละ 0.26 
จากการคัดแยกและทําความสะอาด ร๎อยละ 5.36 [7] ซึ่ง
ความสูญเสียจากการนวดและการคัดแยกเมล็ดออกจากฟาง
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คิดเป็น ร๎อยละ 85 ของความสูญเสียรวม [12] จึงอาจสรุปได๎
วํา การใช๎เครื่องเกี่ยวนวดเก็บเกี่ยวข๎าวพันธุ๑ลูกผสมความ
สูญเสียสํวนใหญํเกิดจากชุดนวด [8,9,10] สํวนความสูญเสีย
จากการเก็บเกี่ยวข๎าวพันธุ๑พื้นเมืองสํวนใหญํเกิดจากชุดหัว
เกี่ยว [6] จากงานวิจัยของ สมชาย และวินิต [12] พบวําความ
สูญเสียจากชุดนวดเมื่อเก็บเกี่ยว ข๎าวขาวดอกมะลิ 105 มี
อิทธิพลของปัจจัยเนื่องจากการออกแบบชุดนวด ร๎อยละ 
59.4 และอิทธิพลของปัจจัยเนื่องจากการทํางานและปรับแตํง 
ร๎อยละ 40.6 แตํอิทธิพลของปัจจัยทั้งสองมีความแตกตํางเมื่อ
เก็บเกี่ยวข๎าวพันธุ๑ชัยนาท 1 ซึ่งงานวิจัยของ Chuan-udom 
and Chinsuwan [20] พบวํา ความสูญเสียจากชุดนวดเมื่อ
เก็บเกี่ยวข๎าว พันธุ๑ชัยนาท 1 มีอิทธิพลจากปัจจัยเนื่องจาก
การออกแบบชุดนวด ร๎อยละ 83 และอิทธิพลจากปัจจัย
เนื่องจากการใช๎งานและการปรับแตํง ร๎อยละ 17 ซึ่งปัจจัย
เนื่องจากการออกแบบชุดนวดที่มีอิทธิพลมากที่สุดเรียง
ตามลําดับได๎แกํ ชํองวํางระหวํางซี่ตะแกรงนวด (RC) ร๎อยละ 
27.54 ระยะหํางระหวํางตะแกรงนวดลํางกับปลายซี่นวดใน
แนวระดับ (SC) ร๎อยละ 25.86 ระยะหํางระหวํางตะแกรง
นวดลํางกับปลายซี่นวดในแนวดิ่ง (CC) ร๎อยละ 20.29 และ
ระยะหํางระหวํางตะแกรงบนกับปลายซี่นวดในแนวดิ่ง (UC) 
ร๎อยละ 15.27 และมีข๎อแนะนําในการออกแบบชุดนวด การ
ใช๎งานและการปรับแตํงสําหรับลูกนวดที่มีความยาว 6 ฟุต 
เมื่อต๎องการให๎ความสูญเสียจากชุดนวดไมํเกิน ร๎อยละ 2.5 
เมื่อปรับใช๎มุมครีบวงเดือนจากแนวเพลาลูกนวด 68 องศา 
อัตราการปูอน 14 ตัน/ช่ัวโมง เมล็ดมีความช้ืน ร๎อยละ 23 
(ฐานเปียก) อัตราสํวนเมล็ดตํอวัสดุที่ไมํใชํเมล็ด 0.6 ตํอ 1 
และใช๎ความเร็วปลายซี่นวด 18 ม./วินาที โดยแนะนําให๎
เลือกใช๎ เส๎นผํานศูนย๑กลางลูกนวด (RD) ไมํน๎อยกวํา 475 
มม. (18 นิ้ว) RC ตั้งแตํ 17.5 มม. ถึง 20 มม. CC ไมํน๎อยกวํา 
17 มม. SC ไมํน๎อยกวํา 35 มม. UC ไมํน๎อยกวํา 170 มม. 
จํานวนซี่นวด (NT) ไมํน๎อยกวํา 150 ซี่ และความสูงซี่นวด 
(HT) มากกวํา 50 มม. (2 นิ้ว) ซึ่งตําแหนํงการวัดระยะตําง ๆ 
แสดงดังรูปที่ 1 เมื่อ SCi หมายถึงระยะหํางระหวํางซี่นวดใน
แนวระดับกับตะแกรงนวดด๎านข๎างทางด๎านปูอน สํวน SCo 
หมายถึงระยะหํางระหวํางซี่นวดในแนวระดับกับตะแกรงนวด
ด๎านข๎างทางด๎านออก 

 
รูปที่ 1  Clearance Positions of Concave 

ข๎าวที่ใช๎ในงานวิจัยที่กลําวมาสํวนมากคือ พันธุ๑ขาว
ดอกมะลิ 105 ซึ่งต๎นข๎าวมีความสูงประมาณ 140 ซม. [16] มี
อัตราสํวนเมล็ดตํอวัสดุที่ไมํใชํเมล็ดเฉลี่ย 0.49 ตํอ 1 [12] 
และข๎าว พันธุ๑ชัยนาท 1 ซึ่งต๎นข๎าวมีความสูงประมาณ 113 
ซม. [17] มีอัตราสํวนเมล็ดตํอวัสดุที่ไมํใชํเมล็ดเฉลี่ย 0.88 ตํอ 
1 [20] สํวนข๎าวที่มีฟางยาว เชํน พันธุ๑ข๎าวขึ้นน้ํา หรือพันธุ๑
ข๎าวน้ําลึก มีความสูงต๎นข๎าวประมาณ 130 ซม. ถึง 240 ซม. 
[18] ในกรณีของข๎าวโดยทั่วไป มีอัตราสํวนเมล็ดตํอวัสดุที่
ไมํใชํเมล็ดประมาณ 0.67 ตํอ 1 แตํเมื่อใช๎เครื่องเกี่ยวนวดเก็บ
เกี่ยวข๎าวที่ล๎มนอนราบกับพ้ืนซึ่งเป็นสภาพที่เกิดขึ้นบํอยใน
แปลงของเกษตรกร อัตราสํวนเมล็ดตํอวัสดุที่ไมํใชํเมล็ด 
ลดลงเป็น 0.33 ตํอ 1 ถึง 0.25 ตํอ 1 [3] จากงานวิจัยที่ผําน
มาพบวํามีงานวิจัยและพัฒนาเพื่อลดความสูญเสียจากชุด
นวดของเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวแบบไหลตามแกนมากพอสมควร 
สํวนหนึ่งวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยและอิทธิพลของปัจจัยจากการใช๎
งานและการปรับแตํง เชํน ความช้ืนเมล็ด อัตราสํวนเมล็ดตํอ
วัสดุที่ไมํใชํเมล็ด มุมครีบวงเดือน อัตราการปูอน ความเร็ว
ปลายซี่นวด และบางสํวนศึกษาปัจจัยและอิทธิพลของปัจจัย
จากการออกแบบชุดนวด เชํน ระยะหํางซี่ตะแกรงนวด 
ระยะหํางระหวํางซี่นวดกับตะแกรงด๎านบน ด๎านข๎าง และ
ด๎านลําง จํานวนซี่นวด ความสูงซี่นวด และความเอียงแถบซี่
นวด แตํงานวิจัยที่กลําวมาเป็นการวิจัยสําหรับเก็บเกี่ยวข๎าว 
พันธุ๑ขาวดอกมะลิ 105 หรือข๎าว พันธุ๑ชัยนาท 1 ซึ่งฟางข๎าวมี
ความยาวไมํมาก ยังไมํพบวํามีงานวิจัยที่ศึกษาผลของการ
ออกแบบชุดนวดที่มีตํอความสูญเสียจากชุดนวดสําหรับการ
เก็บเกี่ยวข๎าวที่มีฟางยาวและมีอัตราสํวนเมล็ดตํอวัสดุที่ไมํใชํ
เมล็ดต่ํา เนื่องจากอัตราสํวนเมล็ดตํอวัสดุที่ไมํใชํเมล็ดที่ต่ํามี
ผลทําให๎ความสูญเสียจากชุดนวดสูงขึ้น [19,20] ข๎าวพันธุ๑ที่
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นวดยากมีความสูญเสียจากการนวดและการคัดแยกเมล็ด
ออกจากฟางคิดเป็น ร๎อยละ 85 ของความสูญเสียรวม [12] 
ซึ่งข๎าวที่มีฟางยาวและมีอัตราสํวนเมล็ดตํอวัสดุที่ไมํใชํเมล็ดที่
ต่ํานําจะนวดยากและมีความสูญเสียจากชุดนวดโดยเฉพาะ
จากการคัดแยกเมล็ดออกจากฟางมาก การลดความสูญเสีย
จากชุดนวดสําหรับข๎าวท่ีมีฟางยาวและมีอัตราสํวนเมล็ดตํอ
วัสดุที่ไมํใชํเมล็ดที่ต่ํา นําจะต๎องใช๎พื้นท่ีในการคัดแยกเมล็ด
ออกจากฟางมากขึ้น ดังนั้นระยะหํางระหวํางซี่นวดในแนวดิ่ง
กับตะแกรงบน (UC) ซึ่งเป็นปัจจัยจากการออกแบบชุดนวดที่
มีผลตํอความสูญเสียจากชุดนวดมาก [20] นําจะเป็นปัจจัย
สําคัญในการคัดแยกเมล็ดออกจากฟาง และเป็นปัจจัยที่สํงผล
ตํ อปริ มาณเมล็ดคงค๎ างในชุดนวด  การศึ กษานี้ จึ งมี
วัตถุประสงค๑เพื่อทดสอบผลของระยะหํางระหวํางซี่นวดกับ
ตะแกรงบนที่มีตํอปริมาณเมล็ดคงค๎างในชุดนวด สําหรับ
เครื่องนวดข๎าวแบบไหลตามแกนเมื่อนวดข๎าวที่มีอัตราสํวน
เมล็ดตํอวัสดุที่ไมํใชํเมล็ดต่ํา 

อุปกรณ์ลละวิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ ใช๎ชุดทดสอบเครื่องนวดข๎าวแบบ
ไหลตามแกน (รูปที่ 2ก-ง) ของศูนย๑นวัตกรรมเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หนํวยงานรํวมมหาวิทยาลัยขอนแกํน ภาควิชาวิศวกรรม
เกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร๑  มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
ประกอบด๎วย ชุดกําหนดอัตราการปูอนแบบสายพานลําเลียง 
(รูปที ่2ข) ซึ่งแปรคําอัตราการปูอนโดยการปรับความเร็วรอบ
ของมอเตอร๑ขับ ชุดเกลียวลําเลียงหน๎าทําหน๎าที่ลําเลียงข๎าว
เข๎าสูํชุดใบกวาดของคอลําเลียงเพื่อปูอนเข๎าสูํชุดตะแกรงนวด
ที่มีลูกนวดขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 21.5 นิ้ว (546 มม.) 
ความเร็วเชิงเส๎นปลายซี่นวดแปรคําโดยการปรับความเร็วรอบ
ของมอเตอร๑ขับ ฟันลูกนวดเป็นแบบซี่เหล็กเส๎นมีเส๎นผําน
ศูนย๑กลาง 11 มม. และความยาวซี่ 80 มม. ติดตั้งบนแถบซี่
นวดแบบตรง แถบละ 22 ซี่ จํานวน 4 แถบ และแถบละ 21 
ซี่ จํานวน 4 แถบ ระยะหํางซี่นวดในแตํละแถบ 77 มม. 
ตะแกรงนวดเป็นแบบซี่เหล็กเส๎นมีเส๎นผํานศูนย๑กลางซี่ 8 มม. 
ติดตั้งในแนวขนานกับเพลาลูกนวด ตะแกรงนวดลํางมีรัศมี
ความโค๎ง 390 มม. ระยะชํองวํางระหวํางซี่ตะแกรงนวด 19 
มม. มีสันตะแกรงนวดลํางจํานวน 5 สัน หํางกันเป็นระยะ 

เทํา ๆ กัน ความสูงของสันตะแกรงจากผิวของซี่ตะแกรง 5 
มม. ใบพัดขับฟางแบบใบตรงครึ่งใบซ๎ายและครึ่งใบขวาวาง
สลับกันจํานวน 8 ใบ ใต๎ตะแกรงนวดลํางแบํงเป็นชํองรับ
เมล็ดข๎าวและวัสดุที่ไมํใชํเมล็ดที่รํวงผํานตะแกรงจํานวน 17 
ชํอง แตํละชํองกว๎าง 100 มม. (รูปที่ 2ค) ความยาวตะแกรง
นวดไมํรวมสํวนใบพัดขับฟาง 1,700 มม. (5 ฟุต 7 นิ้ว) 
เนื่องจากการศึกษานี้ต๎องการให๎เมล็ดข๎าวและวัสดุที่ไมํใชํ
เมล็ดที่รํวงผํานตะแกรงตกลงในชํองรับเมล็ดโดยไมํมีสิ่งกีด
ขวาง จึงถอดชุดตะแกรงโยกและพัดลมสําหรับเปุาทําความ
สะอาดเมล็ดข๎าวออกไป สํวนตะแกรงบนนั้นใช๎ตะแกรงบน
เดิมของชุดทดสอบ 1 แบบ และสํวนท่ีสร๎างขึ้นใหมํสําหรับ
การทดสอบอีกจํานวน 3 แบบ โดยมีขนาดตําง ๆ เหมือนกับ
ตะแกรงนวดลําง แตํมีระยะหํางระหวํางซี่นวดกับตะแกรงบน 
(UC) แตกตํางกัน การทดสอบนี้เปรียบเทียบผลของ UC 4 
ระดับคือ UC 170 มม. 200 มม. 250 มม. และ 300 มม. โดย
ที่ UC แตํละระดับปรับให๎ระยะหํางระหวํางซี่นวดในแนว
ระดับกับตะแกรงนวดด๎านข๎างทางด๎านปูอน (SCi) และด๎าน
ออก (SCo) มีคํา 30 มม. เทํากัน ระยะหํางซี่นวดกับตะแกรง
นวดด๎านลําง (CC) มีคํา 11 มม. ครีบวงเดือนทั้ง 5 ครีบทํามุม
กับแนวแกนเพลาลูกนวดในแนวระดับเริ่มจากด๎านปูอนจนถึง
ด๎านขับฟางกําหนดไว๎ที่  60 60 70 70 และ 70 องศา 
ตามลําดับ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่มีความสูญเสียจากชุดนวด
อยูํในเกณฑ๑ต่ํา [11] ใช๎ความเร็วปลายซี่นวด 20 ม./วินาที ซึ่ง
เป็นคําที่เหมาะสมในการใช๎งาน [2,5] การศึกษานี้ต๎องการ
ทดสอบข๎าวท่ีมีฟางยาวและมีอัตราสํวนเมล็ดตํอวัสดุที่ไมํใชํ
เมล็ดต่ํา แตํเนื่องจากไมํสามารถหาข๎าวที่มีฟางยาวสําหรับ
การทดสอบได๎ จึงใช๎ข๎าว พันธุ๑ชัยนาท 1 เพราะเป็นพันธุ๑ที่มี
ความสูญเสียจากการคัดแยกเมล็ดออกจากฟางมากกวําข๎าว 
พันธุ๑ขาวดอกมะลิ 105 [9] เพื่อให๎ข๎าวท่ีทดสอบมีอัตราสํวน
เมล็ดตํอวัสดุที่ไมํใชํเมล็ดต่ํา ในแตํละซ้ําจึงใช๎ต๎นข๎าว 10 กก. 
ผสมคลุกเคล๎าอยํางสม่ําเสมอกับต๎นข๎าวที่ตัดรวงข๎าวออกแล๎ว 
10 กก. ความยาวเฉลี่ยของต๎นข๎าวถึงปลายรวง 76 ซม. และ
ความยาวเฉลี่ยของต๎นข๎าวที่ตัดรวง 60 ซม. ใช๎อัตราการปูอน 
16 ตัน/ช่ัวโมง ซึ่งเป็นอัตราปูอนสูงสุดที่เครื่องนวดยังสามารถ
ทํางานได๎ และเพื่อให๎การนวดมีความยากมากขึ้นกวําปกติ จึง
วางต๎นข๎าวในแนวขวางกับทิศทางการเคลื่อนท่ีของสายพาน
ลําเลียง โดยให๎รวงข๎าวช้ีไปด๎านใบพัดขับฟาง วัดความช้ืน
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เมล็ดและความชื้นฟาง อัตราสํวนเมล็ดตํอวัสดุที่ไมํใชํเมล็ด
เฉลี่ยในแตํละชํวงเวลาเพื่อตรวจสอบความสม่ําเสมอ ซึ่ง
ความช้ืนข๎าวท่ีนิยมเก็บเกี่ยวโดยทั่วไปอยูํระหวํางร๎อยละ 18 
ถึง 25 ฐานเปียก[1] ใช๎ตาขํายรองรับฟางที่ชํองขับฟาง (รูปท่ี 
2ง) แล๎วนําไปคัดแยกเพื่อหาปริมาณเมล็ดข๎าวที่ยังติดรวงและ
เมล็ดข๎าวที่หลุดจากรวงแล๎วแตํถูกขับทิ้งพร๎อมกับฟาง หา
ปริมาณเมล็ดข๎าวและวัสดุที่ไมํใชํเมล็ดที่รํวงผํานตะแกรงนวด
ลํางลงสูํชํองรับเมล็ด(รูปที่ 2ค) ซึ่งมีถุงพลาสติกรองรับในแตํ
ละชํองตลอดความยาวตะแกรงนวด 

 
รูปที่ 2 (2ก) Axial Flow Rice Thresher Testing Unit 

(2ข) Conveyer belt 
(2ค) Grain collection boxes 
(2ง) Grain loss collection net 

คําช้ีผลหลักของการศึกษาคือปริมาณเมล็ดคงค๎างใน
ตะแกรงตามระยะความยาวตะแกรงนวด GR (%) โดยที่
ปริมาณเมล็ดคงค๎างในตะแกรงที่ระยะสุดท๎ายกํอนถูกขับท้ิง
คือความสูญเสียจากชุดนวด คําช้ีผลรองคือปริมาณวัสดุที่
ไมํใชํเมล็ดที่รํวงผํานตะแกรงแตํละระยะตามความยาว
ตะแกรงนวด MOG (%) ดังแสดงในสมการที่ 1 และ สมการที ่
2 

*100         -----------(1) 
 

*100              -----------(2) 
เมื่อ  

Gi คือปริมาณเมล็ดข๎าวรวม ที่รํวงผํานตะแกรงที่
ระยะความยาวใด ๆ ของตะแกรง (กก.) 

Gn คือปริมาณเมล็ดข๎าวรวม ที่รํวงผํานตะแกรง
ตลอดความยาวตะแกรง (กก.) 

Gl คือปริมาณเมล็ดข๎าวที่ติดรวงและเมล็ดข๎าวที่หลุด
จากรวงแล๎วแตํถูกขับทิ้งที่ชํองขับฟาง (กก.) 

MOGi คือปริมาณวัสดุที่ไมํใชํเมล็ดที่รํวงผํานตะแกรง
ที่ระยะความยาวใด ๆ ของ ตะแกรง (กก.) 

MOGn คือปริมาณวัสดุที่ไมํใชํเมล็ดรวม ท่ีรํวงผําน
ตะแกรงตลอดความยาวตะแกรง (กก.) 

ผลลละวิจารณ์ผลการศึกษา 

ปริมาณเมล็ดคงค๎างในชุดนวด GR (%) สําหรับ
ตะแกรงนวดที่มีระยะหํางระหวํางซี่นวดกับตะแกรงบน (UC) 
ทั้ง 4 แบบ แสดงดังรูปที่ 3 เมื่อพิจารณาตลอดความยาวของ
ตะแกรงนวดแล๎วพบวํา UC 200 มม. UC 250 มม. UC 300 
มม. และ UC 170 มม. มีปริมาณเมล็ดคงค๎างในชุดนวดตลอด
ความยาวของชุดนวด GR (%) น๎อยที่สุดตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาที่แตํละชํวงพบวํา ที่ ชํวงความยาว
ตะแกรงนวด 0-55 ซม. UC 200 มม. UC 250 มม. UC 170 
มม. และ UC 300 มม. มีปริมาณเมล็ดคงค๎างในชุดนวด GR 
(%) น๎อยท่ีสุดตามลําดับ ที่ชํวงความยาวตะแกรงนวด 55-
115 ซม. พบวํา UC 170 มม. มีปริมาณเมล็ดคงค๎างในชุด
นวด GR (%) มากกวํา UC 200 มม. แตํใกล๎เคียงกับ UC 250 
มม. และน๎อยกวําเมื่อเทียบกับ UC 300 มม. ที่ชํวงความยาว
ตะแกรงนวด 115-145 ซม. พบวํา UC 170 มม. มีปริมาณ
เมล็ดคงค๎างในชุดนวด GR (%) น๎อยที่สุด และที่ชํวงความยาว
ตะแกรงนวด 145-165 ซม. พบวํา UC 170 มม. มีปริมาณ
เมล็ดคงค๎างในชุดนวด GR (%) มากที่สุด โดยที่ GR (%) ที่
ระยะปลายสุดของตะแกรงนวดซึ่งเป็นความสูญเสียจากชุด
นวดของ UC 200 มม. UC 250 มม. UC 300 มม. และ UC 
170 มม. มีคํา 1.6 % 1.90 % 2.21 % และ 2.45 % 
ตามลําดับ 

 

2ข 2ก 

2ค 2ง 
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รูปที่ 3 Amount of grain remained in threshing unit (GR %) 

 
รูปที่ 4 Amout of materals other than grain through threshing unit (MOG%) 

 

ตะแกรงนวดทั้งสามแบบท่ีมีระยะหํางที่มากกวํา UC 
170 มม. มีชํองวํางในการคัดแยกเมล็ดออกจากฟางได๎ดีกวํา 
จึงมีปริมาณเมล็ดคงค๎างในชุดนวดตลอดความยาวของชุด
นวด GR (%) น๎อยกวํา โดยที่ UC 300 มม. และ UC 250 
มม. มีปริมาณเมล็ดคงค๎างในชุดนวด GR (%) มากกวํา UC 
200 มม. ในทุกชํวงความยาวตะแกรงนวด แม๎วํามีชํองวํางใน
การคัดแยกมากกวําแตํเนื่องจากข๎าวที่ทดสอบอาจมีความยาว

ฟางไมํมากพอ จึงมีบางสํวนหลุดจากซี่นวดและไมํถูกเหวี่ยง
ขึ้นไปคัดแยกในสํวนตะแกรงบน ทําให๎คัดแยกเมล็ดออกจาก
ฟางได๎ไมํดีนัก 

ปริมาณวัสดุที่ไมํใชํเมล็ดที่รํวงผํานตะแกรงลํางแตํละ
ระยะตามความยาวตะแกรงนวด MOG (%) สําหรับตะแกรง
นวดทั้งสี่แบบ (รูปท่ี 4) ในชํวงความยาวตะแกรงนวด 0-65 
ซม. มคีําเพิ่มขึ้นและมีความแตกตํางกันไมํมาก อาจเนื่องจาก
ชํวงนี้วัสดุในชุดนวดมีมากและถูกตีนวดเพิ่มมากขึ้นตามระยะ

  

  

  

  

   

   

                                         

UC 170

UC 300

UC 250 UC 200

                                

  
   

  
   

     
   
   
  

   
     
  
   

  
  
  
  M

OG
 %

 

UC:                                               

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

                                         

   
 
 
 
 

UC 170

UC 300

UC 250

UC 200

  
   
  
  

   
  
   
  
  
  
  
  G

R
%

 

                                

UC:                                               



 

[342] 

ความยาวตะแกรงนวด จึงฉีกขาดเป็นช้ินเล็กลงและรํวงผําน
ตะแกรงได๎มากขึ้น หลังจากนั้นในชํวงที่เหลือ MOG (%) มี
แนวโน๎มลดลงและมีความแตกตํางกันไมํมากเชํนกัน อาจ
เนื่องจากปริมาณวัสดุในชุดนวดลดลงจึงรํวงผํานตะแกรง
น๎อยลง 

สรุปผลการศึกษา 

เมื่อนวดข๎าวที่มีฟางยาวและอัตราสํวนเมล็ดตํอวัสดุที่
ไมํใชํเมล็ดต่ํา พบวําตะแกรงนวดที่มีระยะหํางระหวํางซี่นวด
กับตะแกรงบน UC 200 มม. UC 250 มม. UC 300 มม. และ 
UC 170 มม.  

มีปริมาณเมล็ดคงค๎างในชุดนวดที่ระยะความยาวชํวง
สุดท๎ายของชุดนวด GR (%) น๎อยที่สุดตามลําดับ ปริมาณวัสดุ
ที่ไมํใชํเมล็ด MOG (%) ที่รํวงผํานตะแกรงของตะแกรงนวด
ทั้งสี่แบบมีคําเพิ่มขึ้นในชํวงความยาวตะแกรงนวด 0-65 ซม. 
แตํแตกตํางกันไมํมากหลังจากนั้นมี แนวโน๎มลดลงและ
แตกตํางกันไมํมากนัก 
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ออกลบบลละพัฒนาเครื่องชุบท่อนพันธุ์เพ่ือผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาว 
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บทคัดย่อ  

การระบาดของโรคใบขาวอ๎อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร๎างความเสียหายในอุตสาหกรรมอ๎อยและเกษตรกรจํานวนมาก
ในปี 2554 ความเสียหายมากกวํา 100,000 ไรํ ผลผลิตเสียหายมากกวํา 38เปอร๑เซ็นต๑ มูลคําความเสียหาย 1,700 ล๎านบาทซึ่งการ
ผลิตอ๎อยปลอดโรคใบขาวสามารถทําได๎โดยแชํน้ําร๎อน 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง หรือ แชํน้ําร๎อน 52 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 30 นาที จะสามารถทําลายเช้ือไฟโตพลาสมาในทํออาหารทุกสํวนในอ๎อยได๎  โดยการออกแบบและพัฒนามุํงเน๎นการผลิต
ทํอนพันธุ๑อ๎อยที่ปลอดโรคใบขาวทั้ง  แบบการชุบทั้งลํายาว 1.5 เมตร ชุบแบบตัดทํอน(3 ตา) 40 เซนติเมตร และชุบแบบตาเดียว
ยาว 6.25 เซนติเมตร พบวําความสามารถในการชุบทั้งลํา 510 ลํา,  2,500 ทํอนและ  12,200  ตาตํอรอบ ตามลําดับ อัตราการ
สิ้นเปลืองเช้ือเพลิงเริ่มต๎นที่ 1 กิโลกรัมLPGตํอช่ัวโมง ชํวงเริ่มต๎นจากอุณหภูมิ 25-50 องศาเซลเซียสใช๎เวลา 1 ช่ัวโมง 40 นาที และ
ใช๎เวลา 20 นาทีเพิ่มเป็นอุณหภูมิ 52 องศาเซลเซียสโดยการรักษาอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสให๎คงที่ 2 ช่ัวโมงสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง 
0.5 กิโลกรัม โดยความยอมรับในการผลิตอ๎อยปลอดโรคนิยมชุบที่ 50 องศาเซลเซียสเพื่อลดผลกระทบในทํอนพันธุ๑ที่มีตาอํอนและ
เปอร๑เซ็นต๑ความงอก 

ค้าส้าคัญ:โรคใบขาวอ้อย; เชื้อไฟโตพลาสมา;เครื่องชุบท่อนพันธุ์ 

1. บทน้า 

โรคใบขาวอ๎อยเป็นโรคระบาดที่สร๎างความเสียหาย
ให๎กับการผลิตอ๎อยจํานวนมากในปี 2554 โรคใบขาวในอ๎อย
สร๎างความเสียหายมากกวํา 100,000 ไรํ ผลผลิตเสียหาย
มากกวํา 38เปอร๑เซ็นต๑ มูลคําความเสียหาย 1,700 ล๎านบาท
ซึ่งสํวนใหญํจะเกิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจาก
สภาพภูมิอากาศที่แห๎งแล๎งและสภาพพื้นที่ที่เป็นดินทราย 
โดยปัจจัยที่เกิดขึ้นในฤดูฝนจะเกิดจากเพลี้ยจั๊กจั่นสีน้ําตาล
(Matsumuratetixhyroglyphicus) เป็นพาหะนําเช้ือโรค  
ซึ่งปัจจัยที่เป็นแหลํงให๎เกิดโรคใบขาวอ๎อยจะมาจาก พันธุ๑ 
จากแมลงเป็นพาหะ และ เช้ือไฟโตพลาสมา โดยในปัจจุบัน
ได๎มีการพัฒนาการผลิตพันธุ๑อ๎อยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
จากยอดอํอนซึ่งมีความปลอดภัยจากโรคสูง แตํต๎นทุนในการ
ผลิตกล๎ายังมีราคาแพง 10-15 บาท ซึ่งมีความเหมาะสมเป็น
แหลํงการผลิตพันธุ๑ปลอดเช้ือขยายตํอ  ซึ่งในปัจจุบันได๎มี

การสํงเสริมให๎ปลูกพืชหมุนเวียนและการใช๎พันธุ๑ที่ทดทาน
โรคเพื่อลดการแพรํระบาด ซึ่งยังมีปริมาณที่กําจัด  (วัฒน
ศักดิ์ และคณะ. ม.ม.ป.) ได๎ทําการศึกษาเทคนิคการผลิต
ทํอนพันธุ๑อ๎อยเพื่อให๎ได๎พันธุ๑ปลอดโรค พบวําการแชํทํอน
พันธุ๑เป็นทํอนจะเป็นการควบคุมการเกิดโรคได๎ดีที่สุด และ
ความงอกสูงสุด(100%) ซึ่งถ๎าเราสามารถสํงเสริมการชุบ
ทํอนพันธุ๑ให๎กับกลุํมเกษตรได๎เป็นอีกทางหนึ่งในการลดการ
ระบาดของโรคใบขาวอ๎อยได๎  โดยการศึกษาออกแบบและ
พัฒนาเครื่องชุบทํอนพันธุ๑  มุํงหวังการพัฒนาเครื่องจักรที่มี
ความงํายตํอการใช๎งานในกลุํมเกษตรรายเล็กและศูนย๑วิจัย 
โดยไมํสํงผลตํอความงอกของพันธุ๑ เพื่อขยายพันธุ๑อ๎อยที่
สะอาดในพื้นที่ท่ีเกิดการระบาดของโรคใบขาวอ๎อย 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาเครื่องชุบทํอนพันธุ๑ขนาดเล็กสําหรับ
ศูนย๑วิจัยและเกษตรกรขนาดเล็ก 



 
 

[345] 

3. วิธีการศึกษา 

1. ออกแบบระบบการผสมน้ํา โดยการคํานวณ 
อุณหภูมิน้ําเย็น อุณหภูมิน้ําร๎อน และอัตราการไหลน้ํา 
ภายใต๎เง่ือนไขการชุบที่ 52 และ 50 องศาเซลเซียส 

2. ศึกษาสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมของทํอน
พันธุ๑ท่ีนํามาชุบ (กําหนดให๎อ๎อยอายุประมาณ 8-10 เดือน) 

3. ทําสร๎างเครื่องชุบทํอพันธุ๑โดยควบคุมอุณหภูมิ
ด๎วยระบบ PID 

4. ทําการเตรียมทํอพันธุ๑ที่เหมาะสมโดยพันธุ๑อ๎อยที่
ใช๎ในการทดสอบเป็นอ๎อยพันธุ๑ขอนแกํน 3  

• ทํอนพันธุ๑ที่ใช๎เป็นลําจะนํามาตัดให๎มีความยาว 
1.5 เมตร 

• ทํอนพันธุ๑ที่มีตาอ๎อย 3 ตา เพื่อใช๎ในการปลูกโดย
ไมํต๎องมีการสับในแปลง 

• ทํอนพันธุ๑ที่มีตาเดียว โดยจะสับด๎านบนยาว 2.5 
เซนติเมตร และด๎านลํางยาว 3.75 เซนติเมตร เพื่อไว๎สะสม
อาหาร 

5. ทําการทดสอบและประเมินแนวทางการบริหาร
การจัดการแบบเครือขํายและความคุ๎มทุนเชิงเศรษฐศาสตร๑ 

ผลการศึกษาลละวิจารณ์ผล 

การออกแบบภายใต๎เง่ือนไขของการใช๎งานชุบทั้ง
เป็นลําและการชุบทัง้เป็นทํอน  เนื่องจากการปลูกอ๎อยชําถุง
จะปลูกในระยะระหวํางต๎น 0.6-0.8 เมตร ระยะรํอง 1.4 
เมตร หรือประมาณ 1600 ต๎นตํอไรํ ซึ่งเปูาหมายสามารถชุบ
ได๎ครั้งละ 10,000 ตา ซึ่งได๎เลือกอํางน้ําชนิดไฟเบอร๑กลาส
เพื่อนํามาประกอบชุดชุบทํอนพันธุ๑ได๎ขนาด 1.5 x 1.2 x 0.6 
ม3 หรือ 1.08 ม3 ที่จะสามารถชุบประมาณ 510 ลํา(ยาว 1.5 

เมตร) หรือประมาณ 12,200 ตา(ยาว 6.25 เซนติเมตร) 
เครื่องชุบทํอพันธุ๑มีองประกอบดังภาพท่ี 1 โดยแหลํงความ
ร๎อนใช๎เตา LPG ชนิดความดันสูงเพื่อลดระยะเวลาในการต๎ม 

การผสมน้ําคํานวณภายใต๎เง่ือนไข Isobaric Mixing 
ซึ่งจะมีปัจจัยจาก มวล อุณหภูมิ และความร๎อนซึ่งความดัน
ไมํมีการเปลี่ยนแปลง ดังสมการที่ 1 และสมการที่ 2 

 
และ 

Q= mcpT(2) 

ซึ่งเมื่อพิจารณาอุณหภูมิน้ําที่ตําแหนํงตํางๆ มีความ
สม่ําเสมอกันเนื่องจากการกระจายน้ําของน้ําร๎อนที่ไหลผํานรู
ทํอที่เจาะไว๎เป็นแถว จํานวน 18 รู ขนาดรู 5 มิลลิเมตร ทํา
ให๎การผสมระหวํางน้ําร๎อนและน้ําเย็นไมํมีความแตกตํางกัน
ภายในอําง 

 
ภาพที่ 1 สํวนประกอบของเครื่องชุบทํอนพันธุ๑อ๎อย 

ประกอบด๎วย 
1. หม๎อต๎มน้ําขนาด 70 ลิตร 
2. ปั๊มน้ําขนาด ½ แรงม๎า อัตราการไหล 40 ลิตรตํอ

นาที ความดันสูงสุด 40 เมตร จํานวน 2 ตัว 
3. ตู๎ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัต ิ
4. ถังชุบทํอนพันธุ๑ 
5. เตาแก๏ส LPG แบบความดันสูง 
6. ทํอ PVC สําหรับกระจายน้ําขนาด 4 หุน 
7. วาล๑วเปิด-ปิด จํานวน 2 ตัว 
8. อื่น ๆ เชํน โครงเหล็กและอุปกรณ๑ระบบประปา 

ผลการทดสอบการชุบทํอนพันธุ๑อ๎อยแบบการชุบ
ทั้งลํายาว 1.5 เมตร   ชุบแบบตัดทํอน(3 ตา) 40 เซ็นติเมตร 
และชุบแบบตาเดียวยาว 6.25 เซนติเมตร ถังจะสามารถ
บรรจุได๎การชุบทั้งลํา 510 ลํา,  2,500 ทํอนและ  12,200  

ตาตํอรอบซึ่งเมื่อนําทํอนพันธุ๑ลงไปในอํางชุบจะทําให๎
อุณหภูมิน้ําลดลงลงไปกวําอุณหภูมิปัจจุบันประมาณ 2 
องศาเซลเซียส  ซึ่งจะมีผลตํอการจับเวลาในการแชํทํอน
พันธุ๑  เพราะฉะนั้นเมื่อทําการแชํทํอนไปต๎องรอจนกวํา
อุณหภูมิน้ําได๎ 50 หรือ 52 องศาเซลเซียส ตามกรรมวิธี
ที่ต๎องการแชํ  โดยการแชํที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
จะใช๎เวลา 2 ชั่วโมง  และถ๎าแชํที่อุณหภูมิ 52 องศา
เซลเซียส จะใช๎เวลา 30 นาที  แตํจะมีความเสี่ยงตํอ
ความงอกที่เกิดความเสียหายเนื่องจากทํอนพันธุ๑ที่อํอนมี
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โอกาสงอกน๎อย(วัฒนศักดิ์  และคณะ. ม .ม.ป.)ได๎
ทําการศึกษาเทคนิคการแชํทั้ง 2 วิธี และลักษณะอ๎อยที่
แชํทั้ง 3 ชนิดตํออัตราความงอก การแชํเป็นทํอนสั้นที่
อุณหภูมิ  50 องศาเซลเซียส จะมีความงอก 100% ที่
อายุ 30 วัน และที่อุณหภูมิ  52 องศาเซลเซียส จะมี
ความงอก 99.2 % ที่อายุ 30 วัน 

การใช๎งานเครื่องชุบทํอพันธุ๑อ๎อยเริ่มต๎นจากการ
เตรียมทํอพันธุ๑ที่ต๎องการจะต๎องเป็นทํอนพันธุ๑ที่ไมํแกํเกินไป  
ซึ่งจะสํงผลตํอเปอร๑เซ็นต๑ความงอกโดยอายุที่เหมาะสมใน
การนํามาเป็นทํอนพันธุ๑ควรมีอายุ 8-10 เดือน ทําการเติมน้ํา
ในถังแชํประมาณ 50 เปอร๑เซ็นต๑และในถังต๎มเติมให๎เต็มและ
ทําการต๎มน้ําให๎เดือดเมื่อน้ําเดือดทําการปั๊มเข๎าไปผสมน้ํา
เย็นในถัง  น้ําในถังจะมีอุณหภูมิประมาณ 40-45 องศา
เซลเซียสและปั๊มน้ําเข๎าหม๎อต๎มอีกครั้งและต๎มให๎น้ําให๎เดือน
และปั๊มเข๎าถังแชํอีกครั้งอุณหภูมิจะได๎ประมาณ 50 องศา
เซลเซียสซึ่งสามารถเปิดระบบอัตโนมัติและปั๊มน้ําจะทําการ
หมุนวนน้ําและรักษาอุณหภูมิตามที่ตั้งไว๎  ซึ่งอุณหภูมิ
เริ่มต๎น25-50 องศาเซลเซียสใช๎เวลา 1 ช่ัวโมง 40 นาที และ
สิ้นเปลืองเช้ือเพลิงเริ่มต๎นที่ 1.67กิโลกรัมLPG โดยถ๎าต๎องการ
แชํที่อุณหภูมิ 52องศาเซลเซียส ต๎องใช๎เวลาเพิ่มอีก 20 นาที 
เพื่อให๎ได๎อุณหภูมิตามต๎องการ 

นําทํอนพันธุ๑อ๎อยลงแชํตามระยะเวลาที่กําหนดและ
นําขึ้นมาพึ่งรอการนําไปปลุกอีกครั้ง  โดยสามารถทํา
ตํอเนื่องได๎โดยไมํจําเป็นต๎องเปลี่ยนน้ําในครั้งตํอไป 

จากการสร๎างเครื่องชุบทํอพันธุ๑อ๎อยจํานวน  6 
เครื่องสําหรับศูนย๑วิจัยพบวํา นิยมแชํทํอนพันธุ๑อ๎อยที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มากกวําเนื่องจากการรักษา
อุณหภูมิงํายและเปอร๑เซ็นต๑ความงอกสูง โดยทํอนพันธุ๑อ๎อย
ที่มีอายุแกํเกินจะมีเปอร๑เซ็นต๑ความงอกต่ํา 

 

ภาพที่ 2 ลักษณะการแชํทํอนพันธุ๑อ๎อย 

 
ภาพที่ 3 ลักษณะทํอนพันธุ๑อ๎อยที่สับเป็นข๎อ 

 
ภาพที่ 4 ลักษณะการใช๎ผ๎าใบคลุมเพื่อรักษาอุณหภูมิ 

 
ภาพที่ 5 กล๎าทํอพันธุ๑อ๎อยที่ผํานการแชํน้ําร๎อน 

แนวทางการบริหารจัดการเครื่องแชํทํอนพันธุ๑อ๎อยมี
ความจําเป็นอยํางยิ่ง  เนื่องจากโรคใบขาวอ๎อยเป็นโรค
ระบาดจําเป็นต๎องมีการจัดการแบบบูรณาการ  ซึ่งระยะเวลา
การผลิตพันธุ๑อ๎อยเพื่อเพาะปลูกในฤดูการตํอไปจะมี
ระยะเวลาที่จํากัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะอยูํในชํวง( 
ตุลาคม- ธันวาคม) และชํวงการเพาะกล๎าประมาณ 1 เดือน
กํอนสามารถนําไปปลูกในแปลง เมื่อนําข๎อมูลระยะเวลามา
คํานวณ  พบวํา  1  เครื่องสามารถผลิตทํอพันธุ๑ปลอดโรคได๎
ประมาณ 48,800 ต๎นตํอวัน หรือ 1,464,000 ต๎นตํอเดือน 
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ซึ่งสามารถรองรับเกษตรกรได๎จํานวน 915 ไรํ เพราะฉะนั้น
เครื่องชุบทํอนพันธุ๑ขนาดที่ผลิตขึ้นสามารถลดการระบาย
ของโรคใบขาวในระดับตําบลหรือกลุํมเกษตรกรรายใหญํที่มี
การเพราะปลูกอ๎อยจํานวนมาก แตํในการผลิตปัจจุบันยัง
ประสบปัญหาเรื่องการเตรียมทํอพันธุ๑ที่เป็นทํอน  เนื่องจาก
การใช๎แรงงานคนในการสับทํอนพันธุ๑อ๎อยยังมีความสามารถ
ในการสั บประมาณ 1,500-2,000 ทํ อนตํ อคนตํ อวั น  
จําเป็นต๎องใช๎คนจํานวนมากในการเตรียมทํอนพันธุ๑เพื่อแชํ
ให๎ทันและตํอเนื่อง  ต๎นทุนในการผลิตเครื่องชุบทํอนพันธุ๑
อ๎อย ราคา 40,000 บาท ในการชุบหนึ่งครั้งจะสามารถผลิต
ทํอนพันธุ๑ได๎ประมาณ  7.6 ไรํ ซึ่งถ๎าลดความเสียหายได๎ 30 
เปอร๑เซ็นต๑ จะทําให๎ลดการสูญเสียได๎ถึง 34 ตัน  หรือ
ประมาณ 34,000 บาท โดยการทํางานของเครื่องจะมี
ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน  ขึ้นกับระยะเวลาการเปิดหีบ
อ๎อย จะลดความเสียหาย 4.09 ล๎านบาท  ซึ่งอัตราการคืน
ทุน 1.17 ครั้ง หรือเพียงการชุบ 1 วัน  

5. สรุปลละข้อเสนอลนะ 

จากการออกแบบและพัฒนาเครื่องชุบทํอนพัฒนา
อ๎อยเพื่อลดการระบาดของโรคใบขาวอ๎อย  เป็นวิธีที่มี
ศักยภาพและจําเป็นต๎องมีการสํงเสริมอยํางตํอเนื่อง  
เนื่องจากเมื่อเกิดโรคใบขาวอ๎อยระบาดจะทําการควบคุมได๎
ยาก  ทั้งการนําพันธุ๑ที่มีโรคไปใช๎เป็นระบาดในวงกว๎าง  เช้ือ
ที่มีอยูํในแปลงอ๎อยที่เคยเป็นโรค  แมลงเพลี้ยจักจั่นสีน้ําตาล
เป็นพาหะ  ซึ่งการชุบทํอนพันธุ๑เป็นวิธีการปูองกัน  โดย
ปัจจุบันยังไมํมีพันธุ๑ที่ต๎านทานโรคใบขาว  เพราะฉะนั้น
เกษตรกรจําเป็นต๎องปลูกจิตสํานึกในการปูองกันการระบาด
ของโรคกํอนท่ีโรคใบขาวจะเข๎ามาระบาดในพื้นที่ของแปลง
เกษตรกร 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณกองทุนกรมวิชาการเกษตร  ที่ให๎งบ
สนับสนุนในการพัฒนาเครื่อง  เพื่อแก๎ปัญหาโรคใบขาวที่
กําลังระบาดในแปลงเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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TAM-36 

การสร้างลบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของปลายลขนกลส้ามรับ 
เครื่องกรีดยางพาราอตัโนมัต ิ
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ผู้เขียนติดต่อ: ยงยุทธ์  เสียงดัง  E-mail: yongyuht@rmuti.ac.th 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อสร๎างแบบจําลองทางคณิตศาสตร๑ของการเคลื่อนที่ของปลายแขนกลสําหรับเครื่องกรีด
ยางพาราอัตโนมัติจากการศึกษาเบื้องต๎นพบวํามีดกรีดยางพาราที่นิยมใช๎ในปัจจุบัน (มีดเจ๏ะบง) มีข๎อจํากัด คือต๎องใช๎ผู๎ปฏิบัติงานที่
มีทักษะและประสบการณ๑สูง ซึ่งจะสํงผลตํอความสิ้นเปลืองเปลือกและทําลายเยื้อเจริญจากปัญหานี้ทางผู๎วิจัยจึงได๎ทําการออกแบบ
ปลายแขนกลสําหรับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติที่สามารถเคลื่อนที่กรีดเปลือกยางพาราตามการเอียงของรอยกรีดจากจุดเริ่มต๎น
จนถึงจุดสิ้นสุดการกรีดและสามารถควบคุมความหนาและความลึกในการกรีดได๎อยํางอัตโนมัติ ในเบื้องต๎นจะทําการจําลอง
สถานการณ๑เพื่อศึกษาคําพารามิเตอร๑ตํางๆ ขั้นตอนการวิจัยในครั้งนีส้ามารถแบํงออกได๎เป็น 4 ขั้นตอน 1. การสร๎างแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร๑ของปลายแขนกล  2. การสร๎างเส๎นทางการเคลื่อนที่ 3. การจําลองสถานการณ๑ และ 4. การประเมินผล แบบจําลอง
ทางคเินเมติกส๑ของปลายแขนกลที่มีข๎อตํอเป็นแบบเลื่อนและมีสามองศาอิสระถูกสร๎างบนพิกัดฉาก เมื่อต๎นยางพาราถูกกําหนดให๎มี
ลักษณะสัณฐานเป็นรูปทรงกระบอกและมีมุมกรีด 30 องศา รอยกรีดบนต๎นยางพาราจะมีลักษณะเป็นเส๎นโค๎งเฮลิกซ๑และถูกใช๎เป็น
เส๎นทางการเคลื่อนที่ของปลายแขนกล จากการจําลองสถานการณ๑ด๎วยโปรแกรม SolidWorks พบวําปลายแขนกลสามารถเคลื่อนที่
ตามรอยกรีดของต๎นยางพาราได ๎

ค้าส้าคัญ: เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ;ปลายลขนกล;มีดกรีดยางพารา; ยางพารา 

1. บทน้า 

จากข๎อมูลทางวิชาการของสถาบันวิจัยยาง รายงาน
วําในปี 2553 ทั่วโลกมีพื้นที่ปลูกยางพาราครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 72.21 ล๎านไรํ พื้นที่ปลูกยางสํวนใหญํเกือบ 76.4 
เปอร๑เซ็นต๑ อยูํในทวีปเอเชีย สํวนใหญํเป็นสวนยางขนาดเล็ก
และเป็นเกษตรกรรายยํอย โดยประเทศอินโดนีเซียมีพื้นท่ี
ปลูกยางมากที่สุด 21.53 ล๎านไรํ รองลงมาคือ ประเทศไทย 
18.76 ล๎านไรํ และมาเลเซีย 6.38 ล๎านไรํ สําหรับประเทศ
ผู๎ผลิตยางธรรมชาติมากที่สุด 3 อันดับแรกใน ปี 2554 ได๎แก ํ
ไทย ผลิตได๎ 3.573 ล๎านตันหรือคิดเป็น 33.5 เปอร๑เซ็นต๑ของ
ปริมาณการผลิตทั้งโลก รองลงมา คือ อินโดนีเซีย ผลิตได๎ 
2.886 ล๎านตัน สํวนประเทศมาเลเซียผลิตได๎ 1.024 ล๎านตัน 
ปริมาณการผลิตยางทั้งสามประเทศคิดเป็น 70.2 เปอร๑เซ็นต๑ 

ของปริมาณการผลิตทั้งโลก พื้นที่ปลูกยางทั้งหมดของ
ประเทศไทยในปี 3553 ทั้งสิ้น18,761,231  ไรํ ทํารายได๎
ให๎กับประเทศไทยและการจ๎างแรงงานเป็นจํานวนมาก หนึ่ง
ในแรงงานที่มีความสําคัญคือ คนงานกรีดยาง เนื่องจากการ
กรีดยางต๎องใช๎แรงงานที่มีทักษะ มีความชํานาญ ซึ่งจะสํงผล
ตํอปริมาณน้ํายางที่กรีด การชงักการเจริญเติบโต เนื่องจากมี
โอกาสที่คมมีดจะไปบาดเยื่อเจริญ ที่อยูํติดกับบริเวณเปลือก
ของต๎นยางพารา เป็นความเสียหายที่เกิดจากเกษตรกรที่ไมํมี
ความชํานาญและประสบการณ๑ กรีดทําลายช้ันของเยื่อเจริญ
หรือเกิดบาดแผลที่บริเวณเยื่อเจริญ เนื่องจากเยื่อเจริญเป็น
สํวนที่สร๎างเนื้อเยื่อใหมํมาทดแทน ถ๎าหากถูกทําลาย ก็จะไมํ
สามารถสร๎างเปลือกใหมํในบริเวณนั้นได๎หรือทําให๎เปลือกงอก
ใหมํไมํเรียบสม่ําเสมอ เป็นรอยตะปุุมตะป่่า การเก็บเกี่ยว
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ผลผลิตจากเปลือกงอกใหมํจะไมํสะดวก [2] การสิ้นเปลือง
ของรอยกรีดเนื่องจากมีความหนาในการกรีดในแตํละครั้งมาก
เกินไป ทําให๎หมดเปลือกยางเร็ว จากการแนะนําวิธีการกรีดที่
ถูกต๎อง การสิ้นเปลืองเปลือกในแตํละครั้งกรีดควรอยูํระหวําง 
1.7-2.5 มิลลิเมตร หรือไมํเกิน 25 เซนติเมตรตํอปี เกษตรกร
ที่มีความชํานาญสามารถใช๎เวลาในการกรีดยางพารา 15 
วินาทีตํอต๎น     ใน  1  วันจะใช๎เวลาเฉพาะการกรีดประมาณ 
2 ช่ัวโมง ถ๎ารวมเวลาเดินจากต๎นหนึ่งไปอีกต๎นหนึ่ง จะใช๎เวลา
ทั้งหมด 2.5-3.0 ช่ัวโมง จะกรีดยางได๎ 400-500 ต๎นตํอคนตํอ
วัน[2] โดยใช๎เครื่องมือเฉพาะที่เรียกวํา มีดกรีดยางเจ๏ะบง 
การใช๎มีดกรีดยางเจ๏ะบง นอกจากผู๎ใช๎จะต๎องมีทักษะและ
ความชํานาญแล๎ว จะต๎องสูญเสียพลังงานในการออกแรง
กระตุกเพื่อให๎คมมีดเฉือนเปลือกยางเป็นระยะทางยาว
ประมาณครึ่งหนึ่งของเส๎นรอบวงของต๎นยางพารา เกิดการ
สิ้นเปลืองเปลือกที่เร็วเกินไป มีความเสียหายของหน๎ายาง 
ความสามารถในการกรีดยางพารามีขีดจํากัดอยูํที่ 400-500 
ต๎นตํอคนตํอวัน  

 
รูปที่ 1 มีดกรีดยางพาราแบบใช๎มอเตอร๑ไฟฟูา 

ยงยุทธ๑(2552) ได๎ทําการออกแบบและสร๎างมีดกรีด
ยางพาราแบบใช๎มอเตอร๑ไฟฟูา ใบมีดจะเป็นใบมีดหมุน มี 4 
ฟัน มุมตัด 45 องศา มีกลไกความคุมความหนาเพื่อลดการ
สิ้นเปลืองเปลือกท่ีเร็วเกินไปและลดความเสียหายของหน๎า
ยาง ผู๎ใช๎งานมีดกรีดยางพารานี้ไมํจําเป็นต๎องใช๎แรงงานท่ีมี
ทักษะและความชํานาญ ก็สามารถใช๎งานได๎ แตํก็มีข๎อด๎อยที่
ต๎องได๎รับการปรับปรุงคือ ต๎องใช๎คนในการพามีดกรีด
ยางพาราแบบใช๎มอเตอร๑ไฟฟูาให๎เคลื่อนที่ตามรอยกรีดเดิม
และต๎องคอยควบคุมความลึกในการกรีดด๎วย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อสร๎างแบบจํา ลองทาง
คณิตศาสตร๑ของการเคลื่อนที่ของปลายแขนกลสําหรับเครื่อง

กรีดยางพาราอัตโนมัติ เพื่อนําข๎อ มูลจากการจําลอง
สถานการณ๑ ไปใช๎ในการออกแบบปลายแขนกลสําหรับเครื่อง
กรีดยางพาราอัตโนมัติ  ที่สามารถเคลื่อนที่กรีดเปลือก
ยางพารา ตามการเอียงของการกรีด จากจุดเริ่มต๎นการกรีด
จนถึงจุดสิ้นสุดการกรีด สามารถควบคุมความหนาและความ
ลึกในการกรีดได๎อยํางอัตโนมัต ิ

2. วิธีการด้าเนินการ 

2.1 ลบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ของปลายลขนกล 

ปลายแขนกลสําหรับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ 
สามารถสร๎างได๎จากตัวขับเร๎าเชิงเส๎น(Linear Actuator) ที่ตํอ
อนุกรมและตั้งฉากกัน เพื่อให๎สามารถเคลื่อนท่ีแบบเลื่อนใน
ระบบพิกัดฉาก รางสไลค๑ของแกน x จะยึดติดกับลําต๎น
ยางพาราด๎วยชุดจับยึด ชุดมีดกรีดยางแบบใช๎มอเตอร๑
ไฟฟูาจะถูกติดตั้งที่ปลายแกน z โดยกําหนดให๎จุดออริจินอ
ยูํที่จุดเริ่มต๎นการกรีด  

 
รูปที่ 2 แบบจําลองทางคิเนเมติกส๑ของปลายแขนกล 

แบบจําลองทางคิเนเมติกส๑ของปลายแขนกลสามารถ
เขียนให๎อยูํในรูปสมการได๎ดังนี ้
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เมื่อ                 
  

  
                    (1) 

ความเร็วเชิงเส๎นของตัวขับเร๎าในแตํละแกนสามารถ
ได๎จากการอนุพันธ๑การกระจัดของแตํละแกน ดังนี ้
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เมื่อ di  =  การกระจัดของแกน i (มิลลิเมตร) 
Li =  ระยะหลีดของแกน i (มิลลิเมตรตํอรอบ) 

   = มุมการหมุนของแกน i (เรเดียน) 

2.2 เส้นทางการเคลื่อนที ่

2.2.1 การเปิดกรีด 

 
รูปที่ 3 การทํารอยเปิดกรีดใหมํบนต๎นยางพารา 

ต๎นยางพาราพร๎อมเปิดกรีดเมื่อวัดเส๎นรอบต๎นได๎ไมํ
น๎อยกวํา 50 เซนติเมตร ท่ีระดับความสูง 150 เซนติเมตร 
จากพื้นดิน ทํอน้ํายางจะเรียงตัวออกมาจากเยื้อเจริญรอบลํา
ต๎นตามแนวดิ่งเป็นช้ัน ๆ อยูํในลักษณะเอียงไปทางขวา
จากแนวดิ่งเล็กน๎อยประมาณ 2.1-7.1 องศา การกรีดยางให๎
รอยกรีดเอียงจากด๎านบนซ๎ายลงด๎านลํางขวา เพื่อให๎ตัดทํอน้ํา
ยางให๎มากที่สุด ความชันของรอยกรีดควรทํามุ ม 30-35 
องศา จากแนวระดับเพื่อให๎น้ํายางไหลได๎สะดวก ไมํไหลออก
นอกรอยกรีด ทําให๎ได๎ผลผลิตเต็มที่ หากมุมกรีดเปลี่ยนไป
จาก 30 องศา เป็น 45 องศา จะทําให๎ผลผลิตเพิ่มขึ้นร๎อยละ 
2-3 แตํความยาวรอยกรีดเพิ่มขึ้นร๎อยละ 22 ทําให๎สิ้นเปลือง
เปลือกและใช๎เวลาในการกรีดเพิ่มขึ้น หากมุมกรีดต่ํากวํา 30 
องศา ทําให๎น้ํายางไหลออกนอกรอยกรีด สูญเสียผลผลิต 
ระบบกรีดยางที่แนะนํามี 5 ระบบ แตํระบบกรีดครึ่งลําต๎นวัน
เว๎นวัน (1/2S d/2) นิยมใช๎กับพันธุ๑ยางพาราทั่ว ๆ ไป [1] 

2.2.2 การสร๎างเส๎นทางการเคลื่อนที่ของปลาย 
แขนกล 

จากรูปที่ 3 จะเห็นวํารอยกรีดมีลักษณะเป็นเส๎นโค๎ง
เฮลิกซ๑พันรอบต๎นยางพาราจากด๎านลํางขวาขึ้นสูํด๎านบนซ๎าย  

 
รูปที่ 4 เส๎นทางการเคลื่อนที ่

เมื่อพิจารณาลักษณะรอยกรีดบนต๎นยาง พาราที่มี
ลักษณะเป็นเส๎นโค๎งเฮลิกซ๑เป็นเส๎นทางการเคลื่อนที่ โดยแยก
พิจารณาออกเป็นแตํละแนวแกน จะได๎ตําแหนํงและความเร็ว
ของแตํละแนวแกน ดังนี ้

ต้าลมน่ง 

                                    (3a) 

     
 

 
                             (3b) 

                                        (3c) 

เมื่อ 

     
 

 
                            

                                   

   D  =  เส๎นผํานศูนย๑กลางของต๎นยางพารา (มิลลิเมตร) 
   r   =  รัศมีของต๎นยางพารา (มิลลิเมตร) 
   t   =  เวลาที่ใช๎ในการกรีด (วินาที) 
    h  =  ความสูงของรอยกรีด (มิลลิเมตร) 

       =  มุมของรอยกรีด (องศา) 

                 =  ความเร็วเชิงมุม (เรเดียนตํอวินาที) 
ทําการอนุพันธ๑สมการ (3) จะได๎ 

ความเร็ว 

X  (t)=rω sin〖(ωt)    〗     (4a)  

Y  (t)=h/π ω                (4b)

  Z  (t)=-rωcos(ωt)           (4c) 

2.3 การจ้าลองสถานการณ์ 

2.3.1 การกําหนดเง่ือนไขของการจําลองสถานการณ๑ 
ในการจําลองสถานการณ๑ของปลายแขนกลและ

เส๎นทางการเคลื่อนที่ โดยทําการขึ้นรูปปลายแขนกลและรอย
กรีดด๎วยโปรแกรม SolidWorks แตํละแกนของปลายแขนกล
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[351] 

จะใช๎ตัวขับเร๎าเชิงเส๎นประกอบแบบอนุกรมและตั้งฉากกัน 
เพื่อให๎สามารถเคลื่อนที่แบบเลื่อนในระบบพิกัดฉากได๎ ชุดมีด
กรีดยางแบบใช๎มอเตอร๑ไฟฟูาจะถูกติดตั้งที่ปลายแกน z สํวน
เส๎นทางการเคลื่อนที่มีลักษณะเป็นเส๎นโค๎งเฮลิกซ๑แทนรอย
กรีดบนต๎นยางพารา เมื่อต๎นยางพาราถูกกําหนดให๎มีลักษณะ
สัณฐานเป็นรูปทรงกระบอกและมีมุมกรีด 30 องศากับ
แนวดิ่ง  

 
รูปที่ 5 แบบจําลองของปลายแขนกลและเส๎นทางการเคลื่อนที ่

เมื่อพิจารณาความเร็วในการเคลื่อนท่ีในแนวแกน X  
จะทําให๎สมการ (2) เทํากับสมการ (4a) แตํในระบบจริง ต๎น
กําลังที่เป็นมอเตอร๑จะหมุนขับแกนบอลสกรูของชุดขับเร๎าเชิง
เส๎นเพราะฉะนั้นแกนบอลสกรูจะต๎องหมุนด๎วยความเร็ว
เชิงมุมตามสมการที่ (5a) 
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 ในแกน y และ z พิจารณาเชํนเดียวกัน 
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การเปรียบเทียบระหวํางเส๎นทางการเคลื่อนที่ของ
ปลายแขนกลกับรอยกรีดที่สร๎างสมการเฮลิกซ๑ ความเร็ว
เชิงมุมของแตํละแกนจะถูกปูอนให๎กับตัวขับเร๎าเชิงเส๎นแล๎ว
นําข๎อมูลของตําแหนํงตํางๆ ที่ได๎จากการเคลื่อนที่ที่สัมพันธ๑
กันทั้งสามแนวแกน ไปพล็อต กร าฟ เป รีย บ เ ทีย บกับ
ร อ ย ก ร ีด ที ่ ส ร ๎ า ง จ า ก สมการเฮลิกซ๑  ในการจําลอง
สถานการณ๑จะใช๎คําพารา มิเตอร๑ตําง ๆ ตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 คําพารามิเตอร๑ของตัวแปรตาํง ๆ 

พารามิเตอร์ ตัวลปร ขนาด 
ระยะชักแกน X X 250 มิลลิเมตร 

ระยะชักแกน Y Y 200 มิลลิเมตร 
ระยะชักแกน Z Z 150 มิลลิเมตร 
เส๎นผํานศูนย๑กลางของต๎นยาง D 200 มิลลิเมตร 
มุมของรอยกรีด  30 องศา 
เวลาที่ใช๎ในการกรีด t 10 วินาที 

2.3.2 การจําลองทางคิเนเมติกส๑ 
จะนําข๎อมูลของตําแหนํง ความเร็วและความเรํง

ของแตํละแกนที่ได๎จากการเปรียบเทียบระหวํางเส๎นทาง
การเคลื่อนที่ของปลายแขนกล กับรอยกรีดที่สร๎างจากสมการ
เฮลิกซ๑เพื่อนําไปวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ในการเคลื่อนที่ของ
แตํละแกน 

3 ผลการด้าเนินการลละวิเคราะม์ผล 

3.1 เส้นทางการเคลื่อนที ่

 
รูปที่ 6 เปรียบเทียบเส๎นทางการเคลื่อนที ่

จากกราฟเปรียบเทียบเส๎นทางการเคลื่อนที่จะเห็นวํา
เส๎นทางการเคลื่อนที่ของปลายแขนกลที่ได๎จากการจําลอง
สถานการณ๑เปรียบเทียบกับเส๎นทางการเคลื่อนที่ของรูปรําง
รอยกรีดที่สร๎างจากสมการ 

เฮลิกซ๑ เส๎นกราฟของเส๎นทางการเคลื่อนที่ทั้งสองเส๎น
เคลื่อนที่จากด๎านลํางขวาวนข้ึนสูํด๎านบนซ๎ายทับกันเป็นเส๎น
เดียวตลอดเส๎นทางการเคลื่อนที ่

 

3.2 ต้าลมน่งของปลายลขนกล 

จากรูปที่ 7 จะเห็นวําตําแหนํงในแกน X จะเคลื่อน
จากจุดเริ่มต๎นไปยังจุดสุดท๎าย เป็นระยะ ทาง  200 มิลลิเมตร 
เทํากับเส๎นผํานศูนย๑กลางของต๎นยาง ลักษณะของเส๎นกราฟ
จะมีความลาดชันน๎อยเมื่อเริ่มต๎นเคลื่อนที่ มีความลาดชัน
เพิ่มขึ้นบริเวณสํวนกลางของเส๎นกราฟ และจะมีความลาด 
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รูปที่ 7 ตําแหนํงของปลายแขนกล 

ชันน๎อยอีกครั้งเมื่อจะสิ้นสุดการเคลื่อนที่ ที่เป็นเชํนนี้
เพราะวําถ๎ามองในแนวระดับของรอยกรีดที่มีลักษณะเป็นครึ่ง
วงกลม สํวนโค๎งบริเวณหัวและท๎ายจะโค๎งลึกเข๎าไป ทําให๎
มองเห็นเป็นระยะทางสั้นกวําสํวนโค๎งบริเวณตรงกลาง สํงผล
ให๎แกน X ต๎องเคลื่อนช๎า ๆ ในบริเวณดังกลําว ตําแหนํงใน
แกน Y เส๎นกราฟจะมีลักษณะเอียง ที่มีความลาดชันคงที่เป็น
ระยะทาง 115.47 มิลลิเมตร ถ๎ามองในแนวระดับจะเห็นวํา
เส๎นทางเดินของแกน Y  จะเกิดจากฟังก๑ช่ันตรีโกณมิติของ
เส๎นผํานศูนย๑กลางของต๎นยาง กับระยะความแตกตํางของ
ความสูงของจุดเริ่มต๎นกับจุดสุดท๎าย สํวนตําแหนํงในแกน 
Z กราฟจะมีลักษณะเส๎นโค๎งหงายครึ่งวงกลม รัศมี 100 
มิลลิเมตร เนื่องจากแกน Z ต๎องเคลื่อนท่ีตามสํวนโค๎งครึ่ง
วงกลมของต๎นยางพาราที่มีเส๎นผํานศูนย๑  กลาง เทํากับ 
200 มิลลิเมตร 

3.3 ความเร็วของปลายลขนกล 

ความเร็วในแนวแกน X กราฟจะมีลักษณะเป็นเส๎น
โค๎งคว่ํา ถ๎ามองในแนวระดับของรอยกรีดที่มีลักษณะเป็นครึ่ง
วงกลม สํวนโค๎งบริเวณหัวและท๎ายจะโค๎งลึกเข๎าไป ทําให๎มี
ระยะการเคลือ่นที่สั้นกวําสํวนโค๎งบริเวณตรงกลาง 

 
รูปที่ 8 ความเร็วของปลายแขนกล 

สํงผลให๎แกน X เคลื่อนที่ด๎วยความเร็วที่ช๎ากวํา
บริเวณตรงกลาง ความเร็วในแกน Y เส๎นกราฟจะมีลักษณะ
เส๎นตรง มีความเร็วคงที่ที่ 11.54 มิลลิเมตรตํอนาที เนื่องจาก

ระยะทางที่แกน Y เคลื่อนที่มีลักษณะเป็นเส๎นเอียงที่มีความ
ลาดชัดคงที่ สํวนความเร็วในแกน Z จะมีความเร็วที่ช๎า ที่
บริเวณจุดเริ่มต๎นกับบริเวณจุดสุด ท๎าย เนื่องมาจากเส๎นกราฟ
ตําแหนํงมีลักษณะเป็นเส๎นโค๎งครึ่งวงกลม สํงผลให๎มีระยะ
การเคลื่อนที่บริเวณดังกลําวน๎อย 

3.4 ความเร่งของปลายลขนกล 

 
รูปที่ 9 ความเรํงของปลายแขนกล 

ความเรํงจะมีผลตํอความนุํมนวลของการเคลื่อนที่ใน
แตํละแกนและการสั่นสะเทือนของปลายแขนกล ในรูปที่ 9 
จะเห็นวําแกน X และแกน Z จะทําให๎เกิดการสั่น โดยเฉพาะ
แกน X ที่มีความเรํงที่ไมํได๎เริ่มจากศูนย๑ ทําให๎เกิดการสั่นมาก
ในตอนเริ่มต๎นการเคลื่อนที่ หลังจากนั้นจะคํอย ๆ ลดลง  จน
เข๎าสูํบริเวณลดลงคงที่ และคํอยเริ่มมีความเรํงอีกครั้งในชํวง
ท๎ายของการเคลื่อนที่ ความเรํงในแนวแกน Z จะมีความเรํง
น๎อย ๆ บริเวณเริ่มและสิ้นสุดการเคลื่อนที่ แตํมีความเรํงมาก
ชํวงกลางของการเคลื่อนที่ เนื่องจากเส๎นกราฟมีลักษณะเป็น
เส๎นโค๎ง สํวนความเรํงในแนวแกน Y ไมํมีเนื่องจากมีความเร็ว
คงที ่

4 สรุปผลการด้าเนินการ 

จากผลการดํา เนินการจะเห็นวํา เส๎นทางการ
เ ค ลื ่อ น ที ่ข อ งป ล า ย แ ขน ก ล ที ่ไ ด ๎จ า ก ก า ร จํ า ล อ ง
สถานการณ๑เปรียบเทียบกับเส๎นทางการเคลื่อนที่ของรูปรําง
รอยกรีดที่สร๎างจากสมการเฮลิกซ๑ เส๎น กราฟของเส๎นทางการ
เคลื่อนที่ทั้งสองเส๎นทับกันเป็นเส๎นเดียว ตําแหนํงในการ
เคลื่อนที่แตํละแกนจากจุดเริ่มต๎นไปยังจุดสุดท๎ายมีความ
ถูกต๎องแมํนยําทั้งสามแกน สํวนความเร็วและความเรํงแตํละ
แกนจะมีผลตํอความนุํนนวลในระหวํางการเคลื่อนที่ ซึ่งสํงผล
ตํอการสั่นของปลายแขนกลไมํมาก จากผลการดําเนินการจะ
เห็นวํา แบบจําลองทางคิเนเมติกส๑ของปลายแขนกลที่มีข๎อตํอ
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เป็นแบบเลื่อนและมีสามองศาอิสระถูกสร๎างบนพิกัดฉาก เมื่อ
ต๎นยางพาราถูกกําหนดให๎ม ีล ักษณะสัณฐาน เป็นร ูป
ทรงกระบอกและมีมุมกรีด 30 องศา รอยกรีดบนต๎น
ยางพาราจะมีลักษณะเป็นเส๎นโค๎งเฮลิกซ๑และถูกใช๎เป็น
เส๎นทางการเคลื่อนที่ของปลายแกนกล จากการจําลอง
สถานการณ๑ด๎วยโปรแกรม SolidWorks พบวําปลายแขนกล
สามารถเคลื่อนที่ตามรอยกรีดของต๎นยางพาราได๎ 

5 ข้อเสนอลนะ 

ในการวิจัยนี้เป็นเพียงการพิจารณาการเคลื่อนท่ี
ทางคิเนเมติกส๑ ยังไมํได๎พิจารณาการเคลื่อนท่ีทางไดนามิกส๑ 
ซึ่งนําจะมีผลตํอตําแหนํง ความเร็วและความเรํงของปลาย
แขนกล ซึ่งผู๎วิจัยกําลังศึกษา เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ใกล๎เคียง
กับความเป็นจริง เมื่อนํา ชิ้นสํวนมาประกอบเป็นปลาย
แขนกลจริง ๆ 
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บทคัดย่อ 

เครื่องเกี่ยวนวดข๎าวมีบทบาทสําคัญตํอกระบวนการผลิตข๎าวในประเทศไทยทั้งเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวไทยและเครื่องเกี่ยวนวด
ข๎าวจากตํางประเทศมีแนวโน๎มได๎รับความนิยมจากเกษตรกรมากขึ้นถึงแม๎วําเครื่องเกี่ยวนวดทั้งสองมีประสิทธิภาพการทํางานท่ี
ใกล๎เคียงกันแตํเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวไทยมีขนาดใหญํและน้ําหนักมากเนื่องจากโครงชํวงลํางเป็นสํวนประกอบหลักที่สํงผลตํอน้ําหนัก
ของเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวไทยโครงชํวงลํางของเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวไทยสามารถแบํงการรับน้ําหนักออกเป็น 2 สํวนหลักๆคือโครงชํวง
ลาํงด๎านหน๎าซึ่งรองรับน้ําหนักของระบบเกี่ยวตัดและลําเลียงและน้ําหนักสํวนหนึ่งของระบบนวดคัดทําความสะอาดและถังเก็บสํวน
โครงชํวงลํางด๎านหลังจะรับน้ําหนักของระบบเครื่องยนต๑ต๎นกําลังและน้ําหนักสํวนหนึ่งของระบบนวดคัดทําความสะอาดและถังเก็บ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑แบํงออกเป็น 2 สํวนดังนี้ 1) ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงชํวงลํางเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวไทย 2) หา
สัดสํวนท่ีเหมาะสมของแบบจําลองโครงชํวงลํางเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวไทยเพื่อเป็นข๎อมูลในการพัฒนาโครงชํวงลํางของเครื่องเกี่ยว
นวดข๎าวไทยให๎เหมาะสมตํอสภาวะการทํางานในแปลงเกษตรของประเทศไทยวิธีไฟไนต๑เอลิเมนต๑ถูกนํามาใช๎เพื่อวิเคราะห๑ความ
แข็งแรงของโครงชํวงลํางตามภาระการทํางานจริงวิธีการจําลองรูปถูกนํามาใช๎เพื่อวิเคราะห๑หาสัดสํวนที่เหมาะสมของแบบจําลอง
โครงชํวงลํางตามภาระการทํางานจริงผลการวิเคราะห๑ความแข็งแรงของโครงชํวงลํางเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวกรณีไมํมีภาระหยุดนิ่งมีคํา
ความเค๎นสูงสุด77.98 MPa มีคําการแอํนตัวสูงสุด5.02 mm และมีคําความปลอดภัยต่ําสุด 2.82 สํวนกรณีเลี้ยวกลับรถหัวแปลง
ขณะทํางาน พบวํามีคําความเค๎นสูงสุด112.8 MPa มีคําการแอํนตัวสูงสุด5.03 mm และมีคําความปลอดภัยต่ําสุด1.96 ผลการ

วิเคราะห๑หาสัดสํวนที่เหมาะสมของแบบจําลองการทดลองของโครงชํวงลํางเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวได๎ดังนี้ LK , vK , FK , MK , 

K และ K คือ 1:2, 1:1, 1:4, 1:8, 1:1 และ 1:1 ตามลําดับ  

ค้าส้าคัญ:เครื่องเกี่ยวนวด; โครงช่วงล่าง; การจ้าลองรูป; สัดส่วนที่เมมาะสม; วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

1. บทน้า 

เครื่องเกี่ยวนวดข๎าวเป็นเครื่องจักรกลเกษตรที่มี
บทบาทสําคัญในกระบวนการผลิตข๎าวของประเทศไทย จาก
การสํารวจพบวําปัจจุบันมีเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวใช๎งานใน
ประเทศมากกวํา 10,000 เครื่อง [1] ในจํานวนนี้เป็นเครื่อง
เกี่ยวนวดข๎าวที่ผลิตจากโรงงานผู๎ผลิตขนาดใหญํไปจนถึง
ขนาดเล็ก แตํไมํนับรวมถึงเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวที่มีการนําเข๎า

และผลิตจากตํางประเทศที่มีแนวโน๎มที่ได๎รับความนิยมสูงขึ้น
เรื่อย ๆ 

แนวทางการพัฒนาของเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวท่ีใช๎งาน
กันอยูํในประเทศไทยมักจะมุํงเน๎นไปที่สมรรถนะการทํางานที่
สูง และสามารถทํางานได๎ในหลายสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะสภา
พนาหลํมซึ่งต๎องการความแข็งแรงของโครงชํวงลํางสูง จึง
สํงผลให๎เครื่องเกี่ยวนวดข๎าวไทยมีขนาดหน๎ากว๎างการทํางาน
และขนาดตัวของเครื่องเกี่ยวนวดคํอนข๎างใหญํ และมีน้ําหนัก
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มาก การพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดในทิศทางนี้สํงผลเสียตํอการ
เพาะปลูกข๎าว เชํน กํอเกิดปัญหาโครงสร๎างของดินถูกทําลาย
สํงผลให๎เกิดการทรุดตัวของช้ันดินดาน (Hardpan) ต่ําลง
เรื่อย ๆ และสภาพดินที่เป็นหลํมมากขึ้น [2] นอกจากนี้ยัง
เป็นการเพิ่มต๎นทุนและราคาของเครื่องเกี่ยวนวดให๎สูงขึ้นอีก
ด๎วย [3] เมื่อเปรียบเทียบเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวไทยกับเครื่อง
เกี่ยวนวดข๎าวจากตํางประเทศซึ่งมีขนาดคํอนข๎างเล็ก น้ําหนัก
เบา หน๎ากว๎างการทํางานแคบ ราคาถูก ระบบสินเช่ือ การ
ผํอนชําระ และการโฆษณาชวนเช่ือ พบวําปัจจัยเหลํานี้เป็น
สาเหตุสําคัญที่ทําให๎เครื่องเกี่ยวนวดข๎าวจากตํางประเทศ
ได๎รับความนิยมจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แม๎วําเครื่อง
เกี่ยวนวดข๎าวตํางประเทศจะทํางานในสภาพนาหลํมได๎อยําง
จํากัด อยํางไรก็ตามเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวไทยจําเป็นต๎อง
พัฒนาเพื่อลดต๎นทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพในการแขํงขันทั้ง
ในประเทศ และเพื่อการสํงออก ตลอดจนผลกระทบตํอพื้นนา 

จากการประชุมหารือระหวํางผู๎ผลิตเครื่องเกี่ยวนวด
ข๎าวไทยและนักวิจัยได๎กําหนดแนวทางแก๎ไขปัญหาดังกลําว 
โดยมุํงเน๎นไปยังการปรับปรุงช้ินสํวนของเครื่องเกี่ยวนวดข๎าว
ไทย เพื่อให๎สามารถลดน้ําหนัก เพิ่มความแข็งแรง และลดการ
ใช๎พลังงานในการขับเคลื่อน จากการศึกษาปัจจัยตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎องกับการผลิตเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวไทยพบวํา ระบบ
ชํวงลําง(Undercarriage) ของเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวนั้นขาด
การออกแบบและคํานวณที่ถูกต๎องตามหลักวิศวกรรม  
การสร๎างระบบชํวงลํางเป็นเพียงการนําเอาระบบขับเคลื่อน
แบบตีนตะขาบของรถแทรกเตอร๑ขนาดใหญํมาปรับใช๎ ซึ่ง
สํงผลให๎ต๎องใช๎โครงสร๎างที่มีขนาดคํอนข๎างใหญํและมีน้ําหนัก
มาก โดยทั่วไปเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวไทยมีน้ําหนักประมาณ 7-
10 ตัน ระบบชํวงลํางของเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวมีน้ําหนักกวํา 
30 เปอร๑เซนต๑ของน้ําหนักตัวเครื่อง และต๎องใช๎กําลังในการ
ขับเคลื่อนสูงประมาณ 35-40 เปอร๑เซนต๑ของกําลังเครื่องยนต๑
ต๎นกําลัง [4] 

เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎เครื่องเกี่ยวนวดข๎าวไทยเป็น
เครื่องจักรกลที่เกษตรกรในประเทศนิยมใช๎งาน โครงการวิจัย
นี้มีแนวคิดที่จะพัฒนาโครงชํวงลํางของเครื่องเกี่ยวนวดข๎าว
ไทยให๎มีน้ําหนักและความแข็งแรงเหมาะสมกับสภาวะการ
เพาะปลูกข๎าวของประเทศไทย อันจะสํงผลให๎ลดต๎นทุนการ

ผลิต เพิ่มศักยภาพในการแขํงขันท้ังในประเทศ และเพื่อการ
สํงออก ตลอดจนผลกระทบตํอพื้นนา 

2. อุปกรณ์ลละวิธีการ  

การศึกษานี้ถูกกําหนดออกเป็น 2 สํวน คือสํวนแรก
จะศึกษารายละเอียดของโครงชํวงลํางเครื่องเกี่ยวนวดข๎าว
ไทย และวิเคราะห๑แรงที่กระทําตํอโครงชํวงลํางโดยแบํง
ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีหยุดนิ่งไมํมีภาระกับกรณีเลี้ยว
กลับรถหัวแปลงขณะทํางาน สํวนท่ี 2 สร๎างแบบจําลองโครง
ชํวงลํางด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร๑สําหรับการออกแบบทาง
วิศวกรรมและทําการวิเคราะห๑ความแข็งแรงของแบบจําลอง
โดยใช๎วิธีทางไฟไนเอลิเมนต๑ เพื่อนําผลการวิเคราะห๑ไปสร๎าง
แบบจําลองการทดลองที่เหมาะสมโดยอาศัยสัดสํวนและ
ความสัมพันธ๑ของตัวแปรตําง ๆ จากการวิเคราะห๑ทางการ
จําลองรูปของโครงชํวงลํางต๎นแบบจริง 

 

2.1 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element 
Method) 

ระเบียบวิธีไฟไนต๑เอลิเมนต๑เป็นระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
(Numerical Method) วิธีหนึ่งที่ใช๎สําหรับหาคําตอบ
โดยประมาณของสมการอนุพันธ๑และสมการปริพันธ๑ที่ทราบ
ขอบเขต หลักการของระเบียบวิธีไฟไนต๑เอลิเมนต๑จะแบํง
โดเมนหลักออกเป็นโดเมนยํอย (Element) โดยแตํละเอลิ
เมนต๑จะประกอบไปด๎วย Node ที่เป็นตําแหนํงทราบคําและ
เช่ือมตํอกันระหวํางเอลิเมนต๑ โดยแตํละเอลิเมนต๑อาจมีขนาด
และรูปทรงไมํเหมือนกัน 

ระเบียบวิธีไฟไนต๑เอลิเมนต๑ได๎รับการพัฒนาและเป็น
ที่นิยมใช๎กันมากในปัจจุบันเพราะสามารถประยุกต๑เพื่อ
แก๎ปัญหาตําง ๆ ที่มีรูปรํางที่ซับซ๎อนได๎ ซึ่งปัญหาในงาน
วิศวกรรมสํวนใหญํที่ระเบียบวิธีไฟไนต๑เอลิเมต๑นี้ได๎ถูกนําไปใช๎
กันมากคือ ปัญหาที่เกี่ยวกับความแข็งแรงในของแข็ง เชํน 
การคํานวณความแข็งแรงของโครงสะพาน รถยนต๑ และเฟือง
เกียร๑ เป็นต๎น [6] 

แบบจําลองโครงชํวงลํางเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวไทยถูก
สร๎างด๎วยโปรแกรม SolidWorks ซึ่งมีความสามารถสร๎าง
แบบจําลองให๎มีมิติที่เหมือนของจริงได๎ โดยการแสดงภาพที่มี
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มิติเหมือนจริงได๎ในมุมมองตําง ๆ โปรแกรม ANSYS ถูกใช๎
เพื่อการวิเคราะห๑ความแข็งแรงด๎วยวิธีทางไฟไนเอลิเมนต๑ที่
เกิดขึ้นบนโครงชํวงลําง โดยใช๎ทฤษฎีวอนมิส (von Mises) 
และกําหนดชนิดของเอลิ เมนต๑ เป็นแบบสามมิติแบบ
สามเหลี่ยมสี่หน๎าสิบจุดตํอ (10-node tetrahedral) ซึ่งเป็น
เอลิเมนต๑ที่เหมาะกับโครงสร๎างที่มีความซับซ๎อน ในหนึ่งเอลิ
เมนต๑ประกอบไปด๎วยจุดตํอ (Node) ทั้งสิ้น 10 จุดตํอคือ I, J, 
K, L, M, N, O, P, Q และ R (มี 4 มุมและมีจุดตํอกึ่งกลาง 6 
จุด) [7] มีระดับขั้นความเสรี (Degree of Freedom) ของแตํ
ละจุดตํอเอลิเมนต๑เทํากับ 3 คือ ในแนวแกน x , y และ z ดัง
รูปที่ 1 สําหรับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ความ
แข็งแรงด๎วยวิธีทางไฟไนเอลิเมนต๑ที่เกิดขึ้นบนโครงชํวงลําง
แสดงในตารางที่ 1 

 
รูปที่ 1 รูปรํางเอลเิมนต๑แบบสามมิติแบบสามเหลี่ยมสี่หน๎าสิบจุดตํอ 

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของวัสดุที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ด๎วยวิธีไฟไนต๑เอลิ
เมนต๑ 

Property Mild Steel 
Young's modulus (GPa) 205 
Shear modulus (GPa) 76.9 
Yield stress (MPa) 220 
Tensile strength (MPa) 400 
Poisson ratio 0.3 
Density (Mg/m3) 7.8 

2.2 โครงช่วงล่างของเคร่ืองเกี่ยวนวดข้าวไทย 

ระบบกลไกหลักสําคัญของเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวไทย
สามารถจําแนกออกได๎เป็น 4 ระบบ คือ ระบบเกี่ยวตัดและ
ลําเลียง ระบบนวดคัดทําความสะอาด ระบบชํวงลํางและ
ขับเคลื่อน และเครื่องยนต๑ต๎นกําลัง [2] โดยสํวนประกอบตําง 
ๆ ของเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวแสดงดังรูปที ่ 2  

 
รูปที่ 2 สํวนประกอบของเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวที่ผลิตในประเทศ [2] 

โครงชํวงลํางเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวไทยไมํมีรูปแบบหรือ
มาตรฐานที่ชัดเจนดังนั้นโครงชํวงลํางเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวไทย
ที่ใช๎เป็นตัวแทนในการศึกษาและพัฒนานั้น เป็นโครงชํวงลําง
ของบริษัท ทะเลทองแฟคตอรี่ จํากัด ดังแสดงในรูปท่ี 3 ซึ่ง
เครื่องเกี่ยวนวดข๎าวรุํนนี้มีน้ําหนักพิกัด 8,300 กิโลรัม ใช๎
ขนาดเครื่องยนต๑ 240 แรงม๎า 

 
รูปที่ 3  โครงชํวงลํางเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวของบริษัท ทะเลทองแฟคตอ

รี่ จํากัด 

น้ําหนักและตําแหนํงที่ถํายเทให๎กับโครงชํวงลํางของ
เครื่องเกี่ยวนวดข๎าวของบริษัททะเลทองแฟคตอรี่ถูกแบํง
ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีหยุดนิ่งไมํมีภาระกับกรณีเลี้ยว
กลับรถหัวแปลงขณะทํางาน โดยน้ําหนักจากระบบเกี่ยวตัด
และลําเลียงมีคําประมาณ 18.5 เปอร๑เซนต๑ของแรงกระทํา 
กระทํา 2 จุด ระบบนวดคัดทําความสะอาดมีคํา 74 
เปอร๑เซนต๑ของแรงกระทํา กระทํา 4 จุด และชุดต๎นกําลังมีคํา 
7.5 เปอร๑เซนต๑ของแรงกระทํา กระทํา 4 จุด [10] ดังแสดงใน
รูปท่ี 4 สํวนกรณีเลี้ยวกลับรถหัวแปลงขณะทํางานจะมีแรง
กระทําด๎านข๎างและโมเมนต๑ดัดเพิ่มเข๎ามามีคํา 79 เปอร๑เซนต๑
ของแรงกระทํา ดังแสดงในรูปท่ี 5 กรณีกลับรถที่หัวแปลง

74% 

7.5% 

18.5% 
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ขณะทํางานจะเกิดอัตราเร็วของรถที่ทําให๎รถเริ่มพลิกคว่ํา 
(Critical Turning Speed) แรงหนีศูนย๑กลาง (Centrifugal 
Force) โมเมนต๑พลิกคว่ําและโมเมนต๑ทรงตัว ซึ่งความสัมพันธ๑
ของตัวแปรตําง ๆ แสดงดังรูปที่ 6 และสมการที่ (1), (2) (3) 
และ (4) 

 
รูปที่ 4  ตําแหนํงและน้ําหนักที่กระทําบนโครงชํวงลํางเครื่องเกี่ยวนวด

ข๎าวกรณีหยุดนิ่งไมํมีภาระ 

 
รูปที่ 5  ตําแหนํงและน้ําหนักที่กระทําบนโครงชํวงลํางเครื่องเกี่ยวนวด

ข๎าวกรณเีลี้ยวกลับรถหัวแปลงขณะทํางาน 

 
รูปที่ 6 การวิเคราะห๑กรณีกลับรถที่หัวแปลงขณะทํางาน [8] 
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โดยที่ FC คือ แรงหนีศูนย๑กลาง, N 
Ri คือ แรงปฏิกิริยาที่ล๎อด๎านในกรณีวิ่ง

กลับรถที่หัวแปลงขณะทํางาน, N 
Ro คือ แรงปฏิกิริยาที่ล๎อด๎านนอกกรณีวิ่ง

กลับรถที่หัวแปลงขณะทํางาน, N 
Fi คือ แรงด๎านข๎างที่ล๎อด๎านในกรณีวิ่งกลับ

รถที่หัวแปลงขณะทํางาน, N 
Fo คือ แรงด๎านข๎างที่ล๎อด๎านนอกกรณีวิ่งกลับรถที่หัวแปลง
ขณะทํางาน, N 
v คือ อัตราเร็วของรถที่ทําให๎รถเริ่มพลิกคว่ํา, m/s 
r คือ รัศมีความโค๎งของการเลี้ยว, m 
t คือ ระยะหํางระหวํางล๎อตีนตะขาบ, m 
h คือ ความสูงของจุดศูนย๑กลางมวลของรถจากพื้น, m 

m คือ มวลของรถ, kg  
W คือ น้ําหนักของรถ, N 

2.3 การจ้าลองรูป (Similitude) 

การจําลองรูปเป็นแนวคิดที่สามารถนําไปปรับใช๎ใน
การทดสอบแบบจําลองทางวิศวกรรม โดยที่แบบจําลองมี
ความคล๎ายคลึงทางเรขาคณิต ทางจลนศาสตร๑ (Kinematics) 
และทางพลศาสตร๑กับต๎นแบบจริง 

การจําลองรูปถูกนํามาปรับใช๎กับแบบจําลองทาง
โครงสร๎าง ซึ่งแบบจําลองทางโครงสร๎างทําขึ้นเพื่อใช๎ทดสอบ
พฤติกรรมการรับแรงที่มีผลตํอการเปลี่ยนรูปทรง โดยจะวัด
ในรูปของการโกํง (Deflection,  ) และความเค๎น (Stress, 
 ) ซึ่งขึ้นอยูํกับปัจจัย 3 ประการ ดังนี้ แรง ความยาว และ
สมบัติของวัสดุ สําหรับการจําลองรูปทางโครงสร๎างสามารถ
คํานวณได๎ตามสมการดังนี้ [5]  
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โดยที่ F คือ แรง, N 
M คือ โมเมนต๑, N.m 
L คือ ความยาว, m 
E คือ มอดูลัสของยัง, N/m2 
v คือ อัตราสํวนปัวซอง 

ซึ่งผลของสมการเหลํานี้เป็นไปตามหลักของ
แบบจําลองทางโครงสร๎างดังนี้ 
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โดยที่ vK คือ คําสัดสํวนของอัตราสํวนปัวซอง 

FK คือ คําสัดสํวนของแรงที่กระทํา 

EK คือ คําสัดสํวนของมอดูลัสของยัง 

LK คือ คําสัดสํวนของความยาว 

MK คือ คําสัดสํวนของโมเมนต๑ 

K คือ คําสัดสํวนของความเค๎น 

K คือ คําสัดสํวนของการโกํงตัว 

3. ผลลละวิจารณ์ 

จากผลการวิเคราะห๑ความแข็งแรงของโครงชํวงลําง
เครื่องเกี่ยวนวดข๎าวของบริษัท ทะเลทองแฟคตอรี่ จํากัด โดย
ใช๎วิธีทางไฟไนเอลิเมนต๑ด๎วยโปรแกรมสําเร็จรูป ANSYS เพื่อ
นําผลการวิเคราะห๑ไปสร๎างแบบจําลองการทดลองที่เหมาะสม
แสดงดังนี ้

3.1 กรณีมยุดนิ่งไม่มีภาระ 

จากผลการวิเคราะห๑ความแข็งแรงของโครงชํวงลําง
พบวํามีคําความเค๎นสูงสุดคือ 103.17 MPa ความเค๎นมี
ลักษณะการกระจายตัวแสดงดังรูปที่ 7 และมีการแอํนตัว
สูงสุดคือ 2.03 mm การกระจายตัวของการแอํนตัวบนโครง
ชํวงลํางเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวแสดงดังรูปที่ 8 โดยมีคําความ
ปลอดภัยต่ําสุดคือ 2.13 

 
รูปที่ 7  การกระจายตัวของความเค๎นบนโครงชํวงลํางเครื่องเกี่ยวนวด

ข๎าว 

 
รูปที่ 8  การกระจายตัวของการแอํนตัวบนโครงชํวงลํางเครื่องเกี่ยวนวด

ข๎าว 

3.2 กรณีเลี้ยวกลับรถมัวลปลงขณะท้างาน 

จากผลการวิเคราะห๑ความแข็งแรงของโครงชํวงลําง
พบวํามีคําความเค๎นสูงสุดคือ 103.30 MPa ความเค๎นมี
ลักษณะการกระจายตัวแสดงดังรูปที่ 9 และมีการแอํนตัว
สูงสุดคือ 2.02 mm การกระจายตัวของการแอํนตัวบนโครง
ชํวงลํางเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวแสดงดังรูปท่ี 10 โดยมีคําความ
ปลอดภัยต่ําสุดคือ 2.13 กรณีเลี้ยวกลับรถหัวแปลงขณะ
ทํางานในความเป็นจริงจุดศูนย๑ถํวง (Center of Gravity) จะ
ไมํอยูํในตําแหนํงกึ่งกลางของตัวรถแตํจะเยื้องเข๎ามาทางด๎าน
ในของรัศมีวงเลี้ยว เพื่อให๎งํายตํอการประเมิน ผู๎วิเคราะห๑ได๎
ใช๎จุดศูนย๑ถํวงในตําแหนํงกึ่งกลางของตัวรถดังแสดงในรูปที่ 6 

 
รูปที่ 9  การกระจายตัวของความเค๎นบนโครงชํวงลํางเครื่องเกี่ยวนวด

ข๎าว 
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รูปที่ 10  การกระจายตัวของการแอํนตัวบนโครงชํวงลํางเครื่องเกี่ยวนวด
ข๎าว 

การกระจายตัวของความเค๎นท่ีเกิดขึ้นท้ัง 2 กรณี 
พบวําคําของความเค๎นที่เกิดขึ้นยังมีปริมาณน๎อย คําความ
ปลอดภัยสํวนใหญํอยูํในเกณฑ๑ดีมาก ดังนัน้งานวิจัยนี้สามารถ
จะพัฒนาโครงชํวงลํางเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวให๎มีขนาด รูปรําง 
น้ําหนัก และความแข็งแรงให๎มีความเหมาะสมกับแปลง
เกษตรในประเทศไทยตํอไปได๎ 

3.3 สัดส่วนที่เมมาะสมของลบบจ้าลองโครงช่วงล่าง
เคร่ืองเกี่ยวนวดข้าว 

จากการวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ของตัวแปรตําง ๆ โดย
อาศัยวิธีการจําลองรูปจึงได๎สัดสํวนแบบจําลองการทดลอง
ของโครงชํวงลํางเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวของบริษัท ทะเลทอง
แฟคตอรี่ จํากัด ดังนี้ LK , vK , FK , MK , K และ

K คือ 1:2, 1:1, 1:4, 1:8, 1:1 และ 1:1 ตามลําดับ 

4. สรุป 

4.1 ความลข็งลรงของโครงช่วงล่างเคร่ืองเกี่ยวนวดข้าว
ไทย 

การวิเคราะห๑ความแข็งแรงด๎วยวิธีทางไฟไนเอลิเมนต๑
กรณีหยุดนิ่งไมํมีภาระมีคําความเค๎นสูงสุด 103.17 MPa และ
มีการแอํนตัวสูงสุด 2.03 mm มีคําความปลอดภัยต่ําสุด 
2.13 สํวนกรณีเลี้ยวกลับรถหัวแปลงขณะทํางานพบวํามีคํา
ความเค๎นสูงสุด 103.30 MPa และมีการแอํนตัวสูงสุด 2.02 
mm มีคําความปลอดภัยต่ําสุด 2.13 ผลที่ได๎จากการ
วิเคราะห๑ความแข็งแรงด๎วยวิธีทางไฟไนเอลิเมนต๑นี้แสดงให๎
เห็นวําโครงชํวงลํางนั้นมีความแข็งแรงมาก ดังนั้นงานวิจัยนี้
สามารถจะพัฒนาโครงชํวงลํางเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวให๎มีขนาด 
รูปรําง น้ําหนัก และความแข็งแรงให๎มีความเหมาะสมกับ
แปลงเกษตรในประเทศไทยตํอไปได ๎

4.2 สัดส่วนที่เมมาะสมของลบบจ้าลองโครงช่วงล่าง
เคร่ืองเกี่ยวนวดข้าวไทย 

จากการวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ของตัวแปรตําง ๆ โดย
อาศัยวิธีการจําลองรูปจึงได๎สัดสํวนแบบจําลองการทดลอง
ของโครงชํวงลํางเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวดังนี้ LK , vK , FK , 

MK , K และ K คือ 1:2, 1:1, 1:4, 1:8, 1:1 และ 1:1 
ตามลําดับ  

5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ให๎ทุน
สนับสนุนการนําเสนอบทความ และบริษัท ทะเลทองแฟคตอ
รี่ จํากัด ที่ให๎ความอนุเคราะห๑ข๎อมูลงานวิจัย 
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ผลของรูปลบบมุมครีบวงเดือนที่มีต่อสมรรถนะในการนวดของชุดนวดข้าวลบบไมลตามลกน 
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 3ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  328ถนนศรีอยุธยา  

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 

ผู้เขียนติดต่อ: นิธิ ด้วงผ้ึง  E-mail: khunnithi.d@gmail.com 

บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวกําลังมีบทบาทสําคัญและใช๎งานอยํางแพรํหลายในประเทศไทย เพราะการใช๎งานเครื่องเกี่ยว
นวดข๎าวมีโอกาสชํวยลดความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยว ประหยัดเวลา และคําใช๎จํายรวมไปถึงแรงงานที่ใช๎ในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว 
แตํจากการศึกษาที่ผํานมาพบวํา ความสูญเสียที่เกิดการเก็บเกี่ยวสํวนใหญํนั้นเป็นความสูญเสียจากชุดนวด สํวนหนึ่งเกิดจากการ
ปรับมุมครีบวงเดือน ที่ผํานมาได๎มีรูปแบบการปรับมุมครีบวงเดือนที่คํอนข๎างหลากหลาย แตํการศึกษาหารูปแบบมุมครีบวงเดือนที่
เหมาะสมยังคํอนข๎างน๎อยการศึกษานีจ้ึงมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาผลของรูปแบบมุมครีบวงเดือนที่มีตํอสมรรถนะในการนวดของชุด
นวดข๎าวแบบไหลตามแกน โดยการทดสอบกับชุดทดสอบการนวดของศูนย๑นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
มหาวิทยาลัยขอนแกํนโดยมีความช้ืนเมล็ดและฟางเฉลี่ยเทํากับ 28.3 และ 51.8 เปอร๑เซ็นต๑ฐานเปียก ตามลําดับ อัตราสํวนเมเมล็ด
ตํอฟางโดยน้ําหนักสดเฉลี่ยเทํากับ 0.61 ความยาวฟางเฉลี่ยเทํากับ 52 เซนติเมตร การศึกษาผลของรูปแบบมุมครีบวงเดือนที่มีผล
ตํอสมรรถนะในการนวดของชุดนวดข๎าวแบบไหลตามแกน ผลการศึกษาพบวํารูปแบบมุมครีบวงเดือนที่ทําการศึกษามีผลตํอ
ปริมาณเมล็ดแตกหักไมํแตกตํางกันในทางสถิติ แตํมีผลตํอความสูญเสียจากชุดนวดและกําลังงานที่ใช๎ในการนวดอยํางมีนัยสําคัญ
ในทางสถิติ รูปแบบมุมครีบวงเดือนของชุดนวดข๎าวแบบไหลตามแกนของเครื่องเกี่ยวนวดข๎าว ควรใช๎รูปแบบมุมครีบวงเดือนที่มีมุม
ครีบวงเดือนเพิ่มขึ้นอยํางสม่ําเสมอคือมุม 69, 71, 73, 75และ 77 องศาจากแนวเพลาลูกนวด ตามลําดับ เพราะทําให๎มีความ
สูญเสียจากชุดนวดอยูํไมํเกิน 3 เปอร๑เซ็นต๑และกําลังงานที่ใช๎ในการนวดอยูํในเกณฑ๑ที่ไมํสูงมากนัก เมื่อใช๎ความเร็วลูกนวดเทํากับ 
18 เมตรตํอวินาทีและอัตราการปูอนเทํากับ 16 ตันตํอช่ัวโมงและทดสอบกับข๎าวพันธุ๑ชัยนาท 1 

ค้าส้าคัญ: เครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย; มุมครีบวงเดือน; ความสญูเสียจากชุดนวด; ก้าลังงานในการนวด 

1. บทน้า 

ข๎าวเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทย โดยมี
ผลผลิตรวมประมาณปีละ 30 ล๎านตันข๎าวเปลือก คิดเป็น
มูลคําประมาณปีละ 300,000 ล๎านบาท  และ ในปี 2554 
สามารถสํงออกได๎ 10.21 ล๎านตัน คิดเป็นมูลคําประมาณ 
184,000  ล๎านบาท [11] ในการผลิตข๎าว ขั้นตอนการเก็บ
เกี่ยวเป็นข้ันตอนท่ีสําคัญที่สํงผลตํอทั้งปริมาณและคุณภาพ

ของผลผลิต ถ๎ามีความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวมากก็จะสํงผล
เสียหายตํอเศรษฐกิจของประเทศ โดยข๎าวเปลือกที่สูญเสียไป
กับการเก็บเกี่ยว สํงผลให๎ประเทศไทยสูญเสียรายได๎ประมาณ 
3,000 ล๎านบาทตํอเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวท่ีสูญเสียไป การลดความ
สูญเสียจากการเก็บเกี่ยวจึงเป็นสิ่งที่จําเป็น และปัจจุบัน
เครื่องเกี่ยวนวดข๎าวกําลังมีบทบาทสําคัญและใช๎งานกันอยําง
แพรํหลายในประเทศไทย ซึ่งคาดวํามีเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวใช๎
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งานในปัจจุบันประมาณ 10,000 เครื่อง [1] และมีแนวโน๎ม
เพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ เพราะการใช๎เครื่องเกี่ยวนวดข๎าวมีโอกาส
ชํวยลดความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวลงได๎ประมาณ 3 
เปอร๑เซ็นต๑ [2] และยังประหยัดเวลาและคําใช๎จํายรวมไปถึง
แรงงานที่ใช๎ในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว 

ในการศึกษาที่ผํานมาได๎มีการศึกษาความสูญเสียจาก
การเก็บเกี่ยวโดยใช๎เครื่องเกี่ยวนวดข๎าวสําหรับเก็บเกี่ยวข๎าว
พันธุ๑หอมดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นข๎าวนาปีพันธุ๑พื้นเมือง พบวํา 
มีความสูญเสียโดยเฉลี่ย 3.16 เปอร๑เซ็นต๑ โดย 58.94 และ 
34.17 เปอร๑เซ็นต๑ของความสูญเสียรวมเกิดจากการเกี่ยวและ
คัดแยกเมล็ดออกจากฟางตามลําดับ ผลของความสูญเสีย
แตกตํางจากการประเมินความสูญเสียสําหรับข๎าวนาปรั ง 
พบวํา ความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวโดยใช๎เครื่องเกี่ยวนวด
ข๎าวโดยเฉลี่ย 6.81 เปอร๑เซ็นต๑ โดย 87.59 เปอร๑เซ็นต๑ของ
ความสูญเสียรวมเกิดจากการคัดแยกเมล็ดออกจากฟาง 
เนื่องจากพันธุ๑ข๎าวนาปรังที่เกือบทั้งหมดเป็นพันธุ๑ลูกผสม
เมล็ดจะหลุดรํวงยากกวําข๎าวพันธุ๑พื้นเมือง [3] และใน
ปัจจุบันนี้ผู๎ประกอบการรับจ๎างหรือเจ๎าของเครื่องเกี่ยวนวด
ข๎าวได๎มีการดัดแปลงเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวเพื่อใช๎ในการรับจ๎าง 
โดยเฉพาะการปรับมุมครีบวงเดือน เพราะมุมครีบวงเดือน
เป็นตัวกําหนดอัตราการไหลของวัสดุในห๎องนวด [4] ซึ่งจะ
สํงผลตํอความสูญเสียจากการนวดและการคัดแยกเมล็ดออก
จากฟาง [13] และในการปรับมุมครีบวงเดือน ผู๎ประกอบการ
แตํละรายมีรูปแบบการปรับมุมครีบที่แตกตํางกันไปตาม
ประสบการณ๑ของเจ๎าของเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวโดยที่ไมํได๎
คํานึงถึงความสูญเสียที่ เกิดขึ้นโดยเฉพาะอยํางยิ่งความ
สูญเสียจากชุดนวด  

จากการศึกษาการทํานายความความสูญเสียจาก
ระบบการนวดของเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวแบบไหลตามแกน 
สําหรับการนวดข๎าวพันธุ๑ชัยนาท 1 ซึ่งเป็นข๎าวพันธุ๑ลูกผสม 
ของสมชาย ชวนอุดม [8] พบวํา ความช้ืนของเมล็ดมีผลตํอ
ความสูญเสียมากท่ีสุด รองลงมาคือมุมครีบวงเดือนจากแนว
เพลาลูกนวด สํวนความเร็วลูกนวดและอัตราการปูอนมีผลตํอ
ความสูญเสียน๎อย สํวนการนวดข๎าวพันธุ๑ขาวดอกมะลิ 105 
ซึ่งเป็นข๎าวพันธุ๑พ้ืนเมือง พบวํา มุมครีบวงเดือนมีผลตํอความ
สูญเสียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความเร็วลูกนวด จากข๎อมูล
ข๎างต๎นช้ีให๎เห็นวํามุมครีบวงเดือนมีผลตํอความสูญเสียจาก
ชุดนวดคํอนข๎างสูงสําหรับข๎าวพันธุ๑ลูกผสมและพันธุ๑พื้นเมือง 

นอกจากนี้จากการศึกษากําลังงานในการนวดและความ
สูญเสียจากชุดนวดของชุดนวดข๎าวแบบไหลตามแกนในการ
นวดข๎าวบาร๑เลย๑ซึ่งมีคุณลักษณะแตกตํางจากข๎าวในประเทศ
ไทยของ Harrison [10] พบวํา มุมครีบวงเดือนมีผลที่สําคัญ
ตํอทั้งกําลังงานในการนวดและความสูญเสียจากชุดนวด และ 
Chuan-udom and Chinsuwan [5] ยังได๎ทําการศึกษาการ
ทํานายความสูญเสียจากชุดนวดสําหรับของเครื่องเกี่ยวนวด
ไทยแบบไหลตามแกน พบวํา จากสมการทํานายเมื่อเครื่อง
เกี่ยวนวดข๎าวทําการเก็บเกี่ยวข๎าวพันธุ๑ขาวดอกมะลิ 105 มุม
ครีบวงเดือนควรมีการปรับให๎มีมุมไมํน๎อยกวํา 66 องศาจาก
แนวเพลาลูกนวด จะสํงผลทําให๎ความสูญเสียจากชุดนวดน๎อย
กวํา 1 เปอร๑เซ็นต๑  

จากปัญหาที่กลําวมาข๎างต๎น ทําให๎ทราบวํา มุมครีบ
วงเดือนเป็นปัจจัยการทํางานที่สําคัญที่มีผลตํอความสูญเสีย
จากชุดนวดและกําลังงานในการนวด และหากมีการศึกษา
เพื่อหารูปแบบมุมครีบวงเดือนที่เหมาะสมก็จะสามารถไปเป็น
ข๎อมูลในการเผยแพรํกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการอบรมให๎
ความรู๎แกํผู๎ประกอบการรับจ๎างเกี่ยวนวดในการปรับใช๎มุม
ครีบวงเดือนสําหรับเก็บเกี่ยวข๎าว ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึง
มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาผลของรูปแบบมุมครีบวงเดือนที่มี
ผลตํอสมรรถนะในการนวดของชุดนวดข๎าวแบบไหลตามแกน  

2. อุปกรณ์ลละวิธีการ 

2.1) อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 

การทดสอบจะใช๎ชุดทดสอบการนวดของ ศูนย๑
นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาวิศวกรรม
เกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยขอนแกํน ซึ่ง
สามารถปรับและควบคุมความเร็วลูกนวดและอัตราการปูอน
โดยใช๎มอเตอร๑ไฟฟูาและอุปกรณ๑ควบคุมความเร็วรอบ ในการ
ทดสอบชุดนวดมีอุปกรณ๑ทําการเก็บเมล็ดข๎าวเปลือกที่ถูกขับ
ทิ้งออกมาจากชุดนวดและมีถาดที่แบํงเป็นชํองตามความยาว
ของชุดนวดสําหรับเมล็ดที่รํวงผํานตระแกรงนวดนอกจากนี้
ยังมีอุปกรณ๑วัดแรงบิดของเพลาสําหรับใช๎ศึกษากําลังงานใน
การนวด 

ชุดทดสอบการนวดที่ใช๎ในการศึกษา มีความยาว 
1.70 เมตร เส๎นผํานศูนย๑กลางถึงปลายซี่นวด 0.70 เมตร 
ความสูงซี่นวด 80 มิลลิเมตร แถบซี่นวดเป็นแบบแถบตรง
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จํานวน 8 แถบ ซี่นวดเป็นซี่เหล็กกลมขนาด 11 มิลลิเมตร 
และมีระยะหํางของซี่นวด 77 มิลลิเมตร สํวนตะแกรงลํางมี
รัศมีความโค๎ง 0.39 เมตร ซี่ตะแกรงเป็นเหล็กกลมขนาด 8 
มิลลิ เมตร มีระยะชํองวํางระหวํางซี่ตะแกรงนวด 17 
มิลลิเมตร โดยมีสันตะแกรงนวดลํางจํานวน 5 เส๎น หํางกัน
เป็นระยะเทําๆกัน และมีความสูงของสันตะแกรง และมีความ
สูงของสันตะแกรงจากผิวของซี่ตะแกรง 5 มิลลิเมตร ใบพัด
ขับฟางที่ใช๎เป็นแบบเต็มใบตั้งตรง มีครีบวงเดือนจํานวน 5 
ครีบ ดังแสดงในภาพที ่1 

 
ภาพที่ 1 ชุดทดสอบการนวด 

2.2) ปัจจัยท่ีท้าการศึกษา 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาผลของรูปแบบ
มุมครีบวงเดือนที่มีผลตํอสมรรถนะในการนวดของชุดนวด
ข๎าวแบบไหลตามแกน จึงได๎มีการกําหนดให๎มีสภาพการ
ทํางานของชุดนวดที่คํอนข๎างยากลําบาก ตามแนวคิดที่วํา 
หากชุดนวดสามารถทํางานในสภาพและสภาวะที่ลําบากได๎
แล๎ว ชุดนวดก็จะสามารถทํางานในสภาพและสภาวะที่งํายได๎
เชํนกัน ดังนั้นจึงดําเนินการทดสอบโดยใช๎ข๎าว ที่มีฟางยาว
กวําปกติ ใช๎อัตราการปูอนคงที่ตลอดการทดสอบเทํากับ 16 
ตันตํอช่ัวโมง ซึ่งเป็นอัตราการปูอนที่สูงสุดที่ ชุดนวดยัง
สามารถทํางานได๎ปกติ ความเร็วเชิงเส๎นปลายซี่ลูกนวด 18 
เมตรตํอวินาที (ความเร็วรอบ 491 rpm) ใช๎ข๎าวในการ
ทดสอบครั้งละ 30 กิโลกรัม ทําการทดสอบ 3 ซ้ํา ในการ
ทดสอบจะทําการวัดความช้ืนของเมล็ดและฟาง ความยาว
ฟุอนข๎าว อัตราสํวนเมล็ดตํอฟางโดยน้ําหนักสด 

สํวนรูปแบบมุมครีบวงเดือนที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้มี 
6 รูปแบบมุมครีบวงเดือน (ตารางที่ 1) ประกอบด๎วย โดย
รูปแบบมุมครีบวงเดือนท่ี 1,2 และ 3 เป็นรูปแบบมุมครีบวง
เดือนที่ได๎จากการศึกษาของ คุณนิธิ ด๎วงผึ้ง และสมชาย ชวน
อุดม [14] ซึ่งได๎ทําการสํารวจการปรับมุมครีบวงเดือนของ

เครื่องเกี่ยวนวดข๎าว จํานวน 18 เครื่อง และรูปแบบมุมครีบ
วงเดือนท่ี 4 ได๎จากผลการศึกษาของ สมชาย ชวนอุดม [7] 
ซึ่งได๎ศึกษารูปแบบการปรับมุมครีบวงเดือนของชุดนวดข๎าว
แบบไหลตามแกนที่มีผลตํอความสูญเสียจากชุดนวดและ
กําลังงานในการนวดเมื่อนวดข๎าวพันธุ๑ชัยนาท 1 พบวํา ควร
ใช๎มุมครีบวงเดือนในชํวงชํองปูอนและชํวงท๎ายเทํากับ 60 
และ 70 องศาจากแนวเพลาลูกนวด เพราะทําให๎มีความ
สูญเสียและกําลังงานในการนวดอยูํในเกณฑ๑ที่ต่ํา  

รูปแบบมุมครีบวงเดือนท่ี 5 และ 6 เป็นรูปแบบมุม
ครีบวงเดือนที่คิดขึ้นมาใหมํซึ่งคาดวําจะสามารถลดความ
สูญเสียจากชุดนวดและกําลังงานที่ใช๎ในการนวดได๎  โดย
แนวคิดของรูปแบบมุมครีบวงเดือนที่ 5 คือ ต๎องการให๎วัสดุ
เคลื่อนที่เข๎ามาในชํวงชํองปูอนของชุดนวด (มุมครีบวงเดือนที ่
1 และ 2 )อยํางรวดเร็ว และใช๎เวลาในการนวดและแยกเมล็ด
ออกจากฟางให๎นานขึ้นในชํวงท๎ายของชุดนวด (มุมครีบวง
เดือนที่ 3 4 และ 5 ) จึงเลือกมุมครีบวงเดือนในชํวงชํองปูอน
เทํากับ 60 เพราะเป็นชํวงที่มีความหนาแนํนของวัสดุคํอนข๎าง
สูง มุมครีบวงเดือนในชํวงดังกลําวไมํควรมากกวํา 63 องศา
จากแนวเพลาลูกนวด ซึ่งจะสามารถลดกําลังงานในการนวด
ลงได๎ และไมํควรน๎อยกวํา 60 องศาจากแนวเพลาลูกนวด 
เพราะมุมเอียงไมํเพียงพอตํอการสํงวัสดุให๎ไหลตามแนวแกน 
และมุมครีบวงเดือนในชํวงท๎ายเทํากับ 63 66 และ 70 องศา
จากแนวเพลาลูกนวดตามลําดับ เพราะเป็นชํวงที่วัสดุสํวน
ใหญํเป็นฟาง กําลังจะถูกขับท้ังออกจากเครื่องเกี่ยวนวดข๎าว 
กําลังงานที่ใช๎ในการนวดสํวนใหญํเกิดจากการฟาดตีฟางข๎าว
ของลูกนวดกับตะแกรงนวด ซึ่งเป็นแรงเสียดทานต๎านการ
ทํางานของของลูกนวด จึงไมํจําเป็นต๎องปรับมุมครีบวงเดือน
ในชํวงท๎ายให๎มีมุมมากกวํา 70 องศาจากแนวเพลาลูกนวด 
เพราะจะทําให๎มีกําลังงานในการนวดสูงและความสูญเสียจาก
ชุดนวดลดลงไมํมาก [10] 

แนวคิดของรูปแบบมุมครีบวงเดือนที่ 6 คือ ต๎องการ
ให๎วัสดุเคลื่อนที่เข๎ามาในชํวงชํองปูอนของชุดนวดอยําง
รวดเร็ว และให๎วัสดุเคลื่อนที่อยํางสม่ําเสมอในชํวงท๎ายของ
ชุดนวด โดยจากการศึกษาของสมชาย ชวนอุดม [7] พบวํา 
ควรใช๎รูปแบบมุมครีบวงเดือนที่มีมุมครีบวงเดือนในชํวงชํอง
ปูอนและชํวงท๎ายเทํากับ 60 และ 70 องศาจากแนวเพลาลูก
นวด เมื่อนวดข๎าวพันธุ๑ชัยนาท 1 เพราะจะทําให๎มีความ
สูญเสียจากชุดนวดและกําลังงานที่ใช๎ในการนวดอยูํในเกณฑ๑
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ที่ต่ํา ซึ่ง หากมีการปรับมุมครีบวงเดือนในชํวงท๎ายให๎ลดลงต่ํา
กวํา 70 องศา อาจจะทําให๎มีความสูญเสียจากชุดนวดเพิ่มขึ้น
เล็กน๎อย แตํก็อาจจะทําให๎กําลังงานที่ใช๎ในการนวดลดลงได๎ 
ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ Gummert [9] ที่พบวํา มุม
ครีบวงเดือนจากแนวเพลาลูกนวดที่ลดลงจะสํงผลทําให๎ความ
สูญเสียจากชุดนวดมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นและกําลังงานที่ใช๎ในการ
นวดลดลง ดังนั้น จึงเลือกรูปแบบมุมครีบวงเดือนที่มีมุม
ในชํวงชํองปูอนและชํวงท๎ายเทํากับ 60 และ 68 องศาจาก
แนวเพลาลูกนวดเพื่อใช๎ในการศึกษาตํอไป ซึ่งภาพมุมสูงของ
ชุดนวดข๎าวแบบไหลตามแกนได๎แสดงไว๎ในภาพที ่2 

 
ภาพที่ 2 ภาพมุมสูงของชุดนวดข๎าวแบบไหลตามแกน (Chuan-Udom 

และ Chinsuwan, 2009) 

2.3) สภาพข้าวลละสภาวะที่ท้าการทดสอบ 

ในการศึกษานี้ใช๎ข๎าวพันธุ๑ชัยนาท 1 จากแปลงในเขต
ชลประทาน จังหวัดขอนแกํน ในเดือนกรกฎาคม 2555 โดยมี
ความช้ืนเมล็ดและฟางเฉลี่ยเทํากับ 28.3 และ 51.8 
เปอร๑เซ็นต๑ฐานเปียก ตามลําดับ มีอัตราสํวนเมล็ดตํอฟางโดย
น้ําหนักสดเฉลี่ยเทํากับ 0.61 และมีความยาวฟุอนข๎าวที่ใช๎ใน
การทดสอบเฉลี่ยเทํากับ 52 เซนติเมตร 

2.4) วิธีการทดสอบ 

การทดสอบในแตํละรูปแบบการปรับมุมครีบวงเดือน
ทําการทดสอบ 3 ซ้ํา โดยใช๎ฟุอนข๎าวทดสอบซ้ําละ 30 
กิโลกรัม การเก็บตัวอยํางความสูญเสียจากชุดนวดจะใช๎ถุงตา
ขํายขนาดใหญํรองรับบริเวณสํวนท๎ายของชุดนวดเพื่อรองรับ
วัสดุที่ถูกขับออกมาจากชํองขับฟาง แล๎วนํามาคัดแยกหา
เมล็ดติดรวงและไมํติดรวง สํวนเมล็ดที่ลอดผํานตะแกรงนวด
ลํางลงมาจะมีถาดรองรับที่แบํงเป็นชํองตามความยาวของชุด
นวดรองรับเมล็ดที่รํวงลงมาแล๎วนําไปทําความสะอาดและสุํม 
2 กิโลกรัมเพื่อคัดหาเมล็ดแตกหักตํอไป 

2.5) ค่าชี้ผลการศึกษา  

คําช้ีผลการศึกษามีดังนี ้ 
1. ความสูญเสียจากชุดนวด (TL) ได๎แกํ อัตราสํวน

น้ําหนักของเมล็ดติดรวงและไมํติดรวงที่ถูกขับทิ้งออกมาจาก
ชํองขับฟางตํอน้ําหนักของเมล็ดที่ได๎จากถาดรองรับใต๎
ตะแกรงนวดหลังทําความสะอาด ดังแสดงในสมการที ่1  

TL = [B / (A+B)] x 100  … (1) 
เมื่อ TL = ความสูญเสียจากชุดนวด (เปอร๑เซ็นต๑) 

 A = น้ําหนักของเมล็ดที่ได๎จากถาดรองรับใต๎
ตะแกรงนวดหลังทําความสะอาด (กรัม) 
 B = น้ําหนักของเมล็ดติดรวงและไมํติดรวงที่
ถูกขับทิ้งออกมาจากชํองขับฟาง (กรัม) 

2.  กําลังงานที่ใช๎ในการนวด ได๎จากเครื่องวัดแรงบิด
แล๎วนํามาคํานวณหาคํากําลังงานในการนวด ดังแสดงใน
สมการที ่2 

 P = (T x n x 2π) / 60  … (2) 
เมื่อ P = กําลังงานที่ใช๎ในการนวด (กิโลวัตต๑) 

 T = แรงบิดของมอเตอร๑ไฟฟูา (กิโลนิวตัน-เมตร) 
 n = ความเร็วรอบของลูกนวด (รอบตํอนาท)ี 
3. ปริมาณเมล็ดแตกหัก ได๎แก ํอัตราสํวนน้ําหนักของ

เมล็ดแตกหักภายหลังการนวด ตํอน้ําหนักของเมล็ดที่ได๎จาก
การสุํมจากน้ําหนักของเมล็ดที่ได๎จากถาดรองรับใต๎ตะแกรง
นวด ดังแสดงในสมการที ่3  

 DG = (E/C) x 100  ... (3) 
เมื่อ DG  = ปริมาณเมล็ดแตกหัก (เปอร๑เซ็นต๑)  

 E = น้ําหนักของเมล็ดแตกหักภายหลังการนวด 
(กรัม) 

 C = น้ําหนักของเมล็ดที่ได๎จากการสุํมจากน้ําหนัก
ของเมล็ดที่ได๎จากถาดรองรับใต๎ตะแกรงนวด (กรัม) 

3. ผลลละวิจารณ์ 

รูปแบบมุมครีบวงเดือนที่ทําการศึกษามีผลตํอความ
สูญเสียจากชุดนวดระหวําง 2.34 ถึง 6.95 เปอร๑เซ็นต๑ ทําให๎
มีปริมาณเมล็ดแตกหักระหวําง 0.027 ถึง 0.058 เปอร๑เซ็นต๑ 
โดยใช๎กําลังงานในการนวดระหวําง 18.17 ถึง 20.06 
กิโลวัตต๑ ดังแสดงในตารางที ่3 

เมื่อพิจารณาความสูญเสียจากชุดนวด พบวํา รูปแบบ
มุมครีบวงเดือนที่มีมุมครีบวงเดือนเพิ่มขึ้นอยํางสม่ําเสมอ 69, 
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71, 73, 75และ 77 องศาจากแนวเพลาลูกนวด (รูปแบบที่ 1) 
มีความสูญเสียจากชุดนวดน๎อยที่สุดเฉลี่ยเทํากับ 2.34 
เปอร๑เซ็นต๑ รองลงมาได๎แกํ รูปแบบมุมครีบวงเดือนที่มุมครีบ
วงเดือนในชํวงชํองปูอน 68 และ 74 องศาจากแนวเพลาลูก
นวด และมุมครีบวงเดือนในชํวงท๎าย 74, 68 และ 68 องศา
จากแนวเพลาลูกนวด (รูปแบบที่ 3) และรูปแบบมุมครีบวง
เดือนท่ีมีมุมครีบวงเดือนสม่ําเสมอเทํากับ 69 องศาจากแนว
เพลาลูกนวด (รูปแบบที่ 2) โดยมีคําความสูญเสียเฉลี่ย 2.59 
และ 4.30 เปอร๑เซ็นต๑ตามลําดับ สํวนรูปแบบที่ 4, 5 และ 6 
มีคําความสูญเสียจากชุดนวดเทํากับ 5.39, 4.92 และ 6.95 
เปอร๑เซ็นต๑ ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของ Chuan-udom 
and Chinsuwan [5] และ Harrison [10] ที่พบวํามุมครีบวง
เดือนมีผลตํอความสูญเสียจากชุดนวด 

แตํเมื่อพิจาณาในสํวนของกําลังงานในการนวด พบวํา 
รูปแบบมุมครีบวงเดือนท่ีมีมุมครีบในชํวงชํองปูอน 60 องศา
จากแนวเพลาลูกนวด และมุมครีบวงเดือนในชํวงท๎าย 63, 66 
และ 70 องศาจากแนวเพลาลูกนวด (รูปแบบท่ี 5) ใช๎กําลัง
งานในการนวดน๎อยที่สุด (เฉลี่ยเทํากับ 18.17 กิโลวัตต๑) 
รองลงมาได๎แก ํรูปแบบมุมครีบวงเดือนที่มีมุมครีบในชํวงชํอง
ปูอน 60 องศาจากแนวเพลาลูกนวด  และมุมครีบวงเดือน
ในชํวงท๎าย 68 องศาจากแนวเพลาลูกนวด (รูปแบบที่ 6) และ 
รูปแบบมุมครีบวงเดือนท่ีมีมุมครีบในชํวงชํองปูอน 60 องศา
จากแนวเพลาลูกนวด  และมุมครีบวงเดือนในชํวงท๎าย 70 
องศาจากแนวเพลาลูกนวด (รูปแบบที่ 4) โดยใช๎กําลังงานใน
การนวดเฉลี่ยเทํากับ 18.99 และ 19.11 กิโลวัตต๑ ตามลําดับ 
สํวนรูปแบบที่ 1, 2 และ 3 ใช๎กําลังงานในการนวดเฉลี่ย
เทํากับ 19.90, 19.71 และ 20.06 กิโลวัตต๑ และเมื่อได๎
พิจารณาปริมาณเมล็ดแตกหัก พบวํา ทุกรูปแบบการปรับมุม
ครีบวงเดือนมีผลตํอเมล็ดแตกหักน๎อยมาก ซึ่งสอดคล๎องกับ
การศึกษาของ Chuan-udom and Chinsuwan [6] ที่พบวํา
มุมครีบวงเดือนมีผลตํอปริมาณเมล็ดแตกหักไมํแตกตํางกัน
ในทางสถิต ิ

จากรูปแบบมุมครีบวงเดือนที่ทําการศึกษาทั้งหมด 6 
รูปแบบ เมื่อนํามาวิเคราะห๑ความแปรปรวน พบวํา รูปแบบ
การปรับมุมครีบวงเดือนในระดับที่ทําการศึกษาไมํมีผลตํอ
ปริมาณเมล็ดแตกหัก แตํมีผลตํอความสูญเสียจากชุดนวด
และกําลังงานที่ใช๎ในการนวดในทางสถิติ  ซึ่งสอดคล๎องกับ
การศึกษาของ Chuan-udom and Chinsuwan [6] 

จากการวิเคราะห๑ความแปรปรวนในตารางที่ 2 เมื่อ
นําเฉพาะรูปแบบมุมครีบวงเดือนที่มีผลตํอความสูญเสียจาก
ชุดนวดและกําลังงานที่ใช๎ในการนวดมาเปรียบเทียบคําเฉลี่ย
ดังแสดงในตารางที ่3 เมื่อพิจารณาที่ความสูญเสียจากชุดนวด 
พบวํา รูปแบบที่ 6 มีคําความสูญเสียจากชุดนวดสูงที่สุดและ
ไมํมีความแตกตํางทางสถิติกับรูปแบบที่ 4 โดยที่รูปแบบที่ 1, 
2 ,3 และ 5 มีคําความสูญเสียจากชุดนวดไมํแตกตํางกันทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาภาพรวมของทั้ง 6 รูปแบบ สามารถสรุปได๎
วํา รูปแบบที ่1, 2 ,3 และ 5 มีคําความสูญเสียจากชุดนวดอยูํ
ในเกณฑ๑ที่ต่ํา แตํรูปแบบท่ี 4 และ 6 มีคําความสูญเสียจาก
ชุดนวดอยูํในเกณฑ๑ที่สูง 

หลังจากนั้นเมื่อพิจารณาที่กําลังงานท่ีใช๎ในการนวด 
พบวํา รูปแบบท่ี 3 ใช๎กําลังงานในการนวดสูงที่สุดและไมํมี
ความแตกตํางทางสถิติกับรูปแบบท่ี 1 สํวนรูปแบบท่ี 2, 4 
และ 6 ใช๎กําลังงานการนวดไมํแตกตํางกันทางสถิติ  และ
รูปแบบที ่5 ใช๎กําลังงานในการนวดต่ําที่สุด 

เมื่อนําผลการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยระหวํางคําความ
สูญเสียจากชุดนวดและกําลังงานที่ใช๎ในการนวดมาพิจารณา 
โดยไมํพิจารณาปริมาณเมล็ดแตก พบวํา รูปแบบที่ 2 4 5 
และ 6 ไมํเหมาะที่จะนําไปปรับใช๎กับเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวเพื่อ
ทําการเก็บเกี่ยวข๎าวพันธุ๑ชัยนาท 1 เพราะเนื่องจากรูปแบบ
มุมครีบวงเดือนดังกลําวจะมีคําความสูญเสียจากชุดนวด
มากกวํา 4 เปอร๑ เซ็นต๑  ซึ่ งสูงกวําเกณฑ๑ที่กําหนดโดย
มาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม มอก. 768-2544 (ไมํเกิน 4 
เปอร๑เซ็นต๑สําหรับความสูญเสียจากชุดนวด) [12] ซึ่งอาจจะ
สํงผลเสียตํอทั้งด๎านปริมาณและคุณภาพของข๎าวไทย แตํเมื่อ
พิจารณาในด๎านกําลังงานที่ใช๎ในการนวดแล๎ว พบวํา รูปแบบ
มุมครีบวงเดือนทั้งหมดมีคํากําลังงานที่ใช๎ในการนวดใกล๎เคียง
กัน โดยเมื่อทําการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยพบวํามีคําความ
แตกตํางทางสถิติ โดยที่รูปแบบที่ 3 มีคํากําลังงานที่ใช๎ในการ
นวดคํอนข๎างสูงไมํเหมาะที่จะนําไปปรับใช๎งานกับเครื่องเกี่ยว
นวดข๎าวเพราะจะทําให๎เครื่องเกี่ยวนวดข๎าวทํางานหนักตลอด
ระยะเวลาที่ทํางานเก็บเกี่ยว สํงผลทําให๎เครื่องยนต๑ต๎นกําลัง
ต๎องใช๎ปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงจํานวนมาก เกิดการสึกหรํอ
เนื่องจากเครื่องยนต๑ทํางานหนัก รวมไปถึงคําใช๎จํายเนื่องจาก
คําน้ํามันเชื้อเพลิงและบํารุงรักษาที่จะเกิดขึ้น และรูปแบบท่ี 
1 และ 2 มีคํากําลังงานในการนวดใกล๎เคียงกัน แตํรูปแบบท่ี 
1 มีคําความสูญเสียจากชุดนวดต่ํากวํา  
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จากข๎อมูลข๎างต๎นเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความ
สูญเสียจากชุดนวดและกําลังงานที่ใช๎ในการนวดแล๎ว จึง
สามารถสรุปได๎วํา ในการเก็บเกี่ยวข๎าวพันธุ๑ชัยนาท 1 ควรใช๎
รูปแบบการปรับมุมครีบวงเดือนที่มีมุมครีบวงเดือนเพิ่มขึ้น
อยํางสม่ําเสมอ 69, 71, 73, 75และ 77 องศาจากแนวเพลา
ลูกนวด (รูปแบบที่ 1) เพราะทําให๎มีความสูญเสียจากชุดนวด
อยูํไมํเกิน 3 เปอร๑เซ็นต๑และกําลังงานที่ใช๎ในการนวดอยูํใน
เกณฑ๑ที่ไมํสูงมากนัก เมื่อใช๎ความเร็วลูกนวดเทํากับ 18 เมตร
ตํอวินาทีและอัตราการปูอนเทํากับ 16 ตันตํอช่ัวโมง 

4. สรุปผลการศึกษา 

1. รูปแบบมุมครีบวงเดือนที่ทําการศึกษามีผลตํอ
ปริมาณเมล็ดแตกหักไมํแตกตํางกันในทางสถิติ แตํมีผลตํอ
ความสูญเสียจากชุดนวดและกําลังงานที่ใช๎ในการนวดอยํางมี
นัยสําคัญในทางสถิติ  

2.  รูปแบบการปรับมุมครีบวงเดือนของชุดนวดข๎าว
แบบไหลตามแกนของเครื่องเกี่ยวนวดข๎าวสําหรับการเก็บ
เกี่ยวข๎าวพันธุ๑ชัยนาท 1 ควรใช๎รูปแบบการปรับมุมครีบวง
เดือนที่มีมุมครีบวงเดือนเพิ่มขึ้นอยํางสม่ําเสมอ 69, 71, 73, 
75และ 77 องศาจากแนวเพลาลูกนวด (รูปแบบที่ 1) เพราะ
ทําให๎มีความสูญเสียจากชุดนวดไมํเกิน 4 เปอร๑เซ็นต๑และ
กําลังงานท่ีใช๎ในการนวดอยูํในเกณฑ๑ที่ไมํสูงมากนัก เมื่อใช๎
ความเร็วลูกนวดเทํากับ 18 เมตรตํอวินาทีและอัตราการปูอน
เทํากับ 16 ตันตํอช่ัวโมง 
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ตารางที่ 1 รูปแบบมุมครีบวงเดือนที่ใช๎ในการศึกษา 

รูปลบบที ่
มุมครีบวงเดือนนับจากช่องป อน 

1 2 3 4 5 
1 69 71 73 75 77 
2 69 69 69 69 69 
3 68 74 74 68 68 
4 60 60 70 70 70 
5 60 60 63 66 70 
6 60 60 68 68 68 

ตารางที่ 2 ผลสรุปการวิเคราะห๑ผลการศึกษารูปแบบมุมครีบวงเดือนที่มีผลตํอสมรรถนะในการนวดของชุดนวดขา๎วแบบไหลตามแกน 

ลมล่งความลปรปรวน ความสูญเสียจากชุดนวด ปริมาณเมล็ดลตกมัก ก้าลังงานในการนวด 

Blocks 0.551ns 1.594 ns 2.275 ns 

รูปแบบการปรับมุมครีบวงเดือน 3.987* 0.749 ns 9.816 ** 
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ตารางที่ 3 ผลของรูปแบบมุมครีบวงเดือนที่มีผลตํอสมรรถนะในการนวดของชุดนวดข๎าวแบบไหลตามแกนและการเปรียบเทียบคําเฉลี่ย 

รูปลบบที ่ ความสูญเสียจากชุดนวดเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) ปริมาณเมล็ดลตกมักเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) ก้าลังงานในการนวดเฉลี่ย (กิโลวัตต์) 

1 2.3420 a 0.0517 a 19.8970 c  

2 4.2973 abc 0.0300 a 19.7147 bc 

3 2.5940 ab 0.0517 a 20.0607 c 

4 5.3890 bc 0.0267 a 19.1087 b 

5 4.9243 abc 0.0583 a 18.1673 a 

6 6.9457 c 0.0400 a 18.9887 b 
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TAM-39 

วิจัยลละพัฒนาเครื่องปลิดฝักถั่วลิสงในระดับเกษตรกร 

กลวัชร  ทิมินกุล1, มงคล  ตุํนเฮ๎า1, รังสิต  ศิริมาลา1, ทองพูล  โยธาทูล1, และ ประยูร  จันทองอํอน1 
1ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 320 หมู่ 12 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4000 

ผู้เขียนติดต่อ: กลวัชร ทิมินกุล  E-mail: abc_aree@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

เพื่อแก๎ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคน และลดเวลาในการปลิดฝักถั่วลิสงได๎ดําเนินการวิจัยและพัฒนาเครื่องต๎นแบบให๎มี
โครงสร๎าง และกลไกการทํางานที่ไมํซับซ๎อน ใช๎งานงําย มีขนาดเล็ก สะดวกตํอการเคลื่อนย๎าย ใช๎มอเตอร๑ไฟฟูาขนาด 1/4 แรงม๎า
เป็นต๎นกําลัง สํงกําลังด๎วยสายพานผํานชุดเกียร๑ทดขนาด 1:30 หัวปลิดทําด๎วยเหล็กเส๎นขนาด 3/8 นิ้วม๎วนขึ้นรูปเป็นเกลียวมีเส๎น
ผํานศูนย๑กลางขนาด 140 ม.ม ยาว 500ม.ม ยึดติดบนเพลาเหล็กขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 1 นิ้ว พร๎อมชุดลูกปืนรองรับหัวเพลา 
ติดตั้งบนโครงเหล็กฉาก ด๎านลํางของหัวปลิด มีตะแกรงรูสล็อตม๎วนขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเพื่อรองรับฝักถั่วที่ปลิดแล๎วและจะถูกพา
ออกไปชํองทางออกด๎วยเส๎นเกลียวของหัวปลิด ดินจะรํวงผํานรูตะแกรงลงข๎างลําง ดําเนินการทดสอบการปลิดฝักถั่วลิสง3 พันธุ๑คือ 
พันธุ๑พื้นเมือง พันธุ๑ขอนแกํน 5 และพันธุ๑ไทนาน 9 ทําการทดสอบการปลิดที่ความเร็วรอบหัวปลิด 120 รอบ/นาที พบวํามี
ความสามารถในการปลิดฝักพันธุ๑พื้นเมืองและพันธุ๑ขอนแกํน 5 ได๎ 30 กก/ชม และไทนาน 9 25 กก/ชม มีเปอร๑เซ็นต๑ขั้วติด
ประมาณ5% และ 16% ตามลําดับ และพบวําการทดสอบปลิดถั่วลิสงทั้ง 3  พันธุ๑มีเปอร๑เซ็นต๑ฝักแตกไมํเกิน 1.5% ทั้งนี้เนื่องจาก
ถั่วลิสงพันธุ๑พื้นเมืองและถั่วพันธุ๑ขอนแกํน 5เป็นถ่ัวท่ีมีฝักขนาดใหญํและขั้วเปราะกวําจึงทําให๎ความสามารถในการปลิดสูง และ
เปอร๑เซ็นต๑ขั้วติดต่ํา สํวนถั่วลิสงพันธุ๑ไทนาน 9 มีลักษณะฝักเล็ก และขั้วเหนียว จึงทําให๎มีความสามารถในการปลิดต่ํากวํา และมี
เปอร๑เซ็นต๑ขั้วติดสูงกวํา มีต๎นทุนการปลิดกิโลกรัมละ 1.80 บาทจุดคุ๎มทุน 120 ช่ัวโมง/ป ี

ค้าส้าคัญ: เครื่องปลิดฝัก; เครื่องปลิดฝักถั่วลิสง; ถั่วลิสง 

1.บทน้า 

การปลิดฝักออกจากต๎นถั่วลิสง ทําได๎ทั้งการปลิดสด
ทันทีหลังถอนหรือการถอนแล๎วตากทั้งต๎นไว๎ในแปลง 1-4 วัน
แล๎วจึงปลิด การปลิดถั่วลิสงควรเลือกปลิดเอาเฉพาะฝักแกํที่
สมบูรณ๑ ไมํมีโรคและแมลงทําลาย  เกษตรกรสํวนใหญํปลิด
ถั่วลิสงโดยใช๎มือ ซึ่งใช๎เวลาและแรงงานมาก จึงนิยมจ๎างปลิด
โดยการตวงฝักที่ปลิดได๎ โดยการช่ังน้ําหนักสด ประมาณ 10-
12 กิโลกรัมหรือโดยการช่ังน้ําหนักแห๎ง 5-6 กิโลกรัมตํอปี๊บ 
และจํายคําจ๎างตํอปี๊บ 10-20 บาท แล๎วแตํท๎องที่  เกษตรกร
ในบางท๎องที่ทุํนแรงงานโดยการฟาดถั่วลิสงบนไม๎สามเหลี่ยม
เพื่อให๎ฝักรํวงลงในภาชนะรองรับ หรือวัสดุอื่นที่หาได๎ใน
ท๎องถิ่น เนื่องจากการปลิดถั่วลิสงสิ้นเปลืองแรงงานและเวลา
มากถ๎าหากมีเครื่องปลิดฝักที่มีประสิทธิภาพและมีขนาดที่

เหมาะกับการใช๎ในระดับครัวเรือน รวมทั้งมีราคาที่ถูก
สามารถซื้อหามาใช๎ได๎ จะสามารถลดคําใช๎จํายในการปลิด
ตลอดจนสามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกได๎มากขึ้นเนื่องจาก
การปลิดฝักทําได๎งํายและรวดเร็วข้ึน จึงเป็นอีกทางเลือก
ให๎แกํเกษตรกรได๎ 

2.วัตถุประสงค์ 

 เพื่อวิจัยและพัฒนาเครื่องปลิดฝักถั่วลิสงในระดับ
เกษตรกร  

3.วิธีการ 

1. ศึกษารูปแบบและวิธีการปลิดฝักถ่ัวลิสงที่ผําน
มาในอดีตจากเอกสารและอินเตอร๑เน็ตเพื่อใช๎เป็นแนวทาง
ในการวิ จั ยและพัฒนาตํ อยอดแนวคิด  แล๎ วนํ ามา
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เปรียบเทียบข๎อดีข๎อเสีย สรุปเป็นแนวทางรูปแบบที่จะ
ออกแบบ สร๎างเป็นเครื่องต๎นแบบ 

2. ออกแบบและสร๎างเครื่องต๎นแบบ 
3. ทดสอบเบื้องต๎นและปรับปรุงเครื่องต๎นแบบ 
4. ทดสอบและเก็บข๎อมูล 
5. สรุปผลการทดสอบ 

4.ผลการทดลองลละวิจารณ์ 

1) ผลการศึกษาวิธีการปลิดฝัก 

ในอดีตมีการใช๎วิธีการปลิดฝักถ่ัวลิสงหลายรูปแบบ
โดยสามารถประมวลภาพตามพัฒนาการของการใช๎ได๎ดังนี ้ 

  
ก.ใช๎คนปลิด 

 
ข.ใช๎คนฟาดกับราวไม๎หรือเหล็ก 

 

ค.ใช๎เท๎าเหยียบหมุนกรงกระรอก 

 
ง.ใช๎ต๎นกําลังขับหมุนกรงกระรอกราวเหล็ก 

 
จ.ใช๎ต๎นกําลังขับลูกนวด 

รูปที่ 1 รูปแบบการปลิดฝักถั่วลิสง 

จากรูปที1่ก แบบที1่ใช๎แรงงานคนปลิดโดยใช๎มือจะ
เห็นวําต๎องใช๎จํานวนคนเป็นจํานวนมากโดยคําเฉลี่ย
โดยทั่วไปจะปลิดได๎คนละประมาณ 30 กกท่ีเวลาการ
ทํางาน 6 ช่ัวโมงแล๎วตํอมาแบบที่2 (รูปที่1ข) ได๎มีการนํา
เครื่องทุํนแรงโดยการทําราวเหล็กมาสําหรับฟาดตีโดยใช๎มือ
จั บต๎ นถั่ วแล๎ วฟาดสํ วน เห ง๎ า ให๎ ฝั กหลุ ดออกจะมี
ความสามารถในการปลิดมากข้ึนกวําการใช๎มือปลิดตํอมา
ด๎วยหลักการเดียวกันนี้แบบที่3 (รูปที่1ค) [1] ได๎ประกอบ
ราวเหล็กเป็นกรงกระรอกใช๎เท๎าเหยียบหมุนปลิดฝักถั่วแตํ
การปูอนก็ยังใช๎คนจับปูอนต๎นถั่ว ตํอมาแบบที่4 (รูปท่ี1ง) 
เป็นการนําเอาแบบท่ี3มาติดต๎นกําลังหมุนขับ แบบที่5ได๎
พัฒนาติดแทํงเหล็กตามราวเหมือนหนามรอบกรงกระรอก
ถูกหมุนขับด๎วยต๎นกําลังแล๎วโดยรอบติดตั้งตะแกรงเพื่อให๎
เกิดการเสียดสีในขณะหมุนให๎ฝักหลุดออกเมื่อพิจารณาจาก
รูปแบบของการปลิดฝักถั่วลิสงทั้งหมดทุกแบบแล๎ว แบบท่ี
1และ2 ยังคงต๎องใช๎แรงคนเกือบทั้งหมดทําให๎ปลิดช๎า แบบ
ที5่ เป็นแบบที่ใช๎ในอุตสาหกรรมมีกําลังการปลิดสูง แบบที่
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3และ4นําที่จะนํามาพัฒนาโดยยึดหลักการผสมผสานกัน
ระหวํางการปูอนด๎วยคนและขับด๎วยเครื่องต๎นกําลัง แตํ
รูปแบบของการปลิดต๎องเปลี่ยนไปโดยคํานึงถึงการใช๎งานใน
ระดับครัวเรือนซึ่งจะต๎องมีขนาด อัตราการปลิด และมี
ประสิทธิภาพและที่สําคัญต๎องมีราคาไมํสูงจนเกินไป 

2) ผลการออกลบบลละสร้างเคร่ืองต้นลบบ 

โดยผู๎วิจัยได๎แนวคิดใหมํโดยการใช๎หัวปลิดที่เป็นสกรู
ลําเลียง (รูปท่ี2) ทําจากเหล็กเส๎นขนาด 3/8นิ้วม๎วนข้ึนรูป
เป็นเกลียวขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 140 มม.ยาว 500 มม. ยึด
ติดกับโครงเหล็กด๎วยตุ๏กตาแบริ่ง ใช๎มอเตอร๑ไฟฟูาขนาด ¼ 

แรงม๎าขับผํานชุดเกียร๑ทด 1/30 หมุนด๎วยความเร็วรอบ 
120 รอบ/นาทีหรือความเร็วเชิงเส๎น 0.87เมตร/วินาที พา
ฝักถั่วในขณะที่ต๎นถั่วถูกปูอนด๎วยมือ เส๎นเกลียวจะชํวยใน
การพาฝักถั่วไปในทิศทางแนวแกนในขณะเดียวกันขอบ
เกลียวสร๎างแรงเฉือนตัดขั้วทําให๎ฝักถั่วโดนปลิดออก คน
ปูอนจะปูอนจากต๎นทางเกลียวที่มีทิศทางการพาของเกลียว
จากด๎านขวาไปซ๎ายและต๎องหมุนต๎นถั่วเพื่อให๎ฝักถั่วถูกปลิด
จนหมด ซึ่งจากหลักการนี้สามารถลดขนาดของต๎นกําลังให๎
มีขนาดเล็กลงได๎มากทําให๎สามารถประหยัดต๎นทุนพลังงาน  

 

 
รูปที่ 2 แบบเครื่องปลิดฝักถั่วลิสง 

 

3) ผลการทดสอบเบื้องต้นลละปรับปรุงเคร่ืองต้นลบบ 

ในเบื้องต๎นได๎คิดรูปแบบใบสกรูไว๎ 3 แบบคือ แบบที่1 
ใบเหล็กแผํนขอบเรียบ (รูปที่3ก)  แบบที่2 ใบเหล็กขอบหยัก 
(รูปท่ี3ข)   และแบบท่ี3 ใบเหล็กเส๎น (รูปที่3ค)   โดยตั้ง
สมมุติฐานวํารูปแบบใบจะมีผลตํอการปลิดจากผลการ
ทดสอบเบื้องต๎นพบวํา แบบที่1 มีเสียงดังจากการเสียดสีของ
ทรายกับขอบใบ และมีขั้วติดเนื่องจากการขอบใบมีความคม

ตัดเฉือนขั้วขาด แบบที่2  มีการดึงขั้วและต๎นถั่วในขณะ
ทดสอบ แบบที่3 ปลิดฝักได๎ดี ไมํมีเสียงดังเนื่องจากการเสียด
สี มีขั้วติดน๎อย จึงเลือกใบแบบที่3ใบเหล็กเส๎นมาเป็นใบปลิด
ฝักถั่วลิสงต๎นแบบ (รูปที4่) 
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ก. ใบเหล็กแผํนขอบเรียบ 

 
ข.ใบเมล็กลผ่นขอบมยัก 

 
ค.ใบเหล็กเส๎น 

รูปที่ 3 ชนิดของใบปลิด 

 
รูปที่4  เครื่องต๎นแบบที่ปรับปรุงแล๎ว 

4) ผลการทดสอบลละเก็บข้อมูล 

ผลการทดสอบการปลิดฝักถั่วลิสงโดยเลือกพันธุ๑ถั่วมา
จํานวน 3 พันธุ๑คือ พันธุ๑พ้ืนเมือง พันธุ๑ขอนแกํน5 และพันธุ๑ไท
นาน9 ทําการทดสอบการปลิดที่ความเร็วรอบ 120 รอบ/นาที 
พบวํามีความสามารถในการปลิดประมาณ 30  กก/ชม มี
เปอร๑เซ็นต๑ขั้วติดประมาณ 5% และมีเปอร๑เซ็นต๑ฝักแตกไมํ
เกิน 1.5% โดยถั่วลิสงพันธุ๑พื้นเมืองและถั่วพันธุ๑ขอนแกํน 5 
เป็ นถั่ วที่ มี ฝั กขนาดใหญํ และขั้ ว ไมํ เหนี ยวจึ งทํ า ให๎
ความสามารถในการปลิดสูงและเปอร๑เซ็นต๑ขั้วติดต่ํา สํวนถั่ว
พันธุ๑ ไทนาน9  มี ฝั กเล็ ก  และขั้ ว เหนี ยว จึ งทํ า ให๎ มี
ความสามารถในการปลิดต่ํากวําและมีเปอร๑เซ็นต๑ขั้วติดสูงกวํา
สํวนเปอร๑เซ็นต๑ฝักแตกไมํมีความแตกตําง 

 

     
รูปที่ 5 การปลิดฝักถั่วลิสงด๎วยเครื่องต๎นแบบ 
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รูปที่6 ถั่วลิสงที่ได๎จากการปลิดด๎วยเครื่องต๎นแบบ 

5. สรุปผลการทดลองลละวิจารณ์ 

เครื่องต๎นแบบเครื่องปลิดฝักถ่ัวลิสงที่ได๎ดําเนินการ
วิจัยนี้มีความสามารถในการปลิดในปริมาณที่เหมาะกับการ
นําไปใช๎ในระดับเกษตรกรรายยํอยที่ปลูกเพื่อเป็นถั่วต๎มหรือ
ถั่วตากท่ีต๎องการใช๎ฝักถั่วไมํมากวันละไมํเกิน  200 กก/วัน 
จากการเปรียบเทียบความสามารถในการปลิดเทียบกับการ
ปลิดด๎วยแรงงานคนพบวําเร็วกวําคนประมาณ 7 เทําคิดเวลา
การทํางานที่  4 ชม และมีราคาปลิดที่ 1.80 บาทตํอกิโลกรัม
ซึ่งเมื่อเทียบกับการปลิดด๎วยแรงงานคนที่คิดราคาคําปลิด
กิโลกรัมละ 2.5-3 บาทแล๎วแตํพื้นที่เพาะปลูก แล๎วสามารถ
ประหยัดคําใช๎จํายได๎ 0.80-1.30 บาทตํอกิโลกรัมประกอบกับ 
ตัวเครื่องมีขนาดเล็กสะดวกตํอการขนย๎าย เกษตรกรสามารถ
ซื้อหามาใช๎ได๎เพราะมีราคาถูก การใช๎งานและการบํารุงรักษา
งํายเนื่องจากมีโครงสร๎างและสํวนประกอบที่ไมํซับซ๎อน จึง
นําจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสําหรับเกษตรกรในสภาวการณ๑
ที่คําพลังงานและต๎นทุนแรงงานมีราคาสูง 

6.ค้าขอบคุณ 

งานวิจัยนี้สําเร็จลุลํวงได๎ด๎วยดีเนื่องจากได๎รับการ
สนับสนุนด๎านเงินทุนวิจัยจากกรมวิชาการเกษตร ที่ปรึกษา
ด๎านข๎อมูลวิจัยจากผู๎ทรงคุณวุฒิจากศูนย๑วิจัยพืชไรํขอนแกํน 
การสร๎างเครื่องต๎นแบบจากกลุํมวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บ
เกี่ยว คลองหลวงปทุมธานีโดยเฉพาะอยํางยิ่งหัวหน๎าทีมชํางผู๎
ลํวงลับ คุณบัณชา แสงวงษา ที่ กํ ากับดูแลการสร๎ าง
เครื่องต๎นแบบจนสําเร็จลุลํวง และทีมคณะทดสอบของ
ศูนย๑วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแกํน ตลอดจนขอขอบคุณ
หลายฝุายหลายคนท่ีไมํได๎กลําวนาม ณ ที่นี้ ท่ีมีสํวนรํวมใน
งานวิจัยช้ินนี ้

7.เอกสารอ้างอิง 

 [1] มหาวิทยาลัยขอนแกํนและกองเกษตรวิศวกรรม กรม
วิชาการเกษตร, เอกสารเผยแพรํเครื่องจักรกล
เกษตรสําหรับถั่วลิสง. 
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TEA-01 

การดัดลปลงลมล่งใม้ความร้อนของโรงบ่มใบยาสูบลบบบัลค์มาเป็นโรงบ่ม 
ความร้อนรวมศูนย์ขนาดเล็ก 

* พิจิตร  นามคันที1 และ ดามร บณัฑุรตัน๑1 
1
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

239 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

ผู้เขียนติดต่อ: พิจิตร นามคันที  E-mail: phi.chitttm@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

เช้ือเพลิงในการบํมใบยาเป็นปัญหาที่สําคัญอีกอยํางหนึ่งในการผลิตใบยาประเภทบํมไอร๎อน เนื่องจากฟืนท่ีเป็นเชื้อเพลิง
หลักเริ่มขาดแคลน มีราคาแพงขึ้น และเป็นการทําลายทรัพยากรปุาไม๎ ประกอบกับนโยบายโรงงานยาสูบที่มุํงเน๎นการผลิตใบยาสูบ
ควบคูํไปกับการอนุรักษ๑ธรรมชาติที่ยั่งยืน ตามแนวทาง GAP (Good Agricultural Practices) งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค๑เพื่อ
ออกแบบและพัฒนาแหลํงให๎ความร๎อน โรงบํมใบยาสูบแบบบัลค๑จากเดิมที่ใช๎ฟืนเผาในห๎องเผาไหม๎ให๎ได๎ไอร๎อน ผํานไปยังทํอ
แลกเปลี่ยนความร๎อน พัฒนามาเป็นหม๎อต๎มน้ําร๎อนที่ใช๎ก๏าซหุงต๎ม (LPG) เป็นเช้ือเพลิง  และในสํวนของห๎องบํมดัดแปลงเป็น 3 
ห๎อง แตํละห๎องมีขนาด 1.5 x 5.3 x 4 ม. ห๎องติดตั้งอุปกรณ๑แลกเปลี่ยนความร๎อน และพัดลมบังคับทิศทางการไหลของอากาศ แยก
อิสระจากกัน ทดลองบํมใบยาแบบใช๎ความร๎อนรวมศูนย๑ บรรจุใบยาห๎องบํมละประมาณ 2,000 กก. ให๎เวลาเริ่มบํมใบยาแตํละห๎อง
หํางกัน 1 วัน พบวําโรงบํมความร๎อนรวมศูนย๑ขนาดเล็ก สามารถควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ๑ได๎ตามขั้นตอนการบํมใบยา
และมีความสะดวกประหยัดแรงงานการบํมใบยา คุณภาพของใบยาแห๎งได๎ใบยาในกลุํมสี L,F และกลุํมสี V,K,S,G ร๎อยละ 72 และ 
28ตามลําดับ อัตราการใช๎ก๏าซ (LPG) เฉลี่ย 0.05 กิโลกรัมตํอกิโลกรัมใบยาสด  อัตราการใช๎พลังงานไฟฟูาเฉลี่ย 0.06 หนํวยตํอ
กิโลกรัมใบยาสดประสิทธิการใช๎พลังงาน 3,487.17 kJ/kg water evap ต๎นทุนคําพลังงานเฉลี่ย 9.49 บาทตํอกิโลกรัมใบยาแห๎ง 
การดัดแปลงแหลํงให๎ความร๎อนของโรงบํมใบยาแบบบัลค๑เป็นโรงบํมความร๎อนรวมศูนย๑ขนาดเล็ก เป็นการแก๎ไขปัญหาด๎านเช้ือเพลิง
บํมใบยา ในด๎านแหลํงสํารองเชื้อเพลิงที่ยั่งยืน ลดมลพิษจากการเผาไหม๎ อนุรักษ๑ทรัพยากรปุาไม๎และเป็นโรงบํมที่มีลักษณะตาม
แนวทางการผลิตใบยา GAP ของโรงงานยาสูบสําหรับโรงบํมแบบบัลค๑เดิมมีต๎นทุนคําพลังงานเฉลี่ย 2.13 บาท/กก.  
ใบยาแห๎งโดยใช๎ฟืนรํวมกับลิกไนต๑เป็นเช้ือเพลิง (ปี 2551) 

ค้าส้าคัญ: โรงบ่มใบยาสูบลบบบัลค์; โรงบ่มความร้อนรวมศูนย์ขนาดเล็ก; ใบยาสูบ 

บทน้า 

ยาสูบถือเป็นพืชไรํที่มีความสําคัญตํอเศรษฐกิจของ
ประเทศอีกอยํางหนึ่ง อุตสาหกรรมยาสูบ เป็นอุตสาหกรรมที่
มีความสําคัญตํอเศรษฐกิจของทุก ๆ ประเทศ ในประเทศไทย
เริ่มกํอตั้งโรงงานยาสูบในปี 2482  โดยมีภารกิจผลิตบุหรี่
จําหนํายในประเทศ และสํงออกใบยาแห๎ง  ในการผลิตบุหรี่
ของโรงงานยาสูบจะใช๎ใบยาสูบหลักอยูํ 3 ประเภท ได๎แกํ ใบ
ยาสูบประเภทบํมด๎วยไอร๎อน(flue-cured) ประเภทบํม

อากาศ(air-cured)  และประเภทบํ มแดด( sun-cured) 
โดยเฉพาะยาสูบประเภทบํมไอร๎อน หรือยาสูบเวอร๑ยิเนีย ซึ่ง
มีพื้นที่ปลูกสํวนใหญํอยูํทางภาคเหนือของประเทศ ยาสูบ
ประเภทนี้มีสํวนสําคัญและมีสัดสํวนการผลิตมากที่สุด ในการ
ผลิตบุหรี่ของโรงงานยาสูบ จะใช๎ยาสูบเวอร๑ยิเนียเป็นตัวผสม 
45-75 % ในแตํละปีโรงงานยาสูบจัดสรรโควตาการรับซื้อใบ
ยาเวอร๑ยิเนีย ประมาณ 10 ล๎าน กก. ให๎กับชาวไรํผู๎ผลิตใบยา  
มีการกําหนดราคารับซื้อที่แนํนอน ชาวไรํจึงลดความเสี่ยง
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เกี่ยวกับปัญหาขาดทุนอันเนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ํา หรือมี
จํานวนมากเกินความต๎องการ ดังนั้นหากเกษตรกรสามารถลด
ต๎นทุนการผลิต และผลิตใบยาที่มีคุณภาพตามที่โรงงานยาสูบ
ต๎องการ ก็จะสํงผลให๎ชาวไรํมีรายได๎เพิ่มมากขึ้น  แตํปัจจุบัน
ชาวไรํยาสูบกําลังประสบปัญหาด๎านต๎นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
ตามสภาพเศรษฐกิจ  เชํน ปัญหาด๎านแรงงาน ปุ๋ย ยาปราบ
ศัตรูพืช และเช้ือเพลิงบํมใบยาสูบ เป็นต๎น รวมไปถึงการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตใบยาสูบตามแนวนโยบาย GAP ของ
โรงงานยาสูบ ท่ีมุํงเน๎นการผลิตใบยาควบคูํไปกับการอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อม[5] 

สําหรับปัญหาด๎านเช้ือเพลิงบํมใบยาสูบ จากเดิมที่
เคยใช๎ฟืนและลิกไนต๑ เป็นเช้ือเพลิงหลัก ปัจจุบันฟืนเริ่มหา
ยากและมี ราคาแพงขึ้น ประกอบกับเป็นการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ สํวนการใช๎ถํานลิกไนต๑กํอให๎เกิดมลพิษ
ตํอสภาพแวดล๎อม  ปัญหาดังกลําวเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ ดั้งนั้นงานวิจัยนี้จึงมีเปูาประสงค๑วิจัยและพัฒนาโรง
บํม  ควบคูํไปกับการเลือกใช๎เช้ือเพลิงที่เหมาะสม ผลกระทบ
ตํอสิ่งแวดล๎อม และสนับสนุนการผลิตใบยาตามแนวทาง 
GAP ของโรงงานยาสูบ จงึเป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็น  

การดัดลปลงลมล่งใม้ความร้อนของโรงบ่มใบยาลบบ
บัลค์มาเป็นโรงบ่มความร้อนรวมศูนย์ขนาดเล็ก 

การดัดแปลงแหลํงให๎ความร๎อนโดยนําข๎อเดํนของโรง
บํมแบบบัลค๑มาใช๎ เชํน การบรรจุใบยา วิธีการบํมแบบบัลค๑ 
(bulk  curing) และแนวทางการออกแบบโรงบํม การจัดการ
การบํมใบยาตามแนวทาง GAP ของโรงงานยาสูบ เป็นข๎อมูล
การออกแบบดัดแปลง โดย เปลี่ยนห๎องเผาไหม๎และชุด
แลกเปลี่ยนความร๎อนจากเดิมที่ห๎องเผาไหม๎ใช๎ฟืนเป็น
เ ช้ือเพลิ ง ไอร๎อนจากการเผาไหม๎ผํ านไปยั งอุปกรณ๑
แลกเปลี่ยนความร๎อน และพัดลมบังคับทิศทางการไหลของ
อากาศ(รูปที่ 1) พัฒนามาเป็นระบบความร๎อนรวมศูนย๑ที่มี
การหมุนเวียนความร๎อน โดยใช๎แหลํงความร๎อนจากหม๎อนํ้า
ร๎อน (hot water boiler) ผํานอุปกรณ๑แลกเปลี่ยนความร๎อน
(heat exchanger) และพัดลมบังคับทิศทางการไหลของ
อากาศ (รูปที่ 2) ในสํวนของห๎องบรรจุใบยาสําหรับบํมใบ
ยาสูบ ทําการแบํงห๎องบรรจุใบยาในโรงบํมออกเป็น 3 ห๎อง 
แยกอิสระจากกัน  

 
รูปที่ 1  โรงบํมแบบบัลค๑และชุดให๎ความร๎อน (1.พัดลม 2.ชุด

แลกเปลี่ยนความร๎อน 3.ห๎องเผาไหม๎) 

 
รูปที่ 2  แหลํงให๎ความร๎อนของโรงบํมความร๎อนรวมศูนย๑ขนาดเล็กที่

พัฒนาขึ้น ( 1.หม๎อต๎มน้ําร๎อน 2.อุปกรณ๑แลกเปลี่ยนความร๎อน 
3. พัดลมบังคับทิศทางการไหลของอากาศ 

 
รูปที่ 3 ระบบโรงบํมความร๎อนรวมศูนย๑ขนาดเล็ก 

 

 

 

1 

2 
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รูปที่ 4  ทิศทางการไหลของอากาศ 

จากรูปท่ี 4  แสดงทิศทางการไหนเวียนของอากาศ
ภายในโรงบํมระบบการไหลเวียนของอากาศแบบความร๎อน
รวมศูนย๑ เป็นระบบการไหลเวียนอากาศแบบบังคับทิศ
ทางการไหลของอากาศโดยใช๎พัดลมที่มีความสามารถในการ
ไหลเวียนอากาศสูง อากาศจากภายนอกห๎องบํม ซึ่งมี
ความช้ืนต่ํามีอุณหภูมิต่ํา และอากาศทิ้งจากห๎องบํมที่มี
ความช้ืนสูง มีอุณหภูมิสูงเข๎ามาผสมกัน เนื่องจากแรงดูดของ
พัดลม อากาศผสมมีความชื้นอุณหภูมิที่เหมาะสมในการบํม
ใบยา ถูกสํงผํานและถูกอัดผํานช้ันใบยาภายในห๎องบํม โดย
พัดลม เพื่อรับความช้ืนจากใบยาและกลายเป็นอากาศทีมี
ความช้ืนสูง มีอุณหภูมิต่ํา จะถูกระบายทิ้งออกจากโรงบํม
บางสํวน และบางสํวนจะถูกดูดผํานอุปกรณ๑แลกเปลี่ยนความ
ร๎อนให๎เป็นอากาศที่มีความช้ืนสูงและอุณหภูมิสูงเพื่อใช๎ใน
ระบบตํอไป 

วิธีด้าเนินการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัยแบํงออกเป็น 3 การทดลอง ได๎แก ํ 
1. การทดลองเพื่อหาความสามารถในการสร๎างความ

ร๎อน และการกระจายความร๎อนในห๎องบํม  

 1.1 ทดสอบการทํางานของระบบไมํมีการบรรจุใบยา
สดในห๎องบํม โดยจําลองการเพิ่มอุณหภูมิ และการเปิด-ปิด
หน๎าตํางควบคุมอากาศเข๎า ตามขั้นตอนการบํมใบยาสูบ
ขั้นตอนละ 3 ชม.   

1.2 ทดสอบการกระจายความร๎อนขณะทําการบํมใบ
ยาสูบกับผลที่มีตํอคุณภาพใบยาแห๎ง 

 
รูปที่ 5  จุดตรวจวัดอุณหภูมิ 

2. การทดลองเพื่อหาความเร็วลมและอัตราการไหล 
ตรวจวัดความเร็วลมจํานวน 2 จุด ได๎แกํ ความเร็วลมอากาศ
เข๎าที่หน๎าตํางควบคุมชํองทางเข๎า และความเร็วลมที่ทางออก
จากพัดลม สํวนอัตราการไหลตรวจวัดบริเวณทางออกจากพัด
ลม โดยกําหนดเป็น 4 ระดับ ซึ่งควบคุมโดยการเปิดหน๎าตําง
ควบคุมอากาศเข๎าตามขั้นตอนการบํมใบยากลําวคือ ปิด
หน๎าตําง และเปิดหน๎าตํางร๎อยละ 10 , 50 , 80 ของพื้นที่
หน๎าตําง  

3. ทดลองบํมใบยาสูบแบบความร๎อนรวมศูนย๑ บรรจุ
ใบยาสดห๎องบํมละประมาณ 2,000 กก.ในแตํละวัน และให๎มี
การเหลื่อมเวลาเริ่มบํมแตํละห๎องเป็นเวลา 1 วัน  ทําการ
ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ๑ตามมาตรฐาน
กระบวนการบํมใบยาสูบ ซึ่งมีขั้นตอนดังแสดงในตารางที่ 1 
[3]  และประเมินคุณภาพใบยาแห๎ง 

 
รูปที่ 6  การบรรจุใบยาสด ( ห๎องบํมละ 2,000 กก.) 
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ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนวิธีการบํมใบยาสูบ 

 

 
รูปที่ 7 ใบยาแห๎งหลังสิ้นสุดการบํม 

การประเมินคุณภาพใบยาแห๎งหลังจากบํมใบยาแล๎ว  
ใบยาแห๎งจะถูกนําไปคัดเเยกเพื่อกําหนดเกรดใบยา โดยใช๎
หลักของช้ันมาตรฐานใบยาบํมไอร๎อนไทย เป็นตัวกําหนด 

ซึ่งจะใช๎อ๎างอิงในการซื้อขาย และยังเพิ่มความ
สะดวกในการผลิตบุหรี่ เครื่องหมายช้ันมาตรฐานใบยาโดย
ปกติประกอบด๎วยสัญลักษณ๑ 3 ตัว เพื่อแสดงถึงหมูํ คุณภาพ 
และสี ตัวอักษรตัวแรกแสดงถึงหมูํ ซึ่งหมูํของใบยาได๎แกํ B - 
ยาใบ, C – ยากลาง, X – ยาตีน,  N – ยาตาย  และBA BB 
BS SS – ยารํวง   ตัวเลขแสดงคุณภาพได๎แกํ 1- ช้ันดีเลิศ, 2 

– ช้ันดีมาก, 3 – ช้ันดี, 4 – ช้ันพอใช๎ และ 5 – ช้ันต่ํา ระดับ
คุณภาพของใบยาพิจารณาจากองค๑ประกอบของคุณภาพ 10 

ซึ่งจะใช๎อ๎างอิงในการซื้อขาย และยังเพิ่มความ
สะดวกในการผลิตบุหรี่ เครื่องหมายช้ันมาตรฐานใบยาโดย
ปกติประกอบด๎วยสัญลักษณ๑ 3 ตัว เพื่อแสดงถึงหมูํ คุณภาพ 
และสี ตัวอักษรตัวแรกแสดงถึงหมูํ ซึ่งหมูํของใบยาได๎แกํ B - 
ยาใบ, C – ยากลาง, X – ยาตีน,  N – ยาตาย  และBA BB 
BS SS – ยารํวง   ตัวเลขแสดงคุณภาพได๎แกํ 1- ช้ันดีเลิศ, 2 
– ช้ันดีมาก, 3 – ช้ันดี, 4 – ช้ันพอใช๎ และ 5 – ช้ันต่ํา ระดับ
คุณภาพของใบยาพิจารณาจากองค๑ประกอบของคุณภาพ 10 
ประการได๎แกํ ความแกํ โครงสร๎างของใบ เนื้อ น้ํามัน ความ
เข๎มของสี ความกว๎าง ความยาว ความสม่ําเสมอ ตําหนิที่
ยอมให๎ และสํวนเสีย สําหรับตัวอักษรอีกตัวแสดงถึงสีของใบ
ยาได๎แกํ L – สีมะนาวสุก, F – สีส๎ม, V – สีมะนาวสุกหรือสี
ส๎มติดเขียว, S – สีมะนาวสุกหรือสีส๎มสลิค, K – สีเพี้ยน 
และ G – สีเขียว ตัวอยํางเชํน B3F หมายความวํา ยาใบ 
คุณภาพดี สีส๎ม  สีของใบยาแห๎งนั้นสามารถที่จะบํงช้ีได๎ถึง
การปฏิบัติดูแลในไรํปลูก ความแกํของใบยาที่เก็บเข๎าบํม 

 ลักษณะใบยา 

อุณมภูมิ
กระเปาะ

ลม้ง 

เวลาที่ใช้
โดยประมาณ

ขึ้นอยู่กับสภาพ
ของใบยา 

อุณมภูมิ กระเปาะเปียก °c 
ใบยามีลักษณะ
ลตกต่างกันมาก

ระมว่างชั้น สีเขียวใน
ชั้นบนลละเมลืองใน

ชั้นล่าง 

ใบยามีความลตกต่างกัน
ไม่มากนัก 

ชํวงทําสี 

เริ่มทําสีเหลืองและทําให๎ใบยาอํอนตัว (เหี่ยว) 30 
35 

 27 – 28 
27 - 28 

27 – 28 
 

ใบยาเริ่มสีเหลืองครึ่งหนึ่งขณะทําการบํมใบยาอยําให๎
อุณหภูมิขึ้นอยํางรวดเร็วและอยําให๎ความชื้นหรือ
อุณหภูมิกระเปาะเปียกต่ํากวํากําหนด 

37 
40 

 
30 – 40 ชม. 

32 – 33 
35 - 36 

33 – 36 
36 - 37 

ทําสีเสร็จสิ้น ใบยาควรจะอํอนตัว (เหี่ยว)  41  35 - 36 37 - 38 

ตรึงสี 

ปลายใบยาเริ่มงอจนกระทัง่ครึ่งหนึ่งของใบยาหยัก
เป็นลอนถ๎าอุณหภูมิกระเปาะเปียกสูงขึ้นมากกวําที่
กําหนดให๎เปิดชํองอากาศเพิ่ม ถ๎าอุณหภูมิกระเปาะ
เปียกลงมากกวําที่กําหนดให๎ปิดชํองอากาศลง โดยที่
อุณหภูมิกระเปาะแห๎งควรอยูํเทําที่กําหนด 

43 
46 
49 
51 
 

 
 

30 – 35 ชม. 

35 – 37 
35 – 37 
35 – 37 
35 - 37 

38 – 39 
38 – 39 
39 – 40 
39 - 40 

ทําใบแห๎ง รอจนกระทั่งใบยาทั้งหมดแห๎ง 54 15 – 20 ชม. 40 - 41 40 - 41 

ทําก๎านแห๎ง 

 
รอกระทั่งก๎านแห๎งทั้งหมด 

60 
65 
70 

 
10 – 20 ชม. 

43 – 48 
43 – 48 
43 – 48  

อยําให๎เกิน 49 

43 – 48 
43 – 48 

– 48 อยําให๎เกิน 49 
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และวิธีการบํมที่ถูกต๎อง รวมไปถึงสมรรถนะของโรงบํมที่
สามารถควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนได๎ตามขั้นตอนการบํม 
ใบยาแห๎งที่ได๎มาจากใบยาสดที่มีการปฏิบัติดูแลในไรํปลูกท่ี
ถูกต๎อง การเก็บใบยาที่สุกเข๎าบํม  การควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืนได๎ตามขั้นตอนการบํม จะมีสี L และ F ซึ่งเป็นสีแท๎
ของใบยาบํมไอร๎อน สํวนใบยาแห๎งที่ได๎มาจากใบยาสดที่มี
การปฏิบัติดูแลในไรํปลูกท่ีไมํถูกต๎อง การเก็บใบยาที่ไมํสุก
เข๎าบํม  โรงบํมไมํสามารถควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนได๎
ตามขั้นตอนการบํม จะมีสี V , S , K  และ G    [1] 

 
รูปที่ 8  สีแท๎ของใบยาบํมไอร๎อน( L , F ) ได๎จากการปฏิบัติดูแลในไรํ

ปลูก และการบํมที่ถูกต๎อง 

 

 
 
 
รูปที่ 9 ของใบยาบํมไอร๎อน( V, S , G , K ) ได๎จากการปฏิบัติดูแลใน

ไรํปลูก หรือการบํมที่ผิดพลาด 

 

 

ผลการทดลอง 

1. ความสามารถในการสร้างความร้อน ลละการ
กระจายความร้อนในโรงบ่ม 

1.1 ความสามารถในการสร๎างความร๎อน และการ
กระจายความร๎อนในโรงบํม โดยที่ไมํได๎บรรจุใบยา  

 
รูปที่ 10  กราฟแสดงความสามารถในการสร๎างความร๎อน และการ

กระจายความร๎อนในห๎องบํม 

จากรูปที่ 10  พบวําแหลํงให๎ความร๎อนที่ปรับเปลี่ยน 
สามารถสร๎างความร๎อนได๎ตามอุณหภูมิที่ใช๎บํมใบยาสูบ และ
การกระจายความร๎อนภายในห๎องบํมมีความสม่ําเสมอทั่วถึง
กันทุกจุดในแตํละช้ัน  

1.2 ความสามารถในการสร๎างความร๎อน และการ
กระจายความร๎อนในห๎องบํม ระหวํางการ 

บํมใบยา 

 
รูปที่ 11 กราฟแสดงอุณหภูมิภายในห๎องบํม ในแตํละชั้น ระหวํางการ

บํมใบยาสูบ 

จากรูปท่ี 11 แสดงคําอุณหภูมิเฉลี่ยในแตํละช้ัน
ระหวํางการบํมใบยาสูบ  พบวําการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิในทิศทางเดียวกันตามการเพิ่มของอุณหภูมิการบํม
ใบยาสูบ และการกระจายความร๎อนในห๎องบํมในระหวําง
การบํมใบยาสูบคํอนข๎างสม่ําเสมอตลอดชํวงการบํมใบยาสูบ
ที่อุณหภูมิตํางๆ โดยมีคําอุณหภูมิตํางกันสูงสุดระวํางช้ันที่ 1 
และช้ันที่ 3 ไมํเกิน 7.1 °c โดยอุณหภูมิช้ันที่ 1 หรือช้ันลําง
จะมีคําสูงกวําช้ันที่  2 และ 3 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาจาก
ลักษณะการกระจายความร๎อนในห๎องบํมจะมีความสัมพันธ๑
กับคุณภาพของใบยาแห๎งหลังจากการบํม ซึ่งสามารถนําไป
จัดการวิธีการบรรจุใบยาสดในห๎องบํมตามระดับอุณหภูมิที่
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ตําแหนํงตํางๆภายในห๎องบํม กลําวคือการบรรจุใบยาเรียง
ตามความสุกหรือจากสีของใบยา ในช้ันที่ 1 ควรบรรจุใบยา
สดที่มีสีเหลืองหรือใบยาสุก ในช้ันที่ 2 และ 3 เป็นใบยาที่มีสี
เหลืองอมเขียวและสีเขียวตามลําดับ เพื่อให๎งํายตํอการบํม
และได๎ใบยาแห๎งที่มีคุณภาพดี (สี L,F) ลดปริมาณใบยาที่มี
คุณภาพต่ํา (สี V , K , S และ G)  

2.ปริมาณความเร็วลมลละอัตราการไมลของอากาศ  

การตรวจสอบความเร็วลมและอัตราการไหลของ
อากาศที่ชํองอากาศออกเมื่อทําการปรับพ้ืนที่หน๎าตํางชํอง
ทางเข๎าของอากาศ 4 ระดับ คือ ปิดหน๎าตําง และเปิด
หน๎าตํางร๎อยละ 10 , 50 , 80 ของพื้นที่หน๎าตําง พบวํา
ความเร็วลมเฉลี่ยและอัตราการไหลเฉลี่ยที่ชํองอากาศออก
อยูํระหวําง  4.5 – 7.8 เมตรตํอวินาที และ 76.3 – 132.3 
ลูกบาศก๑เมตรตํอนาที ตามลําดับ  ทั้งนี้จากการเก็บข๎อมูล
การบํมใบยาสูบพบวํา อัตราการไหลของอากาศที่เหมาะสม
ในการบํมใบยาสูบ 3 ช้ันคือ 1 ลูกบาศก๑เมตรตํอวินาทีตํอ
ปริมาณใบยาสด 1,000 กก. [2] ในการบํมใบยาสด 2,000 
กก.ปริมาณการไหลของอากาศเป็น 120 ลูกบาศก๑เมตรตํอ
นาท ี  

3). ผลการทดลองบ่มใบยาสูบลบบความร้อนรวมศูนย์ 

 
รูปที่ 12  กราฟแสดงคําของอุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่ใช๎ใน

การบํมใบยาสบู 

จากรูปท่ี 12 แสดงการบํมใบยาสูบในโรงบํมรํวม
ศูนย๑ขนาดเล็กที่ปรับปรุงขึ้นโดยใช๎หม๎อต๎มน้ําร๎อน เป็น
แหลํงกําเนิดความร๎อนและใช๎อุปกรณ๑แลกเปลี่ยนความร๎อน
ในการผลิตอากาศร๎อนสําหรับโรงบํม พบวํา สามารถควบคุม
อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ๑ได๎ตามขั้นตอนการบํมใบยา 

กลําวคือในขั้นตอนการทําสี อุณหภูมิ 32-41 °c ความช้ืน

สัมพัทธ๑ มากกวํา 85 % ระยะเวลา 41 ชม. ขั้นตอนการตรึง

สี อุณหภูมิ 43-51 °c ความช้ืนสัมพัทธ๑ 40-65 % 

ระยะเวลาในการบํม 37 ชม. ขั้นตอนการทําใบแห๎ง อุณหภูมิ 

52-60 °c ความช้ืนสัมพัทธ๑ 30-40 % ระยะเวลาในการบํม 

20 ชม. และในขั้นตอนการทําก๎านแห๎งอุณหภูมิ 60-70 °c 

ความช้ืนสัมพัทธ๑ 18-30 % ระยะเวลาในการบํม 17 ชม. 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดลองบํมใบยาสูบ 

 
หมายเหตุ  

ก๏าซ LPG ราคา กก. ละ 19.37 บาท 

คํากระแสไฟฟูา หนํวยละ   3.76   บาท 

คําพลังงานของก๏าซ LPG   50,220  kJ/kg 

คําพลังงานของกระแสไฟฟูา 3600 kJ/kWh 

จากตารางที่ 2  การทดลองบํมใบยาสูบแบบความ
ร๎อนรวมศูนย๑ขนาดเล็กโดยใช๎ก๏าซ LPG เป็นเช้ือเพลิงพบวํา 
มีประสิทธิภาพการใช๎พลังงาน  (Specific Energy 
Consumption, SEC)  3,487.17  

kJ/kg water evap มีต๎นทุนคําพลังงานเฉลี่ย 9.49 
บาทตํอกิโลกรัมใบยาแห๎ง คุณภาพใบยาแห๎ง ได๎ใบ 

ยาสี L,F และ V,S,K,G  เป็น  72 และ 28 % 
ตามลําดับ 

สรุปผลการทดลองลละวิจารณ์ 

การดัดแปลงแหลํงให๎ความร๎อนของโรงบํมใบยาแบบ
บัลค๑เป็นโรงบํมความร๎อนรวมศูนย๑ขนาดเล็ก ใช๎หม๎อต๎มน้ํา
ร๎อนและอุปกรณ๑แลกเปลี่ยนความร๎อนในการผลิตอากาศ
ร๎อนสําหรับการบํมใบยา  สามารถสร๎างความร๎อน ควบคุม
อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ๑ได๎ตามขั้นตอนการบํมใบยาสูบ  
มีความสะดวกในการบํมใบยาสูบ และสามารถแก๎ไขปัญหา
การขาดแคลนเชื้อเพลิงบํมใบยา ลดมลพิษจากการเผาไหม๎ 
อนุรักษ๑ทรัพยากรปุาไม๎ และเป็นโรงบํมที่มีมลพิษต่ํา 
สอดคล๎องตามแนวทางการผลิตใบยา GAP ของโรงงานยาสูบ 
สําหรับต๎นทุนคําพลังงานเมื่อเทียบกับโรงบํมแบบบัลค๑เดิมที่
มีต๎นทุนคําพลังงานเฉลี่ย 2.13 บาทตํอกิโลกรัมใบยาแห๎ง 
โดยใช๎ฟืนรํวมกับลิกไนต๑เป็นเชื้อเพลิง (ปี 2551) [7] มีคํา
คํอนข๎างสูง  อันเนื่องมาจากราคาก๏าซ LPG ที่ปรับตัวสูงขึ้น  
ซึง่จะมีการศึกษาเพื่อลดต๎นทุนคําพลังงานในโอกาสตํอไป 

กิตติกรรมประกาศ 

 ครั้งที่ 1 (ห๎อง) ครั้งที่ 2 (ห๎อง) 
เฉลี่ย 

1 2 3 1 2 3 

น้ําหนักยาสด (กก.) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 
ปริมาณความชื้นใบยาสด (% wet basis)  [6] 89.78 87.46 87.35 88.62 89.54 88.82 88.59 
หมูํของใบยา X-C X-C X-C X-C C-B C-B X-B 
อัตราแปรสภาพ (สด:แห๎ง) 7.5 : 1 7.3 :1  7.0 :1  7.2 :1 6.9 :1 6.7 :1 7.1 : 1 
ปริมาณความชืน้ในยาแห๎งหลังเสร็จสิ้นการบํม (% wet 
basis) 5.78 5.62 5.86 5.43 5.71 5.32 5.62 

ปริมาณความชื้นใบยาแห๎งหลังให๎ความชื้น (% wet basis) 12.14 11.84 12.92 11.72 12.09 12.72 12.23 
ระยะเวลาการบํม (ชม.) 102 104 115 100 106 110 - 
ปริมาณน้ําที่ระเหยออก (กก.)  [4] 1,783 1,738 1,731 1,759 1,778 1,764 - 
รวมปริมาณน้ําที่ระเหยออก (กก.) 5,252 5,301 5,276 
ประสิทธิภาพการใช๎พลังงาน SEC (kJ/kg water evap) 3,649.55 3,324.79 3,487.17 
น้ําหนักใบยาแห๎ง (กก.) 268 274 285 278 291 297 - 
รวมน้ําหนักใบยาแห๎ง(กก.) 827 866 846 
คุณภาพใบยาแห๎ง กลุํมใบยาสี  L,F และ V,S,K,G (%) 71  และ 29 73  และ 27 72 และ 28 
ปริมาณก๏าซ LPG (กก.) 354 325 348 
คําเชื้อเพลิงที่ใช๎ในการบํม (บาท) 6,856.98 6,295.25 6,576.11 
เฉลี่ยปริมาณก๏าซ LPG ( กก. : กก. ใบยาสด) 0.06 0.05 0.05 
ปริมาณกระแสไฟฟูา (หนํวย) 386 362 374 
คํากระแสไฟฟูา(บาท) 1,451.36 1,361.12 1,406.24 
เฉลี่ยปริมาณกระแสไฟฟูา (หนํวย : กก.ใบยาสด) 0.06 0.06 0.06 
รวมคําพลังที่ใช๎ในการบํม (บาท) 8,308.34 7,656.37 7,982.35 
ต๎นทุนคําพลังงาน (บาท:กก.ใบยาแห๎ง) 10.04 8.95 9.49 



 
 

[381] 

งานวิจัยเรื่อง “การดัดแปลงแหลํงให๎ความร๎อนของ
โรงบํมใบยาสูบแบบบัลค๑มาเป็นโรงบํมความร๎อนรวมศูนย๑
ขนาดเล็ก” นี้เป็นงบประมาณโครงการทดลอง สถานีทดลอง
ยาสูบแมํโจ๎ โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง และได๎รับความ
อนุเคราะห๑ด๎านเครื่องมือและอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการทดลองจาก
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  
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TEA-02 

การท้าลม้งกากมันส้าปะมลังด้วยพลังงานลสงอาทิตย ์

นาฏชนก ปรางปรุ1, วิเชียรดวงสีเสน1, เทวรัตน๑ ตรีอํานรรค1และ เกยีรติศักดิ์ใจโต1 
1สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารีอ าเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา 30000  

ผู้เขียนติดต่อ: นาฏชนก ปรางปรุ E-mail: miss_nartchanok@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อประเมินความสามารถในการทําแห๎งกากมันสําปะหลังด๎วยพลังงานแสงอาทิตย๑ซึ่งมีปัจจัยที่
ทําการศึกษาประกอบด๎วยความหนาของกองกากมันสําปะหลัง 2 cm 4 cm และ 6 cm การพลิกกลับกองและไมํพลิกกลับกองของ
กากมันสําปะหลัง โดยทําแห๎งกากมันสําปะหลังที่มีความชื้นเริ่มต๎นเฉลี่ย 81.10%wb พลังงานแสงอาทิตย๑เฉลี่ย 596.53 W/m2

อุณหภูมิเฉลี่ย 37.43 oC ความช้ืนสัมพัทธ๑เฉลี่ย 47.99% และใช๎ระยะเวลาในการทําแห๎งทั้งหมด 14 วันผลจากการทดสอบพบวํา
ทั้งความหนาและการพลิกกลับกองมีผลตํอความช้ืนสุดท๎ายของกากมันสําปะหลังอยํางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) โดยการทํา
แห๎งที่ความหนา 2 cmสามารถลดความชื้นของกากมันสําปะหลังลงเหลือความชื้นสุดท๎ายเฉลี่ย 9.21%wb และไมํมีเชื้อ
ราเกิดขึ้นสํวนการทําแห๎งที่ความหนา 6 cm ทําให๎ผลิตภัณฑ๑สุดท๎ายมีความชื้นสูงเกินกวําการจัดเก็บให๎ปลอดภัยและมีเชื้อรา
เกิดขึ้น เมื่อพิจารณาปัจจัยด๎านการพลิกกลับกอง พบวําที่ความหนาเดียวกันความช้ืนสุดท๎ายของกากมันสําปะหลังมีคําลดลงเมื่อมี
การพลิกกลับกองซึ่งผลจากการประเมินความสามารถในการทําแห๎ง พบวําการทําแห๎งที่ความหนา 2 cm และไมํมีการพลิกกลับกอง
เป็นสภาวะที่มีความสามารถในการทําแห๎งสูงสุด 

ค้าส้าคัญ: กากมันส้าปะมลัง; พลังงานลสงอาทิตย์; การท้าลม้ง 

1. บทน้า 

มันสําปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศ
ไทยที่มีศักยภาพทางด๎านการตลาดสูง เนื่องจากมีปริมาณ
ผลผลิตมันสําปะหลังมากกวํา  22 ล๎านตันตํอปี [1] โดย
ผลผลิตหัวมันสําปะหลังทั้งหมดในประเทศไทย  50% 
จะถูกนําไปผลิตเป็นมันเส๎นหรือมันอัดเม็ด และอีก  
50% จะถูกนําไปผลิตเป็นแปูงมันสําปะหลัง ซึ่งใน
กระบวนการผลิตมันเส๎นหรือมันอัดเม็ดจะไมํมีผลพลอยได๎
เกิดขึ้น ขณะที่กระบวนการผลิตแปูงมันสําปะหลังจะมีผล
พลอย ได๎ เ กิดขึ้นคือ  เปลือกมันและกากมัน หัวมัน
สําปะหลังสดหนึ่งตันจะมีปริมาณเปลือกมันและกากมัน
ประมาณ 30 kg, 60 kg ตามลําดับ [2]  ซึ่งเปลือกมัน
สําปะหลังนี้จะถูกนําไปใช๎ประโยชน๑ในการเพาะปลูกเห็ด
และทําเป็นอาหารสัตว๑ตํางๆ [3] สํวนกากมันสําปะหลังที่

ออกมาจากโรงงานจะมีความช้ืนสูงประมาณ 70 – 80 %wb 
ซึ่งจะสามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ได๎ยาก นอกจากนี้ยัง
เป็นแหลํงอาหารที่ดีของจุลินทรีย๑ โดยหากปลํอยท้ิงไว๎จะ
กํอให๎เกิดสภาพการยํอยสลายด๎วยจุลินทรีย๑ในสิ่งแวดล๎อมทํา
ให๎เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนตํอชุมชนรอบข๎างจึงจําเป็นต๎องมี
การลดความช้ืนของกากมันสําปะหลังลงเพื่อให๎สามารถเก็บ
รักษาและนําไปใช๎ประโยชน๑ตํอไปได๎ ซึ่งในปัจจุบันการลด
ความช้ืนกากมันสําปะหลังนิยมใช๎วิธีการตากบนพื้นคอนกรีต
ขนาดใหญํ [4] เนื่องจากเป็นวิธีที่ทําได๎งําย สะดวก และมี
ต๎นทุนต่ํา แตํมักทําให๎กากมันสําปะหลังมี   เช้ือราเกิดขึ้นซึ่ง
อาจสํงผลตํอการจัดเก็บได๎ ฉะนั้นการตากบนพ้ืนคอนกรีต
ขนาดใหญํรํวมกับการพลิกกลับกองจึงเป็นทางเลือกหนึ่งใน
การชํวยลดปัญหาของการเกิดเชื ้อรา และหากมีการ
พัฒนาศึกษารูปแบบของการลดความช้ืนที่เหมาะสมจะ
กํอให๎ เกิดศักยภาพในการนํากากมันสําปะหลังมาใช๎
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ประโยชน๑ ได๎ เป็นอยํ างมาก ดั งนั้ นงานวิ จั ยนี้ จึ ง ได๎
ทําการศึกษาและประเมินความสามารถในการทําแห๎งกาก
มันสําปะหลังด๎วยพลังงานแสงอาทิตย๑เพื่อเป็นแนวทางใน
การทําแห๎งกากมันสําปะหลังที่เหมาะสมตํอไป 

2. อุปกรณ์ลละวิธีการ 

กากมันสํ าปะหลั งที่ ใ ช๎ ในการทดลองได๎ จาก
โรงงานผลิตแปูงมันสําปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา 
(บริษัทสงวนวงษ๑อุตสาหกรรม จํากัด) โดยทั้งกากมัน
สําปะหลังสดและกากมันสําปะหลังที่ผํานการ ทําแห๎งด๎วย
พลังงานแสงอาทิตย๑จะถูกนําไปหา     คําความช้ืนโดย
วิธีการอบแห๎งด๎วยตู๎อบลมร๎อน (hot air oven) ซึ่งคํา
ความช้ืนของกากมันสําปะหลังสามารถคํานวณได๎ดังนี ้

 

(1) 

เมื ่อ M คือ ความชื้นของกากมันสําปะหลัง 
(%wb) Wi คือ น้ําหนักของกากมันสําปะหลังกํอนอบแห๎ง 
(g) Wf คือ น้ําหนักของกากมันสําปะหลังหลังอบแห๎ง (g) 

ในการทดลองนี้จะทําการแบํงตัวอยํางทั้งหมด
ออกเป็น 2 กลุํม คือการทําแห๎งกากมันสําปะหลังแบบ
พลิกกลับกอง และการทําแห๎งกากมันสําปะหลังแบบไมํ
พลิกกลับกอง โดยในแตํละกลุํมจะมีการทําซ้ําทั้งหมด 3 
ครั้ง และในตัวอยําง 1 กลุํมจะประกอบด๎วยกากมัน
สําปะหลังซึ่งมีขนาดพื้นที่ตํอกองเทํากับ 1 m2 มีน้ําหนัก
ตํอกองเป็น 15 kg, 30 kg, 45 kg มีความหนาของกอง
เป็น 2 cm, 4 cm 6 cm ตามลําดับ และทําการบันทึก
ข๎อมูลของคําพารามิเตอร๑ตํางๆ ได๎แกํ พลังงานแสงอาทิตย๑ 
(W/m2) ความชื้นของกากมันสําปะหลัง (%wb) 
ความช้ืนสัมพัทธ๑ (%) และอุณหภูมิของอากาศ (oC) โ ด ย
จะทําการ เก็บข๎อมูลทุกๆ  2 ชั่ ว โมง  เป็น ระยะเวลา
ทั้งหมด 14 วัน จากนั้นทําการวิเคราะห๑ความแปรปรวน
แบบทาง เดียวด๎วย โปรแกร ม  Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) Version 11.5  

3. ผลการทดลองลละวิจารณ์ 

ผลจากการทําแห๎งกากมันสําปะหลังด๎วยพลังงาน
แสงอาทิตย๑ที่สภาวะตํางๆ พบวําเมื่อพลังงานแสงอาทิตย๑มี

คําเพิ่มขึ้นความช้ืนของกาก มันสําปะหลังจะมีคําลดลง 
โดยเฉพาะในชํวงเวลากลางวันซึ่งเป็นชํวงที่มีคําพลังงาน
แสงอาทิตย๑สูงสุดเมื ่อค ิด โดย เฉลี ่ย ต ํอ ว ันประมาณ 
891.71 W/m2.จึงทําให๎ความชื้นของกากมันสําปะหลังมี
คําลดลงมากกวําชํวงเวลาอื่นของวัน ดังแสดงในรูปที่ 1 – 
2 ซึ่งจะเห็นวําการทําแห๎งกากมันสําปะหลังทั้งวันที่ 1 และ
วันที่ 4 ในชํวงกลางวันตั้งแตํเวลา 11.00 น. – 15.00 
น. ของแตํละวันจะทําให๎กากมันสําปะหลังมีคําความช้ืน
ลดลงอยํางเห็นได๎ชัด เนื่องจากชํวงเวลาดังกลําวเป็นชํวงที่มี
อุณหภูมิสูงทําให๎กากมันสําปะหลังสามารถระบายความช้ืน
ออกจากตัววัสดุได๎ดีกวําชํวงเวลาอื่นที่มีอุณหภูมิต่ําจึงสํงผล
ให๎คําความช้ืนของกากมันสําปะหลังมีคําลดลง ขณะที่การ
ทําแห๎งกากมันสําปะหลังของวันที่ 4 ในชํวงเช๎าตั้งแตํเวลา 
8.00 น. – 9.00 น. จะทําให๎กากมันสําปะหลังมีคํา
ความช้ืนเพิ่มสูงขึ้นกวําชํวงเย็นของวันกํอนหน๎า เนื่องจาก
ชํวงเวลาดังกลําวเป็นชํวงที่มีความชื้นสัมพัทธ๑สูงทําให๎กาก
มันสําปะหลังมีการดูดความช้ืนกลับจากสิ่งแวดล๎อมได๎มาก
ถึงแม๎วําจะมีการคลุมด๎วยพลาสติกแล๎วก็ตามจึงสํงผลให๎คํา
ความช้ืนของกากมันสําปะหลังมีคําเพิ่มขึ้น 

 
รูปที่ 1  คําพลังงานแสงอาทิตย๑และคําความชื้นของกากมันสําปะหลัง

ในวันที่ 1 ของการทําแห๎งที่ความหนา 2 cm 

 
รูปที่ 2  คําพลังงานแสงอาทิตย๑และคําความชื้นของกากมันสําปะหลัง

ในวันที่ 4 ของการทําแห๎งที่ความหนา 2 cm 
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เมื่อพิจารณาปัจจัยด๎านความหนารํวมกับปัจจัยด๎าน
การพลิกกลับกองและไมํพลิกกลับกองของกากมันสําปะหลัง 
พบวําทั้งความหนาและการพลิกกลับกองมีผลตํอความชื้น
สุดท๎ายของกากมันสําปะหลังอยํางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
(p<0.01) ดังแสดงใน ตารางที่  1 และเมื่อทําการ
เปรียบเทียบคําเฉลี่ยด๎วยวิธีการ Duncan‖s Multiple 
Range Test (DMRT)  ดังแสดงในตารางที่ 2 พบวําการทํา
แห๎งกากมันสําปะหลังที่ความหนา 2 cm และ 4 cm ทั้ง
แบบพลิกกลับกองและไมํพลิกกลับกองไมํมีความแตกตําง
กันทางสถิติ ขณะที่การทําแห๎งกากมันสําปะหลังที่ความ
หนา 6 cm ทั้งแบบพลิกกลับกองและไมํพลิกกลับกองมี
ความแตกตํางกันทางสถิติ โดยการทําแห๎งที่ความหนา 2 
cm ทั้งแบบพลิกกลับกองและไมํพลิกกลับกองสามารถลด
ความช้ืนของกากมันสําปะหลังลงเหลือความช้ืนสุดท๎ายเฉลี่ย 
9.21 %wb, 9.23 %wb ตามลําดับ และไมํมีเช้ือราเกิดขึ้น 
ซึ่งทําให๎ผลิตภัณฑ๑สุดท๎ายสามารถจัดเก็บได๎อยํางปลอดภัย 
เนื่องจากการลดความช้ืนของกากมันสําปะหลังลงจนเหลือ
ความชื้นต่ํากวํา 10 %wb จะถือได๎วําเป็นความช้ืนที่
สามารถเก็บรักษากากมันสําปะหลังอยํางปลอดภัย [5] สํวน
การทําแห๎งที่คว ามหนา  4 cm  ทั้ งแบบพลิกกลับ
กองและไมํพลิกกลับกองสามารถลดความชื้นของ
กากมัน สําปะหลังลงเหลือความช้ืนสุดท๎ายเฉลี่ย 9.65 
%wb, 10.21 %wb ตามลําดับ และไมํมีเช้ือราเกิดขึ้น 
ขณะที่การทําแห๎งที่ความหนา 6 cm ทั้งแบบพลิก
กลับกองและไมํพลิกกลับกองสามารถลดความชื้นของ
กากมันสําปะหลังลงเหลือความช้ืนสุดท๎ายเฉลี่ย 11.77 
%wb, 48.24 %wb ตามลําดับ และมีเช้ือราเกิดขึ้น ซึ่งทํา
ให๎ผลิตภัณฑ๑สุดท๎ายไมํสามารถจัดเก็บได๎อยํางปลอดภัย 
เนื่องจากมีคําความช้ืนสูงไมํเหมาะสมตํอการเก็บรักษา และ
หากปลํอยทิ้งไว๎อาจกํอให๎เกิดสภาพการยํอยสลายด๎วย
จุลินทรีย๑ในสิ่งแวดล๎อมทําให๎เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนตํอชุมชน
บริเวณรอบข๎างได๎ 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห๑ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

ลมล่งความ
ลปรปรวน df SS MS F-value 

ระหวํางกลุํม 5 6111.7 1222.3 642.3** 
ภายในกลุํม 24 45.7 1.9  
รวม 29 6157.4   

** แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
(p<0.01)  

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคําเฉลี่ย 

ลมล่งความลปรปรวน Mean ± SD 
การทําแห๎งกากมันสําปะหลังที่ 
ความหนา 2 cm แบบพลิกกลับกอง 9.21 ± 0.79a 

การทําแห๎งกากมันสําปะหลังที่ 
ความหนา 2 cm แบบพลิกกลับกอง 9.23 ± 1.07a 

การทําแห๎งกากมันสําปะหลังที่ 
ความหนา 4 cm แบบพลิกกลับกอง 9.65 ± 0.95a 

การทําแห๎งกากมันสําปะหลังที่ 
ความหนา 4 cm แบบพลิกกลับกอง 10.21 ± 1.16a 

การทําแห๎งกากมันสําปะหลังที่ 
ความหนา 6 cm แบบพลิกกลับกอง 11.77 ± 2.17a 

การทําแห๎งกากมันสําปะหลังที่ 
ความหนา 6 cm แบบพลิกกลับกอง 48.24 ± 1.62b 
a-b อักขระที่เหมือนกันแสดงวําไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 99% (p<0.01) 

เมื่อพิจารณาปัจจัยด๎านความหนาของกองกากมัน
สําปะหลัง พบวํากองกากมันสําปะหลังที่มีความหนาน๎อย
กวําจะสามารถทําแห๎งได๎เร็วกวํากองกากมันสําปะหลังที่มี
ความหนามากกวํา หรือกลําวได๎วําอัตราการทําแห๎งจะเป็น
สัดสํวนผกผันกับความหนา โดยที่ความหนา 2 cm จะ
สามารถทําแห๎งได๎เร็วกวําที่ความหนา 4 cm, 6 cm 
ตามลําดับ เนื่องจากในกระบวนการทําแห๎งจะเริ่มด๎วยการที่
น้ําซึ่งอยูํภายในของวัสดุมีการเคลื่อนที่ออกมายังบริเวณ
ผิวหน๎า และเมื่อวัสดุได๎รับพลังงานความร๎อนจากบริเวณ
ผิวหน๎า วัสดุก็จะนําพลังงานความร๎อนนี้มาใช๎ในการระเหย
น้ําออกจากตัวของวัสดุเอง ซึ่งจะทําให๎ความช้ืนของวัสดุ
คํอยๆ มีคําลดลง ดังนั้นหากระยะทางที่ใช๎ในการเคลื่อนของ
น้ําจากภายในวัสดุออกมายังบริเวณผิวหน๎ามีระยะทางน๎อย 
(มีความหนาของกองกากมันสําปะหลังน๎อย) ก็จะทําให๎น้ํา
สามารถเคลื่อนที่ออกมายังบริเวณผิวหน๎าได๎เร็ว สํงผลให๎คํา
ความชื้นของวัสดุลดลงได๎เร็ว แตํหากระยะทางที่ใช๎ในการ
เคลื่อนของน้ําจากภายในวัสดุออกมายังบริเวณผิวหน๎ามี
ระยะทางมาก (มีความหนาของกองกากมันสําปะหลังมาก) ก็
จะทําให๎น้ําสามารถเคลื่อนท่ีออกมายังบริเวณผิวหน๎าได๎ช๎า 
สํงผลให๎คําความช้ืนของวัสดุลดลงได๎ช๎า ดังแสดงในรูปที่ 3 – 
5 ซึ่งจะเห็นวําการทําแห๎งที่ความหนา 2 cm ทั้งแบบพลิก
กลับกองและไมํพลิกกลับกองสามารถทํา แห๎งก ากมัน
สําปะหลังได๎อยํางรวดเร็วตั้ งแตํ วันที่ 4 – 5 ของการ
ทําแห๎ง ดังนั้นการตากกากมันสําปะหลังตํอไปอีก 10 วัน จึง
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ไมํกํอให๎เกิดประโยชน๑อีกทั้งยังกํอให๎เกิดความสิ้นเปลือง 
สํวนการทําแห๎งที่ความหนา 4 cm ทั้งแบบพลิกกลับกอง
และไมํพลิกกลับกองสามารถทําแห๎งกากมันสําปะหลังได๎
ตั้งแตํวันที่  9 – 10 ของการทําแห๎ง แตํความชื้นของ
ผลิตภัณฑ๑สุดท๎ายมีคําสูงเกินกวําจะสามารถจัดเก็บได๎อยําง
ปลอดภัยจึงไมํเหมาะสมตํอการเก็บรักษา สํวนการทําแห๎งที่
ความหนา 6 cm มีเพียงแบบพลิกกลับกองที่สามารถทําแห๎ง
กากมันสําปะหลังได๎ตั้งแตํวันที่ 13 – 14 ของการทํา
แห๎ง แตํความช้ืนของผลิตภัณฑ๑สุดท๎ายมีคําสูงเกินกวําจะ
สามารถจัดเก็บได๎อยํางปลอดภัยจึงไมํเหมาะสมตํอการเก็บ
รักษา ขณะที่แบบไมํพลิกกลับกองไมํสามารถทําแห๎งกากมัน
สําปะหลังได๎ จึงทําให๎ความช้ืนของผลิตภัณฑ๑สุดท๎ายมีคําสูง
มากจนไมํสามารถทําการเก็บรักษาได๎อยํางปลอดภัย ทั้งยังมี
เช้ือราเกิดขึ้น  

เมื่อพิจารณาปัจจัยด๎านการพลิกกลับกองและไมํ
พลิกกลับกองของกากมันสําปะหลัง พบวําที่ความหนา
เดียวกันการทําแห๎งกากมันสําปะหลังแบบพลิกกลับกองจะ
ทําให๎กากมันสําปะหลังมีคําความช้ืนสุดท๎ายเฉลี่ยลดลง
มากกวําการทําแห๎งกากมันสําปะหลังแบบไมํพลิกกลับกอง 
เนื่องจากการพลิกกลับกองเป็นการชํวยเพิ่มพื้นที่ในการ
สัมผัสกับอากาศของกากมันสําปะหลังให๎สามารถสัมผัสกับ
อากาศได๎อยํางทั่วถึง ซึ่งทําให๎กากมันสําปะหลังสามารถ
ระบายความช้ืนออกจากตัววัสดุได๎ดีสํงผลให๎กากมัน
สําปะหลังที่มีการทําแห๎งแบบพลิกกลับกองมีความช้ืนลดลง
มากกวํากากมันสําปะหลังที่มีการทําแห๎งแบบไมํพลิกกลับ
กอง แตํในทางปฏิบัติจริงหากนําไปใช๎กับสถานการณ๑ของ
การทําแห๎ งและต๎องมีการพลิกกลับกองนั้นจะทําให๎
ผู๎ประกอบการมีต๎นทุนในกระบวนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น 
เนื่องจากต๎องมีคําใช๎จํายในสํวนของแรงงานหรือเครื่องจักรที่
ใช๎ในการพลิกกองเพิ่มขึ้นจึงกํอให๎เกิดการสิ้นเปลืองได๎ 

 

รูปที่ 3  คําความชื้นของกากมันสําปะหลังจากการทําแห๎งเป็นเวลา 
14 วัน ที่ความหนา 2 cm 

 
รูปที่ 4  คําความชื้นของกากมันสําปะหลังจากการทําแห๎งเป็นเวลา 

14 วัน ที่ความหนา 4 cm 

 
รูปที่ 5  ความชื้นของกากมันสําปะหลังจากเป็นเวลา 14 วัน ที่ความ

หนา 6 cm 

4. สรุปผลการทดลอง 

การทํ าแห๎ งกากมั นสํ าปะหลั งด๎ วยพลั งงาน
แสงอาทิตย๑สามารถทําให๎กากมันสําปะหลังมีความช้ืนลดลง
ต่ํากวํา 10 %wb เพื่อให๎สามารถเก็บรักษาไว๎เป็นวัตถุดิบ
สําหรับกระบวนการผลิตอื่นตํอไปได๎ โดยสภาวะของการทํา
แห๎งที่ให๎อัตราการทําแห๎งสูงสุดคือ การทําแห๎งที่ความหนา 
2 cm และไมํมีการพลิกกลับกองของกากมันสําปะหลัง ซึ่ง
ไมํกํอให๎เกิดปัญหาในเรื่องของเช้ือรา 

5. กิตติกรรมประกาศ 

ทางคณะผู๎วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาตู๎อบและกระบวนการอบแห๎งหญ๎าหวานโดยใช๎แหลํงความร๎อนจากหัวเผาก๏าซชนิด
อินฟราเรดและแหลํงความร๎อนจากพลังงานแสงอาทิตย๑ ซึ่งมีความเหมาะสมกับพื้นที่ของกลุํมวิสาหกิจชุมชนกลุํมผู๎ปลูกหญ๎าหวาน
บ๎านอมลอง อ.สะเมิง จ.เชียงใหมํ ในการแก๎ไขปัญหาการควบคุมอุณหภูมิและเวลาในการอบแห๎ง และชํวยลดการใช๎ไม๎ฟืนจากปุา
ธรรมชาติมาเป็นเช้ือเพลิง หลักการทํางานของตู๎อบแห๎งหญ๎าหวานแยกได๎ 2 สํวน คือ สํวนแรกจะเป็นการทํางานของระบบก๏าซ โดย
มีหัวเผาก๏าซชนิดอินฟราเรดเป็นตัวให๎ความร๎อนในห๎องให๎ความร๎อน จากนั้นอากาศร๎อนถูกสํงตํอไปยังห๎องจํายความร๎อนโดยพัดลม
ดูดอากาศร๎อน ภายในห๎องจํายความร๎อนมีครีบปรับเพื่อสํงและกระจายลมร๎อนไปยังห๎องอบหญ๎าหวาน และสํวนท่ีสองเป็นการ
ทํางานของระบบแสงอาทิตย๑ โดยมีแผงรับความร๎อนจากแสงอาทิตย๑เป็นตัวกักเก็บความร๎อนเพื่อสํงตํอไปยังห๎องอบแห๎งหญ๎าหวาน 
ตู๎อบหญ๎าหวานนี้สามารถอบแห๎งหญ๎าหวานสดได๎ครั้งละ 3 กิโลกรัม ความช้ืนของหญ๎าหวานสดที่ใช๎ในการทดลองประมาณ 
76.68 % (w.b.) และอบหญ๎าหวานให๎เหลือความชื้นสุดท๎ายอยูํที่ 3-5 % (w.b.) ใช๎อุณหภูมิในการทดลองที่ 40, 50และ 60°C 
ความเร็วรอบของพัดลมดูดอากาศ 1,120, 1,400และ 1,866 rpmตามลําดับ สํวนการทดสอบโดยใช๎แหลํงความร๎อนจากพลังงาน
แสงอาทิตย๑เพื่อหาความสัมพันธ๑ของอุณหภูมิและเวลาทีเ่หมาะสมตํอการอบแห๎งหญ๎าหวาน เมื่อพิจารณาผลการทดสอบการอบแห๎ง
หญ๎าหวานโดยใช๎แหลํงความร๎อนจากก๏าซหุงต๎มพบวําที่อุณหภูมิ 60°C และความเร็วรอบของพัดลมดูดอากาศ 1,866 rpm เป็นชํวง
ที่เหมาะสมที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิและความเร็วรอบอื่นๆ โดยที่หญ๎าหวานมีคําความช้ืนสุดท๎ายที่ 3.49% (w.b.) ความ
แตกตํางของสี 0.61 ใช๎ระยะเวลาที่ใช๎ในการอบแห๎ง 60 นาที มีประสิทธิภาพการทํางานที่ 65.61 % และเมื่อพิจารณาปริมาณการ
ใช๎เชื้อเพลิงก๏าซหุงต๎มเพียง 0.2 กิโลกรัมตํอการอบแห๎งหนึ่งครั้งสํวนผลจากการใช๎แหลํงความร๎อนจากพลังงานแสงอาทิตย๑พบวํา
อุณหภูมิเฉลี่ยภายในตู๎อบอยูํที่ 49.7°Cความชื้นสุดท๎าย 4.30 % (w.b.) ใช๎เวลาในการอบแห๎ง 450 นาที คําความแตกตํางของสี 
3.23 ซึ่งเมื่อเทียบกับ การใช๎เครื่องอบแห๎งก๏าซหุงต๎มพบวํา ใช๎เวลาในการอบแห๎งนานถึง 6-7 เทําตํอครั้ง แตํการนําพลังงาน
แสงอาทิตย๑เข๎ามาใช๎ในการอบแห๎งนั้น เหมาะสําหรับทําการอบแห๎งชํวงที่มีแสงแดดเหมาะสม โดยสามารถชํวยลดต๎นทุนในการใช๎
ไฟฟูาและก๏าซหุงต๎มได๎อีกทางหนึ่ง 

ค้าส้าคัญ: มญ้ามวาน; การอบลม้ง; ก๊าซมุงต้ม; มัวเผาก๊าซชนิดอินฟราเรด; พลังงานลสงอาทิตย์ 

1. บทน้า 

หญ๎าหวานคือสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีสารตํอต๎านอนุมูล
อิสระเชํนเดียวกับใบชาเขียวแตํมีมากกวําคือรสหวานใบหญ๎า
หวานจะให๎รสหวานมากกวําน้ําตาล 15-20 เทํา แตํจะไมํให๎

พลังงาน จึงเป็นท่ีนิยมในหลายๆประเทศมีการนํามาสกัดใช๎
บริโภคหรือทดแทนน้ําตาล ในปี พ.ศ. 2521 กลุํมสหกรณ๑
เครดิตยูเนี่ยนประเทศไทย ได๎เข๎ามาสํงเสริมการปลูกหญ๎า
หวานให๎เกษตรกรหมูํบ๎านอมลอง ตําบลแมํสาบ ปลูกหญ๎า
หวานเป็นอาชีพเสริม  
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ปัจจุบันกลุํมเกษตรกรได๎ใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการ
อบแห๎งหญ๎าหวานโดยมีการสร๎างห๎องอบแห๎งจากการกํออิฐ
บล็อกเป็นห๎องสี่เหลี่ยม มีแผํนไม๎ไผํสานปิดด๎านบนอิฐบล็อก 
เพื่อชะลอการถํายเทความร๎อน ภายในห๎องอบแห๎งมีช้ัน
สําหรับวางหญ๎าหวาน และใช๎ไม๎ฟืนจากธรรมชาติเป็นแหลํง
เช้ือเพลิง ลักษณะของห๎องอบแห๎งของเกษตรกรที่ใช๎อยูํใน
ปัจจุบัน พบปัญหา คือ การควบคุมอุณหภูมิ จากปริมาณไม๎
ฟืนที่ใช๎เป็นแหลํงเช้ือเพลิงความร๎อน และต๎องอาศัยความ
เช่ียวชาญของเกษตรกร ซึ่งการอบแห๎งแตํละครั้งนาน 1-2 วัน  
จึงทําให๎คุณภาพของผลิตภัณฑ๑หญ๎าหวานอบแห๎งไมํตรงตาม
มาตรฐานที่โรงงานกําหนดความช้ืนไว๎ที่ 3-5 % (w.b.) และ
หญ๎าหวานอาจจะมีกลิ่นควันที่เกิดจากการเผาไหม๎อีกด๎วย  

จากการศึกษางานวิจัยของเสกสรร วินยางค๑กูล[1] ที่
ทําการอบแห๎งใบชาด๎วยรังสีอินฟราเรด  สํวนคีรินทร๑ ชํานาญ
หมอ [2] ใช๎ฮีตเตอร๑เป็นแหํงความร๎อนในการอบใบชา การใช๎
รังสีอินฟราเรดกับฮีตเตอร๑นั้นทําให๎มีต๎นทุนในการอบแตํละ
ครั้งสูง ดังนั้นแนวทางการพัฒนาการแปรรูปหญ๎าหวานโดย
การอบแห๎งของเกษตรกรบ๎านอมลองจึงมุํงเน๎นที่จะพัฒนา
ตู๎อบและกระบวนการอบแห๎งหญ๎าหวาน โดยการใช๎แหลํง
พลังงาน 2แหลํงคือแหลํงพลังงานความร๎อนจากก๏าซหุงต๎ม
หรือแสงอาทิตย๑ พลังงานความร๎อนจากก๏าซหุงต๎มเลือกใช๎หัว
เผาก๏าซชนิดอินฟราเรดเนื่องจากหัวเผาชนิดอินฟราเรดเป็น
หัวเผาที่ให๎พลังงานความร๎อนสูงไมํกํอให๎เกิดกลิ่นก๏าซใน
กระบวนการอบอบแห๎งดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาตู๎อบหญ๎า
หวานให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และได๎หญ๎าหวานที่มีคุณภาพ
ตามความต๎องการของตลาดโดยทําการศึกษาอุณหภูมิและ
ความเร็วที่เหมาะสมตํอตู๎อบแห๎งหญ๎าหวานนี ้

2. การออกลบบลละสร้างตู้มญ้ามวานโดยใช้ลมล่ง
ความร้อนจากก๊าซมุงต้มลละพลังงานลสงอาทิตย์ 

 การออกแบบและสร๎างตู๎อบหญ๎าหวานโดยใช๎แหลํง
พลังงานความร๎อนจากก๏าชหุงต๎มหรือพลังงานแสงอาทิตย๑
เป็นการพัฒนาตู๎อบที่สามารถใช๎สําหรับชํวงฤดูหนาวและฤดู
ฝนที่ไมํมีแสงแดดเพียงพอตํอการอบแห๎งหญ๎าหวาน ดังนั้นจึง
เลือกใช๎แหลํงเช้ือเพลิงทั้งสอง คือ หัวเผาก๏าซชนิดอินฟราเรด 
และแผงความร๎อนแสงอาทิตย๑ (ดังรูปท่ี 1) มาใช๎รํวมกันใน

การอบแห๎งหญ๎าหวานเพื่อลดการใช๎ไม๎ฟืนและนําพลังงาน
จากธรรมชาติมาใช๎ให๎เกิดผลประโยชน๑สูงสุด 

     
 
รูปที่ 1 แสดงลักษณะของแหลํงพลังงานความร๎อนของตู๎อบแห๎งหญ๎า

หวาน 

โดยจะมีการติดตั้งกลํองควบคุมวงจรในการอบแห๎ง 
จะประกอบด๎วยชุดควบคุมเวลาในการอบ และวงจรควบคุม
การจุดก๏าซและตัดก๏าซแบบอัตโนมัติ โดยใช๎รํวมกับชุด
ควบคุมอุณหภูมิของเครื่องอบหญ๎าหวานและจะมีแผงรับ
พลังงานแสงอาทิตย๑  ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2  แสดงสํวนประกอบของตู๎อบหญ๎าหวานโดยใช๎แหลํงพลังงาน

ความร๎อนจากก๏าชหุงต๎มหรือพลังงานแสงอาทิตย๑ 

2.1 มลักการท้างานของตู้อบมญ้ามวานโดยใช้ลมล่ง
ความร้อนจากก๊าซมุงต้ม 

นําหญ๎าหวานสดที่เตรียมไว๎ใสํถาดบรรจุเข๎าห๎อง
อบแห๎ง ทําการตั้ งเวลาและอุณหภูมิที่ต๎องการทดสอบ 
หลังจากนั้นทําการเปิดสวิทช๑ให๎เครื่องทํางานอัตโนมัติ กลํอง
ควบคุมหัวก๏าซชนิดอินฟราเรดจะสั่งหัวเตาจุดโดยอัตโนมัติให๎
ความร๎อนพัดลมจะดูดเอาอากาศร๎อนจากห๎องให๎ความร๎อนไป

(a)หัวเผาก๏าซชนิดอินฟราเรด (b)แผงความร๎อนแสงอาทิตย๑ 
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ยังห๎องอบหญ๎าหวานโดยอากาศร๎อนจะผํานชํองปรับอากาศที่
สามารถปรับทิศทางการไหลของอากาศร๎อนให๎ทั่วถึงจากนั้น
อากาศร๎อนจะพาเอาความช้ืนของหญ๎าหวานลอยขึ้นไปในชํอง
ระบายความช้ืนโดยความชื้นสํวนหนึ่งจะถูกปลํอยทิ้งและอีก
สํวนหนึ่งจะถูกนํากลับมาใช๎ใหมํ ในขณะเดียวกันเมื่ออุณหภูมิ
ในห๎องให๎ความร๎อนสูงขึ้นถึงอุณหภูมิที่เรากําหนด โซลีน
นอยล๑ก๏าซจะทําการตัดก๏าซทําให๎เตาแก๏สดับและเมื่ออุณหภูมิ
ในห๎องให๎ความร๎อนลดลงจนต่ํากวําอุณหภูมิที่เรากําหนด  
กลํองควบคุมหัวก๏าซชนิดอินฟราเรดจะทําหน๎าที่จุดหัวก๏าซ
ขึ้นโดยอัตโนมัติ 

2.2 มลักการท้างานของตู้อบมญ้ามวานโดยใช้ลมล่ง
ความร้อนจากลสงอาทิตย ์

นําหญ๎าหวานสดที่เตรียมไว๎ใสํถาดบรรจุเข๎าห๎อง
อบแห๎ง ติดตั้งชุดพลังงานแสงอาทิตย๑เข๎ากับตู๎อบหญ๎าหวาน 
โดยชุดพลังงานแสงอาทิตย๑มีกระจกและสังกะสีที่มีพื้นสีดํา
เป็นตัวดูดและกักเก็บความร๎อน ความร๎อนที่ได๎จะไหลเข๎าสูํ
ห๎องอบแห๎งหญ๎าหวานผํานถาดบรรจุหญ๎าหวานเพื่อพาเอา
ความช้ืนลอยข้ึนไปท้ิงในชํองระบายอากาศ ซึ่งการไหลนี้จะ
เป็นการไหลแบบอิสระ  

3. การด้าเนินงานวิจัย 

 
รูปที่ 3  แสดงการดําเนินงานวิจัยของตู๎อบหญ๎าหวานโดยใช๎แหลํง

พลังงานความร๎อนจากก๏าชหุงต๎มหรือพลังงานแสงอาทิตย๑ 

ในการดําเนินงานของงานวิจัยดังรูปที่ 3 โดยการนํา
เวลาในการอบแห๎งของทั้งสองแบบคือ การอบแห๎งหญ๎าหวาน
ด๎วยพลังงานความร๎อนจากก๏าซหุงต๎ม และพลังงานความร๎อน
จากแสงอาทิตย๑  

4. ผลการทดลอง 

4.1 พลังงานความร้อนจากก๊าซมุงต้ม 

การทดสอบการอบแห๎งหญ๎าหวานโดยใช๎แหลํงความ
ร๎อนจากก๏าซหุงต๎ม เพื่อหาคําของตัวแปรตํางๆ ที่มีผลตํอการ
อบแห๎งหญ๎าหวาน ได๎แกํ อุณหภูมิ และความเร็วรอบของพัด
ลมดูดอากาศร๎อนที่เหมาะสม ซึ่งมีผลทําให๎คุณภาพของหญ๎า
หวานตรงกับความต๎องการของผู๎บริโภค โดยพิจารณาจาก
ความช้ืนสุดท๎ายและลักษณะของสีหญ๎าหวานหลังการอบแห๎ง
และผลการทดสอบยังสามารถทราบถึงระยะเวลาในการ
อบแห๎งในแตํละชํวงการทดสอบอีกด๎วย ซึ่งผลการทดลองมี
ดังตํอไปนี ้

 
รูปที่ 4  ความสัมพันธ๑ระหวํางคําความชื้นมาตรฐานเปียกกับอุณหภูมิที่

ใช๎ในการทดสอบ 

จากรูปที่ 4พบวําอุณหภูมิที่ใช๎ในการอบแห๎งหญ๎า
หวาน และความเร็วรอบของพัดลมดูดอากาศร๎อนทุกชํวง
ความเร็วในการทดสอบสามารถลดความชื้นได๎ตามที่กําหนด
ไว๎ท่ี 3-5% (w.b.) และเมื่อเปรียบเทียบการทดสอบชํวงตํางๆ 
พบวําที่อุณหภูมิ 60°C ความเร็วรอบของพัดลม 1,866 rpm 
มีคําความช้ืนต่ําที่สุดอยูํที่ 3.49 % (w.b.) ซึ่งคําของความช้ืน
มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิที่ ใช๎ในการทดสอบและ
ความเร็วรอบของพัดลมลดลง สํวนการเปรียบเทียบคําความ
แตกตํางของสีที่ทําการอบนั้นดังแสดงในรูปที่ 5 
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รูปที่ 5  ความสัมพันธ๑ระหวํางคําความแตกตํางของสีกับอุณหภูมิที่ใช๎

ในการทดสอบ 

พิจารณารูปที่ 5จะสังเกตวําคําความแตกตํางของสีมี
แนวโน๎มลดลงเมื่ออุณหภูมิที่ใช๎ในการทดสอบและความเร็ว
รอบของพัดลมเพิ่มขึ้น ซึ่งอุณหภูมิ 60°C ความเร็วรอบของ
พัดลม 1,866 rpmให๎คําความแตกตํางของสีน๎อยที่สุดที่ 0.61 
ซึ่งถือวําใกล๎ เคียงกับผลิตภัณฑ๑หญ๎าหวานอบแห๎งของ
เกษตรกรมากที่สุด 

พิจารณาระยะเวลาที่ใช๎ในการอบแห๎งหญ๎าหวาน
ตั้งแตํกระบวนการเริ่มต๎นจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ ดังรูป
ที่ 6และ 7พบวําชํวงอุณหภูมิต่ําระยะเวลาที่ใช๎ในการอบจะ
มาก และจะใช๎เวลาลดลงเรื่อยๆ เมื่ออุณหภูมิที่ใช๎ในการอบ
เพิ่มขึ้นและพบวําที่อุณหภูมิ 60°C ความเร็วรอบของพัดลม 
1,866 rpm จะใช๎ระยะเวลาในการอบแห๎งหญ๎าหวานน๎อย
ที่สุดที่ 60 นาท ี

 
รูปที่ 6  ความสัมพันธ๑ระหวํางเวลาที่ใช๎ในการอบแห๎งหญ๎าหวานกับ

อุณหภูมิที่ใช๎ในการทดสอบ 

 
รูปที่ 7  ลักษณะหญ๎าหวานที่ทําการอบแห๎ง 

เมื่อพิจารณาคําพลังงานจําเพาะ (specific energy 
consumption) ที่ใช๎ในการอบแห๎งหญ๎าหวานทุกชํวงการ

ทดสอบ แสดงดังตารางที่ 1 จากการทดสอบความเร็วรอบพัด
ลมดูดอากาศร๎อนและอุณหภูมิชํวงตํางๆที่ใช๎ในการอบแห๎ง
หญ๎าหวาน จะสังเกตได๎วําเมื่อทําการอบแห๎งหญ๎าหวานให๎ได๎
ความช้ืนสุดท๎ายที่3-5%(w.b.) จะทําให๎น้ําหนักหญ๎าหวานท่ี
ได๎มีคําใกล๎เคียงกัน แตํมีเวลาในการอบแตกตํางกัน ซึ่งในการ
อบแห๎งนั้นหากพิจารณาในสํวนของปริมาณการใช๎ก๏าซหุงต๎ม 
พบวําที่ความเร็วรอบของพัดลม 1,866 rpm จะมีปริมาณการ
ใช๎ก๏าซหุงต๎มน๎อยกวําที่ความเร็วรอบพัดลม 1,120 และ1,400 
rpm ดังนั้นพลังงานจําเพาะที่ใช๎ในการอบหญ๎าหวานก็จะ
น๎อยลงไปด๎วย เมื่อเทียบชํวงอุณหภูมิตํางๆ ที่ความเร็วรอบ
เดียวกันนั้น พบวําเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะมีคําพลังงานจําเพาะ
ที่ใช๎ในการอบแห๎งหญ๎าหวานลดต่ําลงไปเชํนกัน 

ตารางที่ 1 คําพลังงานจําเพาะ (specific energy consumption) ที่
ใช๎ในการอบแห๎งหญา๎หวาน 

ความเร็วรอบ
ของพัดลม 

(rpm) 

อุณมภูมิ 
(°C) 

น้้ามนัก
สุดท้าย 
(kg) 

ปริมาณการ
ใช้ก๊าซ 
(kg) 

พลังงาน
จ้าเพาะ 

 

1120 
40 0.82 0.6 40,996 
50 0.83 0.4 28,401 
60 0.80 0.3 23,182 

1400 
40 0.81 0.5 35,302 
50 0.83 0.3 22,427 
60 0.82 0.2 16,499 

1866 
40 0.82 0.3 23,269 
50 0.81 0.2 16,702 
60 0.81 0.2 16,702 

4.2ผลการค้านวณประสิทธิภาพรวมของการลดความชื้น 

ประสิทธิภาพเชิงความร๎อนของตู๎อบแห๎งหญ๎าหวาน
เป็นการเปรียบเทียบระหวํางพลังงานที่นําไปใช๎ในการผลิต 
(Heat output) เทียบกับพลังงานท่ีเชื้อเพลิงที่ปูอนให๎แกํ
ตู๎อบแห๎งหญ๎าหวาน (Heat input) โดยผลการคํานวณแสดง
ดังรูปที่ 8 

จากรูปที่ 8 แสดงประสิทธิภาพเชิงความร๎อนของ
ตู๎อบแห๎งหญ๎าหวานเป็น พบวําประสิทธิภาพมีแนวโน๎มที่เพิ่ม
สูงขึ้นที่อุณหภูมิและความเร็วรอบของพัดลมเพิ่มสูงขึ้น และ
พบวําชํวงอุณหภูมิ 60°C ความเร็วรอบของพัดลม 1,866 
rpm มีประสิทธิภาพเชิงความร๎อน65.61 % ซึ่งสูงที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับอุณหภูมิและความเร็วรอบอ่ืนๆ ที่ใช๎ในการ
ทดลอง 
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รูปที่8 ความสัมพนัธ๑ระหวํางประสิทธิภาพรวมของการ

ลดความชืน้กับอุณหภูมิที่ใช๎ในการทดสอบ 

4.3พลังงานลสงอาทิตย ์

การทดสอบการอบแห๎งหญ๎าหวานโดยใช๎แหลํงความ
ร๎อนจากแสงอาทิตย๑ ได๎ทําการทดสอบเพื่อหาคําตํางๆ พบวํา
คําเฉลี่ยของอุณหภูมิภายในตู๎อบอยูํที่ประมาณ 49.7°C ซึ่ง
คํอนข๎างต่ํา เนื่องมาจากสภาพของอากาศและความเข๎มของ
แสงแดดจะมีผลอยํางมากในการใช๎แหลํ งความร๎อนจาก
แสงอาทิตย๑ ทําให๎ระยะเวลาที่ใช๎ในการอบแห๎งยาวนานเฉลี่ย
ประมาณ 436.7 นาที หรือประมาณ 7 ช่ัวโมง 16 นาที สํวน
คําความแตกตํางของสีอยูํที่ 3.16 และคําความชื้นสุดท๎าย
หลังการอบที่ 4.25% (w.b.) ซึ่งถือวําอยูํในเกณฑ๑ที่กําหนดไว๎ 

4.4 ผลการวิเคราะม์เชิงเศรษฐศาสตร์ 

การวิเคราะห๑ผลทางเชิงเศรษฐศาสตร๑ โดยทําการ
เปรียบเทียบปริมาณการอบแห๎งหญ๎าหวานที่อบได๎ตํอวัน 
ระหวํางการใช๎ตู๎อบแห๎งที่ได๎ทําการพัฒนาขึ้นมากับเตาอบของ
กลุํมเกษตรกร โดยคิดจุดคุ๎มทุนของเครื่องอบแห๎งหญ๎าหวาน
ที่ทําการพัฒนาขึ้นมา มีอายุการใช๎งานไมํเกิน 5 ปี เครื่องอบ
สามารถอบแห๎งหญ๎าหวานได๎ 24 กิโลกรัม/วัน ใช๎ไฟฟูา 18 
บาท/วัน และต๎นทุนเครื่องอบแห๎งอยูํที่ 75,000 บาท พบวํา
กําไรที่ได๎ตํอวันสําหรับเครื่องอบแห๎งหญ๎าหวานที่ได๎พัฒนาขึ้น
มาสูงกวําเตาอบแห๎งหญ๎าหวานเดิมที่ทางเกษตรกรใช๎อยูํ
ประมาณ 14.25 เทํา หากพิจารณาระยะเวลาจุดคุ๎มทุนของ
เครื่องอบแห๎งหญ๎าหวานพบวําอยูํที่ประมาณ 1 เดือน ถึงจะ
ได๎คําต๎นทุนในการสร๎างเครื่องคืนทั้งหมด และข๎อได๎เปรียบอีก
สํวนหน่ึงคือยังมีพลังงานแสงอาทิตย๑ที่จะเข๎ามาชํวยอบแห๎ง
หญ๎าหวานกรณีที่มีแสงแดดเหมาะสมและเพียงพอก็จะ
สามารถชํวยลดต๎นทุนคําไฟฟูา และคําต๎นทุนของก๏าซ อีก
ด๎วย 

 

5 สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาตู๎อบหญ๎าหวานโดยใช๎แหลํงความร๎อนจาก
ก๏าซหุงต๎มและพลังงานแสงอาทิตย๑ ได๎ทําการออกแบบและ
พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการแปรรูปหญ๎า
หวานโดยการอบแห๎งของเกษตรกรบ๎านอมลอง ซึ่งเป็นการ
มุํงเน๎นท่ีจะพัฒนาตู๎อบและกระบวนการอบแห๎งหญ๎าหวาน
โดยการใช๎ก๏าซหุงต๎มด๎วยหัวเผาก๏าซชนิดอินฟราเรด และ
แหลํงความร๎อนจากพลังงานแสงอาทิตย๑รํวมกัน เพื่อให๎
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง จากวัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
ผลการวิจัย และข๎อวิจารณ๑ผลการวิจัยที่ได๎กลําวมาแล๎ว 
สามารถสรุปได๎วําตู๎อบหญ๎าหวานโดยใช๎แหลํงความร๎อนจาก
ก๏าซหุงต๎มที่อุณหภูมิ 60°C และความเร็วรอบของพัดลมดูด
อากาศร๎อน 1,866 rpm เป็นชํวงของการอบแห๎งที่มี
ประสิทธิภาพดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชํวงการทดสอบอื่นๆ 
โดยพิจารณาจากความช้ืนสุดท๎ายของการอบ คําความ
แตกตํางของสี ระยะเวลาที่ให๎ในการอบแห๎งหญ๎าหวานและ
ประสิทธิภาพเชิงความร๎อนของตู๎อบแห๎งหญ๎าหวาน 

สํวนการทดสอบการอบหญ๎าหวานโดยใช๎พลังงาน
แสงอาทิตย๑ เป็นแหลํงพลังงานความร๎อน พบวําการอบแห๎ง
หญ๎าหวานสามารถอบแห๎งให๎ได๎ความช้ืนสุดท๎ายอยูํในเกณฑ๑
ที่กําหนด แตํต๎องใช๎ระยะเวลาในการอบเฉลี่ยประมาณ 436.7 
นาที และมีอุณหภูมิเฉลี่ยภายในห๎องอบประมาณ 49.7°C ซึ่ง
เมื่อเทียบกับ การใช๎เครื่องอบแห๎งก๏าซหุงต๎มพบวํา ใช๎เวลาใน
การอบแห๎งนานถึง 6-7 เทําตํอครั้ง แตํการนําพลังงาน
แสงอาทิตย๑เข๎ามาใช๎ในการอบแห๎งนั้น เหมาะสําหรับทําการ
อบแห๎งชํวงที่มีแสงแดดเหมาะสม ซึ่งสามารถชํวยลดต๎นทุนใน
การใช๎ไฟฟูา และก๏าซหุงต๎ม  

6. กิตติกรรมประกาศ 
โครงการวิจัยนี้สําเร็จลุลํวงไปด๎วยดีเนื่องจาก ได๎รับ

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักบริหารโครงการวิจัยใน
อุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใต๎โครงการ “การพัฒนา
ศักยภาพงานวิ จั ยของนั กศึ กษา มทร.ล๎ านนา ผํ าน
กระบวนการเรียนรู๎เชิงบูรณาการการเรียนกับการทํางาน” 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล๎านนา และได๎รับการสนับสนุนด๎านสถานที่ เครื่องมือ 
อุปกรณ๑ในการทํางานวิจัย จากสาขาวิชาชํางกลเกษตร 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ภาคพายัพเชียงใหมํ 
ขอขอบคุณ คุณกําพล บุญธิ คุณชยานนท๑ บุณฑริกบุตร และ
คุณเกรียงไกร ศิวัชเดชสกุล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร๑ ท่ี
รํวมกันสร๎างตู๎อบแห๎งหญ๎าหวานโดยใช๎แหลํงความร๎อนจาก
ก๏าซหุงต๎มและพลังงานแสงอาทิตย๑ จนสําเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 
ขอขอบพระคุณ คุณบุญปั๋น ไชยานะ ตัวแทนกลุํมเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชนกลุํมผู๎ปลูกหญ๎าหวานบ๎านอมลอง ต.แมํสาบ 
อ.สะเมิง จ.เชียงใหมํ ที่อนุเคราะห๑หญ๎าหวานที่ใช๎ในการ
ทดสอบ และขอขอบคุณเพื่อนรํวมงาน และครอบครัวของ
นักวิจัยทุกทํานที่ให๎คําปรึกษาและกําลังใจตลอดการทํางาน 
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TEA-05 

ระบบเก็บพลังงานไฟฟ าด้วยโซลาร์เซลล์ลบบตดิตามความเข้มลสง 

มนตรี ไชยชาญยุทธ๑1 
1 Lecturer, Department of Electronics, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Chumphon, Thailand, 86160 

ผู้เขียนติดต่อ: มนตรี ไชยชาญยุทธ์  Email: kcmontre@kmitl.ac.th 

บทคัดย่อ  

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาระบบเก็บพลังงานไฟฟูาด๎วยโซลาร๑เซลล๑แบบติดตามความเข๎มแสง  ระบบจะค๎นหา
ตําแหนํงที่เซลล๑แสงอาทิตย๑สามารถผลิตพลังงานไฟฟูาได๎มากที่สุด ณ ชํวงเวลานั้นๆ และใช๎ไมโครคอนโทรลเลอร๑ควบคุมมอเตอร๑
เพื่อสแกนหาคําความเข๎มแสงที่ได๎จากเซลล๑แสงอาทิตย๑ ซึ่งจะทําการสแกนแบบ 2 มิติ โดยทําการสแกนในระนาบ X, Yทุกๆ90 
องศา จนครบ 360 องศา และสแกนในระนาบ X, Z ทุกๆ 90 องศา จนครบ 180 องศา จึงจะนําข๎อมูลของคําความเข๎มแสงในแตํละ
ตําแหนํง มาประมวลผลด๎วยไมโครคอนโทรลเลอร๑วําตําแหนํงใดมีคําความเข๎มแสงมากที่สุด เมื่อได๎คําความเข๎มแสงสูงสุด
ไมโครคอนโทรลเลอร๑จะสั่งให๎มอเตอร๑หมุนแผงเซลล๑แสงอาทิตย๑ไปยังตําแหนํงคําความเข๎มแสงสูงสุด ขณะเดียวกันก็จะชาร๑จประจุ
ลงแบตเตอรี่จากการทดลองใช๎เซลล๑แสงอาทิตย๑เป็นตัวตรวจจับคําความเข๎มแสง โดยการเก็บคําพลังงานไฟฟูาที่ได๎จากเซลล๑
แสงอาทิตย๑ ขณะติดตั้งแผงเซลล๑แสงอาทิตย๑อยูํกับที่และแผงเซลล๑แสงอาทิตย๑เคลื่อนที่ตามความเข๎มแสงเป็น เมื่อเปรียบเทียบคํา
พลังงานไฟฟูา จะเห็นได๎วําคําพลังงานไฟฟาูที่ได๎จากแผงเซลล๑แสงอาทิตย๑ที่มีการเคลื่อนที่ติดตามความเข๎มแสงสามารถเก็บพลังงาน
ไฟฟูาเฉลี่ยได๎มากกวําการติดตั้งแผงเซลล๑แสงอาทิตย๑อยูํกับที่โดยเฉลี่ย 6 เปอร๑เซ็นต๑ 

ค้าส้าคัญ:เซลล์ลสงอาทิตย์; ความเข้มลสง; พลังงานไฟฟ า 

1. บทน้า 

แสงอาทิตย๑เป็นแหลํงพลังงานธรรมชาติที่มีขนาด
ใหญํที่สุด เป็นพลังงานสะอาดและมีอยูํทั่วไปแตํการนํามาใช๎
ประโยชน๑อาจยังมีข๎อจํากัดอยูํบ๎าง เนื่องจากแสงอาทิตย๑มี
เฉพาะในตอนกลางวัน ตลอดจนมีความเข๎มของแสงที่ไมํ
แนํนอน เพราะขึ้นอยูํกับสภาพอากาศและฤดูกาลที่เปลี่ยนไป 
ปริมาณแสงอาทิตย๑ที่ได๎รับบนพ้ืนท่ีหนึ่ง จะมีปริมาณสูงสุด
เมื่อพื้นที่นั้นทํามุมตั้งฉากกับดวงอาทิตย๑ ดังนั้นหากต๎องการ
ให๎พื้นที่ใดรับแสงอาทิตย๑ได๎มากที่สุดตํอวัน ก็จะต๎องปรับ
พื้นที่รับแสงนั้นๆ ตามการเคลื่อนที่ของแสงอาทิตย๑ ดังนั้นเรา
จึงต๎องปรับปรุงมุมพื้นที่รับแสงนั้นๆ ในแนวเหนือ-ใต๎ให๎
สอดคล๎องตามฤดูกาลด๎วย เพื่อให๎พื้นที่นั้นๆรับแสงอาทิตย๑
ได๎มากที่สุดตลอดป ี

ดังนั้นจึงได๎ เกิดแนวความคิดในการทําการวิจัย
ออกแบบศึกษา “ระบบเก็บพลังงานไฟฟูาด๎วยโซลาร๑เซลล๑

แบบติดตามความเข๎มแสง” เพื่อศึกษาความเป็นไปได๎ และ
ความคุ๎มคําในการลงทุนตํอปริมาณกําลังไฟฟูาที่ได๎ (เพิ่มขึ้น 
หรือลดลงเมื่อเทียบกับการติดตั้งแบบคงที่ [1]) และต๎องการ
ลดคําใช๎จํายในการติดตั้งเซลล๑แสงอาทิตย๑ในหลายๆ ตําแหนํง 
เพื่อให๎เซลล๑แสงอาทิตย๑สามารถรับแสงอาทิตย๑ได๎ตลอดทุก
ชํวงเวลา โดยนําพลังงานแสงอาทิตย๑มาแปลงเป็นพลังงาน
ไฟฟูาเพื่อชาร๑จประจุลงในแบตเตอรี่ และสามารถนําพลังงาน
ไฟฟูาจากแบตเตอรี่ไปใช๎ในระบบเก็บพลังงานไฟฟูาด๎วย
โซลาร๑เซลล๑แบบติดตามความเข๎มแสง 

2. การออกลบบ ลละวิธีการทดลอง 

โครงงานระบบเก็บพลังงานไฟฟูาด๎วยโซลาร๑เซลล๑
แบบติดตามความเข๎มแสง ได๎จัดทําเพื่อค๎นหาตําแหนํงที่เซลล๑
แสงอาทิตย๑สามารถผลิตพลังงานไฟฟูาได๎มากที่ สุด ณ 
ชํวงเวลานั้นๆ โดยใช๎เซลล๑แสงอาทิตย๑เป็นตัวตรวจจับคํา
ความเข๎มแสง[2] ซึ่งจะนําพลังงานไฟฟูาที่ได๎จากเซลล๑
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แ ส ง อ า ทิ ต ย๑ ไ ป ช า ร๑ จ ป ร ะ จุ ล ง แ บ ต เ ต อ รี่  โ ด ย
ไมโครคอนโทลเลอร๑จะควบคุมมอเตอร๑ในการสแกนหาคํา
ความเข๎มแสงที่สูงสุด ทุกๆ 1 ช่ัวโมง ซึ่งจะทําการสแกนแบบ 
2 มิติ โดยทําการสแกนในแนวระนาบ (x, y) ทุกๆ 90 องศา 
จนครบ 360 องศา และสแกนในแนวระนาบ (x, z) ทุกๆ 90 
องศา จนครบ 180 องศา นําคําแรงดันที่ได๎จากเซลล๑
แสงอาทิตย๑ผํานวงจรแบํงแรงดันให๎เหลือเพียง 5 V เพื่อจําย
เป็นแรงดันอินพุตให๎กับวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็น
ดิจิตอล โดยจะนําคําแรงดันท่ีได๎จากเซลล๑แสงอาทิตย๑ และ
ตําแหนํงที่หยุดรับคําความเข๎มแสงจากการสแกนมาแสดงผล

ผํานจอแอลซีดี (LCD) และทําการเปรียบเทียบคําความเข๎ม
แสงด๎วยไมโครคอนโทรลเลอร๑เมื่อได๎คําความเข๎มแสงสูงสุด
ไมโครคอนโทรลเลอร๑จะควบคุมมอเตอร๑แผงเซลล๑แสงอาทิตย๑
ให๎หมุนไปยังตําแหนํงคําความเข๎มแสงสูงสุดและเซลล๑
แสงอาทิตย๑สามารถผลิตพลังงานไฟฟูาได๎สูงสุด ณ เวลานั้น 
ขณะเดียวกันก็จะมีการชาร๑จประจุลงแบตเตอรี่ โดยผํานวงจร
ชาร๑จแบตเตอรี่ หากแรงดันที่ได๎จากเซลล๑แสงอาทิตย๑มีคํา
น๎อยกวํา 16.8 V ก็จะมีวงจรยกระดับแรงดันให๎แรงดันคงที่ ที่ 
16.8 V (วงจรทางอเิล็กทรอนิกส๑แสดงในรูปที่ 8) 

A to D

�               

                      

         

              

       
-          

                  

             

      

                 

 
รูปที่ 1  แสดงบล็อกไดอะแกรมและการทํางานของระบบเก็บพลังงานไฟฟูาด๎วยโซลาร๑เซลล๑แบบติดตามความเข๎มแสง 

 

บล็อกไดอะแกรมการทํางานของระบบเก็บพลังงาน
ไฟฟูาด๎วยโซลาร๑เซลล๑แบบติดตามความเข๎มแสง ดังรูปท่ี 1 
ประกอบด๎วยสํวนตํางๆ ดังนี ้

1. เซลล๑แสงอาทิตย๑ (Solar Cell) ทําหน๎าที่แปลง
พลังงานแสงอาทิตย๑เป็นพลังงานไฟฟูาและเป็นตัวตรวจจับคํา
ความเข็มแสง [3] 

2. วงจรแปลงสัญญาณอะนาล็อกเป็นสัญญาณ
ดิจิตอล (ADC0804) ทําหน๎าที่ แปลงสัญญาณอะนาล็อกเป็น
สัญญาณดิจิตอล เพื่อนําข๎อมูลดิจิตอลไปประมวลผลยัง
ไมโครคอนโทรลเลอร๑ [4] 

3. ไมโครคอนโทรลเลอร๑ (AT89C52) ทําหน๎าที่ รับ
คําจากสวิตซ๑ ควบคุมการหมุนของมอเตอร๑ เปรียบเทียบคํา

ความเข๎มแสงที่ได๎จากวงจรแปลงสัญญาณอะนาล็อกเป็น
ดิจิตอล [5] 

4. การแสดงผลแอลซีดี (LCD) ทําหน๎าที่แสดงคํา
แรงดันไฟฟูาและตําแหนํงที่หยุดรับคําความเข๎มแสง [5] 

5. วงจรขับมอเตอร๑ ทําหน๎าที่ขับกระแสและควบคุม
ทิศทางการหมุนของมอเตอร๑ [6] 

6. วงจรชาร๑จแบตเตอรี่ ทําหน๎าที่ชาร๑จประจุที่ได๎จาก
เซลล๑แสงอาทิตย๑ลงแบตเตอรี่ 

7. วงจรยกระดับแรงไฟฟูา ทําหน๎าที่ยกระดับแรงดัน
ให๎คงที่ เมื่อแรงดันไฟฟูามีคําน๎อยกวํา 18.6V[6] 

นอกจากนี้แบบโครงสร๎างระบบเก็บพลังงานไฟฟูา
ด๎วยโซลาร๑เซลล๑แบบติดตามความเข๎มแสง จะประกอบไปด๎วย 
3 สํวนหลักๆ คือ สํวนท่ีใช๎ยึดแผงเซลล๑แสงอาทิตย๑ สํวนของ
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แกนหมุน และสํวนของฐาน สามารถแยกยํอยออกเป็นสํวน แสดงดังรูปที่ 2 -3 

65
C

105

A

B

D

E

 
รูปที่ 2 แสดงสํวนที่ยึดแผงเซลล๑แสงอาทิตย๑ 

 

จากรูปที ่2 แสดงโครงสร๎างของสํวนที่ใช๎ยึดแผงเซลล๑
แสงอาทิตซึ่งสํวนท่ีใช๎ยึดแผงเซลล๑แสงอาทิตย๑ จะเป็นเหล็ก
ฉาก D - E จากการออกแบบสํวนยึดแผงเซลล๑แสงอาทิตย๑นั้น 
ได๎ออกแบบให๎มีจุด C สามารถปรับขนาดตามความกว๎างของ
แผงเซลล๑แสงอาทิตย๑ เพื่อที่จะต๎องการให๎โครงสร๎างสามารถ
ปรับใช๎กับแผงเซลล๑แสงอาทิตย๑ได๎หลายๆขนาด และหมุนแผง

เซลล๑แสงอาทิตย๑ในการเก็บคําความเข๎มแสงในระนาบ X Z 
ดังนั้นสามารถคํานวณจํานวนฟันเฟืองตัวตามที่ติดอยูํบนแกน
ของสํวนยึดแผงเซลล๑แสงอาทิตย๑ ได๎โดย กําหนดอัตราเร็วของ
เฟืองตัวตามเทํากับ 8 รอบตํอนาที และเลือกใช๎เฟืองตัวขับที่
ติดอยูํกับเฟืองตัวหนอนมีจํานวนฟันเฟืองเทํากับ 12 ฟัน 
เฟืองตัวขับหมุนด๎วยความเร็ว 30 รอบตํอนาท ี 

 
รูปที่ 3 แสดงแกนและตัวยึดแผงเซลล๑แสงอาทิตย๑แสดงฐานของระบบเก็บพลังงานไฟฟูาด๎วยโซลาร๑เซลล๑แบบติดตามความเข๎มแสง 
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จากการออกแบบเมื่อทําการประกอบโครงสร๎าง ชุด
ขับเคลื่อนแผงเซลล๑แสงอาทิตย๑  ติดตั้ งวงจรเข๎ากับตัว
โครงสร๎างของระบบเก็บพลังงานไฟฟูาด๎วยโซลาร๑เซลล๑แบบ
ติดตามความเข๎มแสงจะดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4  แสดงโครงสร๎างที่ประกอบเสร็จสมบูรณ๑ 

3. บันทึกผลการทดลอง 

ในการทดลองผู๎วิจัยได๎วางแผนการทดองโดยทําการ
ทดลองเก็บพลังงานไฟฟูาจากแสงอาทิตย๑ด๎วยการติดตั้งเซลล๑

แสงอาทิตย๑แบบคงที่ เปรียบเทียบ การเก็บพลังงานไฟฟูาจาก
แสงอาทิตย๑โดยติดตั้งเซลล๑แสงอาทิตย๑แบบสแกนติดตาม
ความเข๎มแสง ซึ่งจะเก็บพลังงานไฟฟูาจากแสงอาทิตย๑ทุก ๆ 
1 ช่ัวโมง ท่ีเวลาตํางตลอดวัน เป็นระยะเวลา 10 วัน แล๎ว
เฉลี่ยพลังงานท่ีได๎ ซึ่งผลการทดลองที่ได๎แสดงดังในตารางที่ 
1-2 และแสดงความสัมพันธ๑ของ กระแส แรงดันไฟฟูา และ 
พลังงานไฟฟูา กับเวลา แสดงดังในรูปที่ 5-7 ซึ่งจะเห็นได๎วํา 
จากตารางที่ 1 จะเห็นได๎วําคําพลังงานไฟฟูาที่ได๎ในชํวงเวลา 
07.00 น. ถึง 16.00 น. ไมํคงที่คํากระแสและแรงดันไฟฟูาที่
สูงที่สุดที่วัดได๎อยูํที่เวลา 12.00 น.โดยมีคํากระแสเฉลี่ย
เทํากับ0.59 แอมแปร๑ และแรงดันเฉลี่ยเทํากับ 18.13 โวลต๑ 

จากตารางที่ 2 จะเห็นได๎วําคําพลังงานไฟฟูาใน
ชํวงเวลา 07.00 น. ถึง 16.00 น. มีความคงที่ คําแรงดันและ
กระแส เมื่อนําคําจากตารางที่ 1 มาเปรียบเทียบกับตารางที่ 
2 จะเห็นได๎วําคํากระแสที่ได๎ในชํวงเวลาเดียวกันนั้นกระแสที่
ได๎จากตาราง 2 จะคงที่และมากกวําตารางที่ 1 โดยมี
คํากระแสเฉลี่ยเทํากับ 0.64 แอมแปร๑ และแรงดันเฉลี่ย
เทํากับ 19.33 โวลต๑ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองเก็บพลังงานไฟฟูาจากเซลล๑แสงอาทิตย๑ที่ติดตั้งแบบคงที่ 

เวลา(น.) 
ลบบคงที่  

กระลสเอาท์พุท(A) ลรงดันเอาท์พุท(V) ก้าลังไฟฟ า(w) 
7.00 0.59 17.76 10.48 
8.00 0.58 17.68 10.25 
9.00 0.6 18.1 10.86 
10.00 0.61 18.5 11.29 
11.00 0.64 19.2 12.29 
12.00 0.65 19.6 12.74 
13.00 0.59 17.75 10.47 
14.00 0.57 17.29 9.86 
15.00 0.58 17.69 10.26 
16.00 0.58 17.69 10.26 

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดลองเก็บพลังงานไฟฟูาจากเซลล๑แสงอาทิตย๑ที่ติดต้ังแบบติดตามความเข๎มแสง 

เวลา(น.) 
ลบบติดตามความเข้มลสง 

กระลสเอาท์พุท(A) ลรงดันเอาท์พุท(V) ก้าลังไฟฟ า(w) 
7.00 0.65 19.67 12.79 
8.00 0.65 19.69 12.80 
9.00 0.63 19.14 12.06 
10.00 0.62 18.83 11.67 
11.00 0.63 18.95 11.94 
12.00 0.63 19.15 12.06 
13.00 0.63 19.17 12.08 
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เวลา(น.) 
ลบบติดตามความเข้มลสง 

กระลสเอาท์พุท(A) ลรงดันเอาท์พุท(V) ก้าลังไฟฟ า(w) 
14.00 0.64 19.29 12.35 
15.00 0.65 19.69 12.80 
16.00 0.65 19.67 12.79 

 

4 

รูปที่ 5 แสดงกราฟการเปลี่ยนแปลงของกระแสเฉลี่ยชํวงเวลาตํางๆ(พิจารณาที่โหลด 30 โอห๑ม) 

 

รูปที่ 6 แสดงกราฟการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเฉลี่ยชํวงเวลาตํางๆ (พิจารณาที่โหลด 30 โอห๑ม) 
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รูปที่ 7 แสดงกราฟการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเฉลี่ยชํวงเวลาตํางๆ(พิจารณาที่โหลด 30 โอห๑ม) 

4. สรุป ลละวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการทดลองวงจรยกระดับแรงดัน เพื่อเป็นตัว
ควบคุมคําแรงดันไฟฟูาจากเซลล๑แสงอาทิตย๑ให๎คงที่ และ
นําไปปูอนให๎วงชาร๑จแบตเตอรี่ เมื่อแรงดันไฟฟูาที่ออกจาก
เซลล๑แสงอาทิตย๑มีคําน๎อยกวํา 18 โวลต๑ ผู๎วิจัยได๎ออกแบบ
วงจรยกระดับแรงดันไฟฟูาเพื่อทําการยกระดับแรงดันให๎มี
คําคงที่ เทํากับ 18 โวลต๑ ซึ่งจะทําให๎ระบบสามารถชาร๑ต
พลังงานเก็บในแบตเตอรี่ได๎ และจากการการทดลองวัดคํา
พลังงานไฟฟูาที่ได๎จากเซลล๑แสงอาทิตย๑ เมื่อทดลองเก็บ
ข๎อมูลพลังงานไฟฟูาแบบติดตั้งเซลล๑แสงอาทิตย๑คงที่ และ
แบบติดตั้งเซลล๑แสงอาทิตย๑หมุนติดตามความเข๎มแสง ตลอด
ระยะเวลา10 วัน ในชํวงเวลา 07.00น – 16.00น. ซึ่งจะเห็น
ได๎วําคําพลังงานท่ีได๎จากเซลล๑แสงอาทิตย๑แบบหมุนติดตาม
ความเข๎มแสงจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟูาได๎มากกวํา และ
คงที่กวํา การติดตั้งเซลล๑แสงอาทิตย๑แบบคงที่ 6 เปอร๑เซ็นต๑ 
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TEA-06 

การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสามกรรมอามารทะเลลช่เยือกลข็ง 

* พงศธร ปียวรรณ1  และ วิทยา ยงเจริญ2, 
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บทคัดย่อ  

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชํเยือกแข็งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช๎พลังงานจํานวนมาก การใช๎เทคโนโลยีสะอาดเข๎ามาใช๎ใน
ระบบการผลิตมีความสําคัญอยํางยิ่งยวด   เนื่องจากวิกฤติพลงังานจําเป็นต๎องมีการใช๎ทรัพยากรอยํางรู๎คุณคํา  การศึกษานี้ได๎ศึกษา
การใช๎พลังงานในโรงงานอาหารแชํสําหรับการสํงออก  โดยผลิตภัณฑ๑ประกอบด๎วย    ฟิชบล็อค ฟิชพอร๑ช่ัน และ กุ๎งแชํแข็ง พบวํา 
อัตราผลิตภัณฑ๑ตํอวัตถุดิบมีคําร๎อยละ 70 อัตราการใช๎พลังงานตํอผลิตภัณฑ๑ 1,052 กิโลวัตต๑-ช่ัวโมงตํอตัน  ภายในโรงงานสามารถ
แบํงการใช๎พลังงาน  เป็นพลังงานจากแสงสวํางร๎อยละ 15 พลังงานจากระบบทําความเย็นและกระบวนการผลิตร๎อยละ 75  และ 
พลังงานจากเครื่องปรับอากาศสํานักงานและอื่นๆ ร๎อยละ 10 การใช๎น้ําในการผลิตปลาแลและกุ๎งจะมีคําอัตราการใช๎น้ําในการผลิต
มีคํา 29.45 ลบ.ม.ตํอตัน โดยเมื่อมีการปรับปรุงระบบแสงสวํางพบวําเมื่อมีการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสวําง จาก T8 เป็น T5 และ 
LED จะประหยัดพลังงานประหยัดพลังงาน 45,291 กิโลวัตต๑-ช่ัวโมงตํอปี และการออกแบบต๎นแบบการนําน้ําล๎างและละลาย
น้ําแข็งในห๎องแชํแข็งมาระบายความร๎อนของคอนเดนเซอร๑ จะประหยัดพลังงานประหยัดพลังงาน 56,975 กิโลวัตต๑-ช่ัวโมงตํอปี 
สมรรถนะของระบบ COP จะเพิ่มขึ้นจาก 5.88 เป็น 6.50  

ค้ามลัก: อามารทะเลลช่เยือกลข็ง; เทคโนโลยีสะอาด 

1. บทน้า 

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชํ เยื อกแข็ ง  เป็ น
อุตสาหกรรมที่มีการใช๎พลังงานเป็นจํานวนมาก และถือเป็น
อุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทยที่สร๎างรายได๎ให๎กับ
ประเทศ ในปี 2554  มีมูลคําการสํงออกสินค๎าอาหารทะเลแชํ
แข็งทั้งหมดมากกวํา 120,000 ล๎านบาทซึ่งสํงออกไปยัง
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุุน และสหภาพยุโรปโดยวิธีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการปูองกันมลพิษในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแชํแข็งมีตั้งแตํการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ผลิตโดยการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานและการจัดการที่ดี
ภายในสถานประกอบการ  การพัฒนาและปรับปรุ ง
เทคโนโลยีรวมไปถึงการใช๎ซ้ําหรือการนํากลับมาใช๎ใหมํซึ่งใช๎
ห ลั ก ป ฏิ บั ติ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ผ ลิ ต ที่ ส ะ อ า ด ( Clean 
Technology, CT)โดยปัจจัยหลักที่บํงช้ีประสิทธิภาพการ

ผลิตสามารถแบํงออกเป็น 6 ด๎าน คือ 1) ร๎อยละของ
ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎เทียบกับวัตถุดิบหรือผลผลิต (%Yield)  2) 
การใช๎ไฟฟูา(กิโลวัตต๑-ช่ัวโมงตํอตันผลิตภัณฑ๑,kWh/ton)  3) 
การใช๎น้ํา(ลูกบาศก๑เมตรตํอตันผลิตภัณฑ๑,m3/ton)  4) การ
ใช๎น้ําแข็ง(ตันตํอตันผลิตภัณฑ๑,ton/ton)  5) การใช๎คลอรีน
(กิโลกรัมตํอตันผลิตภัณฑ๑,kg/ton)  6) ของเสียซึ่งพิจารณา
จากภาระบี โอดี(กิโลกรัมบี โอดีตํอตันผลิตภัณฑ๑ ,kg/ton)
และภาระซี โอดี(กิโลกรัมซ ีโอดีตํอตันผลิตภัณฑ๑,kg/ton)ของ
น้ําเสียจากกระบวนการผลิตกํอนการบําบัด 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห๑การใช๎พลังงานและ
ทรัพยากรในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
แชํเยือกแข็งแหํงหนึ่ง นํามาเปรียบเทียบกับตัวเลขในอดีต
และตัวเลขมาตรฐานของอุตสาหกรรม 
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2.2 เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการพลังงานและ
ทรัพยากรที่ใช๎ในกระบวนการผลิตที่จะสามารถลดต๎นทุนและ
เพิ่มศักยภาพการผลิต 

3. วิธีการศึกษา 

3.1 จัดท้าลบบสอบถามเพ่ือส้ารวจภาพรวมของโรงงาน 

3.2 ทําการการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามเพื่อ
วางแผนการสํารวจโรงงานและใช๎เทคโนโลยีสะอาดวิเคราะห๑
แตํละปัจจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพภายใต๎เง่ือนไขการ
ประเมินประสิทธิภาพของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3.3 ออกแบบและประเมินมาตรการเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานและอื่นฯที่เกี่ยวข๎องในมาตรการ
เทคโนโลยีสะอาด 

3.4 ประเมินความคุ๎มคําเชิงเศรษฐศาสตร๑ของ
มาตรการข๎างต๎น 

4. ผลการศึกษาลละวิจารณ์ผล 

จากการสํารวจตําแหนํงของสถานที่ตั้งโรงงานอาหาร
ทะเลแชํเยือกแข็ง  เป็นโรงงานที่ภูมิประเทศที่มีความ
เหมาะสมเป็นแหลํงใกล๎วัตถุดิบและใกล๎สถานที่สํงออก ซึ่งทํา
ให๎โรงงานมีการจัดการระบบปัจจัยจากการขนสํงอยํางมี
ประสิทธิภาพมีการใช๎พลังงานในภาคขนสํงวัตถุดิบที่ต่ํา  โดย
ชนิดของผลิตภัณฑ๑อาหารสําเร็จรูป เชํน ฟิชบล็อค และ ฟิช
พอร๑ชั่น ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 โดยระบบการผลิตสามารถ
แบํงได๎เป็น 3 รายการผลิต คือ 1) AP 1 รายการผลิตปลา
ฟิชบล็อค (Fish Block) 2) AP 2 รายการผลิตปลาฟิชพอร๑ช่ัน
(Fish Portion) และ 3) AP 3 รายการผลิตกุ๎ง(Shrimp 
Patty) ดังภาพที่ 3 จากข๎อมูลที่สอบถามโรงงานพบวํา อัตรา
ของการผลิตจะอยูํประมาณ 70 เปอร๑เซ็นต๑ของวัตถุดิบ  

 
ภาพที่ 1 แสดงผลิตภัณฑ๑ฟิชบล็อค 

 
ภาพที่ 2 แสดงผลิตภัณฑ๑ฟิชพอร๑ชั่น 

 
ภาพที่ 3 แสดงสายการผลิตแตํละผลิตภัณฑ๑ในโรงงาน 

การผลิตจะผลิตตามการสั่งซื้อซึ่งอัตราการผลิตจะไมํ
คงที่ สายการผลิตที่ 1 เป็นปลาการผลิตเฉลี่ยตํอปี 288.40 
ตันตํอเดือน สายการผลิตที่ 2 เป็นปลาการผลิตเฉลี่ย 193.21 
ตัน ตํอเดือน รวมการผลิตปลา 481.61 ตันตํอเดือน สํวนกุ๎ง 
สายการผลิตที่ 3 การผลิตเฉลี่ย 288.11 ตันตํอเดือน ดังภาพ
ที่ 4 
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ภาพที่ 4  แสดงอัตราการผลิตแตํละผลิตภัณฑ๑ในโรงงาน 

ปริมาณการใช้ไฟฟ าลละการใช้เชื้อเพลิง 

ซึ่งปริมาณการใช๎ไฟฟูาและการใช๎เชื้อเพลิงจากการ
สํารวจและวิเคราะห๑การใช๎พลังงานใช๎ข๎อมูลจากใบแจ๎งหนี้ 
พลังงานจะมี 2 สํวน 1) น้ํามันดีเซล 2) ไฟฟูา ซึ่งพลังงานทั้ง
สองสํวน  การใช๎พลังงานตํอผลผลิตพบวํา พลังงานที่ใช๎
ทั้งหมดของโรงงานมีคําเทํากับ 9,719,346 กิโลวัตต๑ ช่ัวโมง
ตํอปี สามารถผลิตภัณฑ๑ได๎ 9,236.63 ตันตํอปี เมื่อพิจารณา
สมรรถนะการใช๎พลังงานตํอผลผลิตมีคํา 1,052 กิโลวัตต๑-
ช่ัวโมงตํอตัน หรือถ๎าพิจารณาเปรียบเทียบการใช๎ไฟฟูาเพียง
อยํางเดียวพบวํา พลังงานไฟฟูาตํอผลผลิตจะมีคํา 960 
กิโลวัตต๑ ช่ัวโมงตํอตัน เมื่อเปรียบเทียบจากการสํารวจโรง
ประเภทเดียวกันของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ยังอยูํในเกณฑ๑
ที่ต่ํากวํา ทั้งในการผลิตปลาและกุ๎ง ซึ่งเมื่อพิจารณาสํวนใหญํ
เป็นการผลิตปลาแลํ การใช๎พลังงานอยูํในกลุํมที่ใช๎พลังงานต่ํา
คือ 1,052 กิโลวัตต๑ ช่ัวโมงตํอตัน หรือ การใช๎ไฟฟูาเพียง
อยํางเดียวมีคํา 960 กิโลวัตต๑ มีคําต่ํากวําของการสํารวจของ
กรมโรงงานในปี 2551 ประมาณ 5.69 เปอร๑เซ็นต๑ แตํถ๎า
พิจารณาการใช๎พลังงานทั้ งหมดยั งมีคําสู งกวํ าเกณฑ๑ 
ประมาณ 3.34 เปอร๑เซ็นต๑  

จากการสํารวจพลังงานไฟฟูาสํวนใหญํจะใช๎ในสํวน
การผลิต การทําความเย็นและห๎องเก็บสินค๎า ซึ่งจากข๎อมูล
สถิติเฉลี่ยการใช๎ไฟฟูาของโรงงาน สามารถแบํงพลังงานเป็น
เปอร๑เซ็นต๑ด๎วยกันดังนี้ 

1. พลังงานจากแสงสวํางประมาณ 15% 
2. พลังงานจากเครื่องปรับอากาศสํานักงานประมาณ

5% 
3. พลังงานจากเครื่องทําความเย็นประมาณ 40% 
4. พลังงานจากเครื่องจักรที่ใช๎ในกระบวนการผลิต

ประมาณ 30% 
5. พลังงานจากระบบอัดอากาศประมาณ 5% 

6. พลังงานจากสํวนอื่นๆประมาณ 5% 

ปริมาณน้้าที่ใช้ลละน้้าเสียที่เกิดขึ้น 

จากการสํารวจปริมาณน้ําใช๎น้ําประปาโดยน้ําที่
นํามาใช๎ในโรงงานจําเป็นต๎องผํานขบวนการกรอง ด๎วย กรวด 
ทราย CO2 คลอรีน เมื่อใช๎แล๎วปัจจุบันยังไมํมีการนํากลับมา
ใช๎ใหมํในกระบวนการผลิตเนื่องจากมีความเสี่ยงตํอคุณภาพ
และผลิตภัณฑ๑ ทําให๎ปัจจุบันใช๎เพียงการนําไปล๎างถนน รดน้ํา
ต๎นไม๎ และใช๎ล๎างห๎องน้ํา โดยสํวนที่เหลือทิ้งจะปลํอยทิ้ง
ภายใต๎การควบคุมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

การใช๎น้ําในสายผลิต ยังไมํมีการตรวจสอบอยําง
ชัดเจนวําใช๎น้ําไปจํานวนเทําไร แตํการใช๎น้ําในโรงงาน ทั้งใน
สายผลิต และ ในสํวนตํางๆ ในโรงงาน รวมทั้งหมด ประมาณ 
600-700 ลบ.ม.ตํอวัน โดยขั้นตอนที่ใช๎น้ําปริมาณมากที่สุด 
คือ ขั้นตอนการล๎างและล๎างเครื่อง ล๎างวันละ 3 ครั้ง  เช๎า 
เที่ยงและ เย็น 

ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณ  500 ลบ.ม. ตํอวัน  
โดยมีการนําน้ําเสียที่ผํานการบําบัดแล๎วมารดน้ําต๎นไม๎และทํา
การล๎างพื้นในบางสํวนเทํานั้นสํวนในกระบวนการผลิตยังไมํมี
การนํากลับมาใช๎  โดยน้ําเสียที่เกิดขึ้นกํอนการบําบัดมีคํา 
ความเข๎มข๎น COD 1200 มิลลิกรัมตํอลิตร และ BOD 1000 
มิลลิกรัมตํอลิตร เมื่อผํานการบําบัดแล๎วจะมีคําความเข๎มข๎น 
COD 120มิลลิกรัมตํอลิตรและ BOD 20 มิลลิกรัมตํอลิตร ซึ่ง
น้ําเสียที่ผํานการบําบัดจะมีอัตราการความเข๎มข๎น COD และ 
BOD ตํอผลิตภัณฑ๑ มีคํา 78  และ 13  กิโลกรัมตํอตัน
ผลิตภัณฑ๑ ตามลําดับ ซึ่งอยูํ ในเกณฑ๑การบําบัดน้ําที่มี
ประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับข๎อมูลของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมปี 2551 

ปริมาณการใช้น้้าลข็ง 

ปริมาณการใช๎น้ําแข็งเป็นการผลิตน้ําแข็งใช๎เองโดย
อัตราการใช๎น้ําแข็งตํอผลิตภัณฑ๑มีคําเทํากับ 0.188 ลบ.ม.ตํอ
ตัน ซึ่งอัตราที่มีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับข๎อมูลปี 
2551 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ปริมาณการใช้คลอรีน 

การใช๎คลอรีนนั้นใช๎คลอรีนน้ํามีอัตราการใช๎คลอรีน
ตํอผลิตภัณฑ๑มีคําเทํากับ 0.25 กิโลกรัมตํอตัน  
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การวิเคราะม์ปัจจัยมลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิต
ตามมลักปฏิบัติเทคโนโลยีสะอาด 

1. ปัจจัยมลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิตด้านผลผลิต 

จากข๎ อมู ล ก า ร สํ า ร วจและสอบถามพบวํ า 
ประสิทธิภาพการผลิตด๎านผลผลิตอยูํในเกณฑ๑ที่สูงคือ 70 % 
ซึ่งยากที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในสํวนนี้ มีเพียงเพิ่มการบริหาร
การจัดการของเสียที่ เกิดขึ้นจากวัตถุดิบที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการ เชํน น้ําเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการลํางเริ่มต๎น 
เศษวัตถุดิบท่ีสามารถแปรรูปนําไปใช๎ประโยชน๑ตํอไป จะทํา
ให๎ เมื่ อจั ดทํ าสมดุลมวลและสมดุ ลพลั งงานจะทําให๎
ประสิทธิภาพสูงขึ้นตาม และอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรนํามาพัฒนา
ระบบ คือ ระบบการผลิตที่สม่ําเสมอ  เนื่องจากกราฟแสดง
การผลิตดังภาพท่ี 4 อัตราการผลิตเฉลี่ยตํอเดือนจะอยูํที่ 
769.72 ตันตํอเดือน แตํเดือนที่มีการผลิตต่ําสุดมีคํา 482.36 
ตัน ในเดือนกรกฎาคม 2554 และเดือนที่มีการผลิตสูงสุด 
957.00 ตันตํอเดือน ในเดือนมีนาคม 2554 มีความแตกตําง
กับอัตราการผลิตเฉลี่ยถึง-37.33 เปอร๑เซ็นต๑ และ +24.33 
เปอร๑เซ็นต๑ ตามลําดับ ซึ่งถ๎ามีการจัดการวัตถุดิบอยํางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนจะสามารถทําให๎ระบบการผลิตมีความ
เสถียรมากขึ้นตามเชํนกัน 

2. ปัจจัยมลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิตด้านการใช้
ไฟฟ า 

จากข๎อมูลการผลิตด๎านการใช๎ไฟฟูา  ผู๎วิจัยได๎นําสํวน
การใช๎พลังงานจากน้ํามันดีเซลมาพิจารณาด๎วยเนื่องจากเป็น
แหลํงพลังงานอีกสํวนหนึ่งที่ใช๎ในการผลิต พบวํา การใช๎
พลังงานในโรงงานมีแนวโน๎มการพัฒนาการใช๎พลังงานไฟฟูา
ในทางที่ดีขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบข๎อมูลของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ปี 2551 และเมื่อทําการเปรียบเทียบข๎อมูลจาก
การสํารวจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  พบวํา การใช๎
พลังงานไฟฟูาที่โรงงานใช๎ต่ํากวําปี 2551 อยูํประมาณ 5.69 
เปอร๑เซ็นต๑ แตํเมื่อนําข๎อมูลการใช๎พลังงานจากดีเซลเข๎าไป
พิจารณาในกระบวนการผลิตพบวํา ยังสูงกวําคําต่ําสุดของ
การผลิตปลาแลอยูํ 3.34 เปอร๑เซ็นต๑ ซึ่งอยูํในเกณฑ๑ที่ดีมาก 
แตํเมื่อนําข๎อมูลการใช๎ไฟฟูาในแตํละเดือนมาพิจารณาพบวํา 
ในเดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม มีการใช๎ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง แตํอัตราการผลิตของผลิตภัณฑ๑ ลดลง โดยในเดือน

กรกฎาคมมีอัตราการใช๎ไฟฟูาตํอการผลิตสูงถึง 1498.88 
กิ โลวัตต๑ -ช่ั วโมงตํอตัน และเดือนที่น๎อยสุดคือ เดือน
กุมภาพันธ๑ 831.28 กิโลวัตต๑-ช่ัวโมงตํอตัน  ตํางกันถึง 44.55 
เปอร๑เซ็นต๑  ซึ่งจากข๎อมูลการผลิตจะพบวําการผลิตใน
สายการผลิตกุ๎งมีการผลิตที่ต่ํามากเพียง 96.34 ตันตํอเดือน
เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตปลาในสายการผลิตที่ 1 และ 2 
ที่อยูํในอัตราการผลิตที่ 249.10 และ 136.92 ตันตํอเดือน 
ตามลําดับ แสดงให๎เห็นได๎วําการบริหารการจัดการในการ
ผลิตให๎มีความสมดุลกันจะชํวยสํ งผลทางอ๎อมให๎กับ
ประสิทธิภาพการใช๎ไฟฟูาในการผลิต 

3. ปัจจัยมลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิตด้านการใช้น้้า 

ปริมาณการใช๎น้ําตํอปีมีคํา 272,105 ลบ.ม.ตํอปี ท่ี
อัตราการผลิต 9236 ตันตํอปี อัตราการใช๎น้ําในการผลิตมีคํา 
29.45 ลบ.ม.ตํอตัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตราการใช๎น้ําในการ
ผลิตปลาแลและกุ๎งจะมีคํา 25.78-29.27 ลบ.ม.ตํอตัน และ 
28.51 ลบ.ม.ตํอตัน ตามลําดับ พบวําปัจจุบันการใช๎น้ําการ
กระบวนการผลิตยังมีคําสูง เมื่อนําข๎อมูลรายเดือนมา
พิจารณาจะพบวํา เดือนกรกฎาคมจะมีการใช๎น้ําในอัตราที่
สูงสุด 50.9 ลบ.ม.ตํอตัน เนื่องอัตราการผลิตที่ตกลง แตํใน
กระบวนการผลิตยังมีการใช๎น้ําในอัตราเดิม ซึ่งในการพัฒนา
ระบบการจัดการจําเปน็อยํางยิ่งต๎องมีการควบคุมปริมาณการ
ใช๎น้ําให๎สัมพันธ๑กับปริมาณวัตถุดิบและผลิตภัณฑ๑ 

4. ปัจจัยมลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิตด้านการใช้
น้้าลข็ง 

การใช๎น้ําแข็งตํอผลิตภัณฑ๑มีคําเทํากับ 0.188 ลบ.ม.
ตํอตัน ซึ่งอัตราที่มีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับข๎อมูลปี 
2551 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

5. ปัจจัยมลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิตด้านการใช้
คลอรีน 

การใช๎คลอรีนนั้นใช๎คลอรีนน้ํามีอัตราการใช๎คลอรีน
ตํอผลิตภัณฑ๑มีคําเทํากับ 0.25 กิโลกรัมตํอตัน ยังอยูํในเกณฑ๑
ทั่วไปของกลุํมโรงงานเนื่องจากจําเป็นต๎องคํานึงถึงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ๑จึงให๎มีการใช๎ปริมาณคลอรีนให๎คงเดิม 

6. ปัจจัยมลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิตด้านของเสีย 



 
 

[403] 

เนื่องจากระบบบําบัดน้ําเสียมีการดูแลอยํางมี
ประสิทธิภาพโดยน้ําเสียที่ผํานการบําบัดแล๎วมีคุณภาพน้ําที่ดี  
ซึ่งยังมีศักยภาพนํากลับมาใช๎ใหมํได๎ เชํนการล๎างพื้น การล๎าง
ห๎องน้ํา การรดน้ําสวนหรือสนามหญ๎า  โดยปัจจุบันยังไมํมี
การนําน้ําไปใช๎ในกระบวนการผลิต  เนื่องจากน้ําที่ใช๎ทั่วไปใน
รายการผลิตจําเป็นต๎องมีการปรับปรุงคุณภาพ  จึงยังมีการ
นําไปใช๎ 

จากผลการการวิ เ คราะห๑ ปั จจั ยหลั กที่ บํ ง ช้ี
ประสิทธิภาพการผลิตตามหลักปฏิบัติเทคโนโลยีสะอาด 
พบวํา การวางแผนการจัดการยังสามารถลดการใช๎ทรัพยากร
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได๎  โดยโครงการวิจัยได๎
พิจารณาโครงการนํารํอง 2 โครงการคือ 1) มาตรการปรับภูมิ
ทัศน๑ท่ีทํางานและเปลี่ยนหลอดไฟฟูาประสิทธิภาพสูง และ 2) 
มาตรการการระบายความร๎อนของคอนเดนเซอร๑โดยการน้ํา
เย็นมาลดอุณหภูม ิ

มาตรการปรับภูมิทัศน์ที่ท้างานลละเปลี่ยนมลอดไฟฟ า
ประสิทธิภาพสูงเพ่ือลดการใช้พลังงาน 

เนื่องจากภายในสํานักงานของบริษัทฯ มีการใช๎
หลอดไฟแสงสวํางเป็นจํานวนมาก และประเภทของหลอดที่
ใช๎ในปัจจุบันยังเป็นหลอดไฟ FLUORESCENT T8 36 วัตต๑ 
ซึ่งทําให๎อัตราการใช๎กําลังงานไฟฟูาสูงมากในแตํละเดือน ซึ่ง
ทางฝุายวิศวกรรมของโรงงานได๎ทําการสํารวจจํานวนหลอด
ไฟฟูาชนิดตํางภายในโรงงาน อีกท้ังได๎มีการประชุมและเห็น
วําปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับหลอดไฟที่สามารถประหยัด
พลังงานไฟฟูาได๎มาก จึงได๎รณรงค๑ให๎เสนอแนวทางการ
ประหยัดพลังงานแสงสวํางและได๎ข๎อสรุปรํวมกันวําควรเริ่ม
ดําเนินการเปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดไฟ โดยประเภทของ
หลอดขึ้นอยูํกับลักษณะการใช๎งานของแตํละพื้นท่ี  ซึ่งการ
แบํงประเภทของหลอดไฟ ตามลักษณะการใช๎งานของแตํละ
พื้นที่นั้นสามารถแบํงได๎คือ ห๎องที่มีพนักงานทํางานอยูํ ซึ่ง
ต๎องการคําความสํองสวํางที่ดี ทําการเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ 
FLUORESCENT T5 28 W สํวนพื้นที่หรือห๎องที่ไมํต๎องการ
คําความสํองสวํางมาก จะทําการจัดลักษณะภูมิทัศน๑ให๎
เหมาะสมดังภาพที่  4-9 และเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ 
FLUORESCENT LED 15 W เนื่องจาก  หลอด 
FLUORESCENT LED 15 W นั้นจะมีประสิทธิภาพในการให๎

แสงสวํางสูง มุมกระจายแสงที่กว๎างและเมื่อเปรียบเทียบกับ
หลอด FLUORESCENT T8 36 W โดยตามคํามาตรฐาน CIE 
สํานักงาน  พบวําไมํมีความแตกตํางกัน เชํน ภายในอาคาร
สํานักงาน  ห๎องคอมพิวเตอร๑  ทางเดิน ซึ่ งเป็นไปตาม
มาตรฐานการออกแบบความสวํางของโรงงานอุตสาหกรรม  
แสดงดังภาพที่ 4-10 ทั้งนี้ในสํวนห๎องที่มีการทํางานของ
พนักงานนั้นโคมไฟเดิมได๎มีการติดแผํนสะท๎อนแสงไว๎อยูํแล๎ว
เพื่อชํวยเพิ่มคําความสํองสวํางที่ดีขึ้น  จากมาตรการดังกลําว
พบวํา เมื่อทําการเปลี่ยนหลอด FLUORESCENT T8 36 W 
เป็นหลอดFLUORESCENT T5 28 W จํานวน 106 หลอดจะ
สามารถลดการใช๎พลังงานได๎ 4,694 กิโลวัตต๑ ช่ัวโมงตํอ
ปี  สํวนมาตรการการเปลี่ยนหลอด FLUORESCENT T8 36 
W เป็นหลอดLED15 W จํานวน 388 หลอดจะสามารถลด
การใช๎พลังงานได๎ 40,597 กิโลวัตต๑ ช่ัวโมงตํอปี รวมทั้ง 2 
มาตรการจะประหยัดพลังงานไฟฟูา 45,291 กิโลวัตต๑ ช่ัวโมง
ตํอปี  หรือประหยัดคําไฟฟูา 176,200 บาทตํอปี 

มาตรการการระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์โดยการ
น้้าเย็นมาลดอุณมภูมิ 

มาตรการการระบายความร๎อนของคอนเดนเซอร๑โดย
การนําน้ําเย็นมาลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร๑ระบบทําความเย็น
จะทําให๎ความดันด๎านคอนเดนเซอร๑ลดลง  โดยทั่วไปอุณหภูมิ
กํอนเข๎าคอนเดนเซอร๑ควรจะมีอุณหภูมิตํางจากกระเปาะ
เปียกของบรรยากาศไมํเกิน 1.5 ถึง 3 องศาเซลเซียส ซึ่ง
อุณหภูมิกระเปาะเปียกของประเทศไทยจะอยูํในชํวง  20 ถึง 
26 องศาเซลเซียส ดังนั้นเมื่อเราสามารถระบายความร๎อนของ
คอนเดนเซอร๑ได๎ต่ําลงโดยใช๎ชุดแลกเปลี่ยนความร๎อนและใช๎
น้ําเย็นเป็นน้ําหลํอเย็น  จะสํงผลให๎ความดันของสารทําความ
เย็นด๎านความดันสูงลดลงด๎วย  นั่นคือเครื่องอัดจะทํางาน
น๎อยลงและสํงผลให๎ใช๎พลังงานน๎อยลงด๎วย  จากการศึกษา
พบวํา บริษัทฯ มีห๎องเย็นขนาดใหญํสําหรับเก็บสินค๎า ซึ่ง
ภายในห๎องเย็นเป็นห๎องที่มีอุณหภูมิต่ํามากโดยจะใช๎เครื่องทํา
ความเย็นขนาดใหญํ ในการปรับอากาศภายในห๎องเย็น ซึ่งใน
แตํละวันจะมีการล๎างคอยล๑เย็น โดยจะใช๎น้ําล๎าง ซึ่งผลที่ได๎
คือจะมีปริมาณน้ําที่ผํานการล๎างคอยล๑ซึ่งจะเป็นน้ําที่อุณหภูมิ
ประมาณ 8 องศาเซลเซียส ซึ่งจะปลํอยลงสูํ Tank ใต๎ดิน
บริเวณห๎องชําง ซึ่งน้ําที่ได๎จะมีปริมาณ 10 ลูกบาศก๑เมตรตํอ
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วัน ดังนั้นโรงงานจึงเห็นวําควรนําน้ําเย็นที่ได๎จากการล๎าง
คอยล๑เย็น ไปทําการชํวยระบายความร๎อนและชํวยการ
ควบแนํนในระบบทําความเย็นของห๎องเย็น โดยผํานชุด
แลกเปลี่ยนความร๎อน  ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายความร๎อนในระบบคอนเดนเซอร๑ได๎มากขึ้น และจะทํา
ให๎เครื่องทําความเย็นมีคําประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น ทําให๎ลดการ
ใช๎พลังงานไฟฟูาได๎อีกทางหนึ่ง  โดยได๎ใช๎กับระบบทําความ
เย็นขนาด 120 กิโลวัตต๑ เป็นโครงการนํารํอง ซึ่งสามารถวัด
การใช๎พลังงานได๎ 103 กิโลวัตต๑ และทําการลดอุณหภูมิ 2 
องศาเซลเซียส จากอุณหภูมิน้ําเข๎า 37 องศาเซลเซียส เป็น
อุณหภูมิน้ําออกที่ 35 องศาเซลเซียส และสมรรถนะรวมทั้ง
ระบบเพิ่มขึ้นจาก 5.88 เป็น 6.5 ซึ่ง COP จะเพิ่มขึ้น 0.62 
และสํงผลตํอการประหยัดพลังงานไฟฟูา 56,975 กิโลวัตต๑ตํอ
ปี หรือ ประหยัดคําไฟ 221,633 บาทตํอปี 

5. สรุปลละข้อเสนอลนะ 

การศึกษาการจัดการพลังงานในกระบวนการผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแชํเยือกแข็งโดยใช๎
เทคโนโลยีสะอาดเป็นระบบการจัดการทั้งทางตรงและ
ทางอ๎อมซึ่งจะสํงผลตํอการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลด
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม โดยดัชนีการช้ีวัดประสิทธิภาพท้ัง  
6 ด๎าน ยังสามารถนํามาผสมผสานกันได๎ เชํน มาตรการที่ 2 
การระบายความร๎อนของคอนเดนเซอร๑โดยการนําน้ําเย็นมา
ลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร๑ ซึ่งน้ําที่ล๎างคอยเย็นยังสามารถ
นํามาลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร๑ได๎โดยผํานตัวแลกเปลี่ยน
ความร๎อน ก็จะลดปริมาณน้ําเสียได๎ 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ผู๎วิจัยขอขอบคุณทางบริษัท ไทยเดลมาร๑ จํากัด ที่ให๎
ความอนุเคราะห๑ในการจัดเก็บข๎อมูลและทําการศึกษาโรงงาน
อาหารแชํแข็ง 
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TEA-07 

การใช้ประโยชน์น้้ามันสกัดจากเปลือกส้มเพื่อเป็นน้้ามันไบโอดีเซล 

* พูนวิทย๑ รักงาม1,พงษ๑รวี นามวงศ๑1,ดามร บณัฑรุัตน๑1,ณัฐวุฒิ เนียมสอน1 และ วิบูลย๑ ชํางเรือ1 
1ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50200 

ผู้เขียนติดต่อ: พูนวิทย์  รักงาม  E-mail: oonoon_b@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

การคั้นน้ําส๎มมีกากทิ้งประมาณ 50% ซึ่งในจํานวนนี้เป็นเปลือกส๎มประมาณ 20% งานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะนําเอาเปลือกส๎มที่
เหลือทิ้งมาสกัดเป็นน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือกสําหรับเครื่องยนต๑ดีเซลขนาดเล็กโดยแบํงการศึกษาออกเป็น3สํวน คือ 1) เปรียบเทียบการ
สกัดน้ํามันด๎วยวิธีทางกลและทางเคมี 2) ศึกษาคุณสมบัติน้ํามันที่ได๎จากการผสมน้ํามันเปลือกส๎ม(O100) กับน้ํามันดีเซล(D100) ใน
สัดสํวน 5:95,10:90, 15:85 และ 20:80 (O5, O10, O15 และ O20) โดยปริมาตร และ 3) ศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต๑เมื่อใช๎
สัดสํวนการผสมน้ํามันที่ตํางกัน ผลการศึกษาพบวํา น้ํามันจากเปลือกส๎มไมํสามารถสกัดด๎วยเครื่องอัดแบบเกลียวอัด (Screw press) 
สํวนการสกัดโดยใช๎เฮกเซน(Hexane) เป็นตัวทําละลาย ได๎น้ํามันเปลือกส๎มออกมาในปริมาณประมาณ 40 มิลลิลิตรตํอเปลือกส๎ม 1 
กิโลกรัมที่ความช้ืนของเปลือกส๎ม 78% (wet basis) สําหรับสํวนผสมน้ํามันเปลือกส๎มกับน้ํามันดีเซลเมื่อนํามาทดสอบคุณสมบัติ โดย
ทําการเปรียบเทียบกับน้ํามันดีเซลปกติ ซึ่งพบวําคําพลังงานความร๎อนของ O5, O10, O15,O20 และ D100 มีคําไมํตํางกันคําความ
หนืดที่อุณหภูมิ 40 OC พบวํา O5 และ O10 มีคําสูงกวํา D100  สํวน O15, O20 และ O100 มีคําต่ํากวํา D100  คําจุดวาบไฟและจุด
ไหลเทพบวํา O5, O10, O15, O20 และ O100 มีคําต่ํากวํา D100 สํวนความถํวงจําเพาะ คําความเป็นกรดและคําความร๎อน พบวํา  
O5, O10, O15, O20 และ O100 มีคําสูงกวํา D100สําหรับการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต๑ โดยทดสอบกับเครื่องยนต๑ดีเซล 4 
จังหวะ แบบ 1 สูบ ขนาดความจุกระบอกสูบ 406 ลบ.ซม. ห๎องเผาไหม๎ตรง(direct injection )  ในชํวงความเร็วรอบ 2,200–2,850 รอบ
ตํอนาท ีจากการทดสอบพบวําลักษณะ การทํางานของเครื่องยนต๑ที ่O5, O10 , O15 และ O20 เป็นเช้ือเพลิง สมรรถนะของเครื่องยนต๑
ที่ใช๎ O5, O10 , O15 และ O20 ให๎กําลังเพลาของเครื่องยนต๑และปริสิทธิภาพเชิงความร๎อนมากกวํา D100 ตลอดชํวงความเร็วรอบที่
ทําการทดสอบ และมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงจําเพาะน๎อยกวําD100 ผลจากการศึกษา สามารถสรุปได๎วํา น้ํามันเปลือกส๎ม 
เมื่อผสมกับน้ํามันดีเซล สามารถนําไปใช๎เป็นเช้ือเพลิงของเครื่องยนต๑ดีเซลได๎ แตํควรมีการศึกษาและทดลองเพิ่มเติมสําหรับผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นกับเครื่องยนต๑ เมื่อใช๎น้ํามันเปลือกส๎มผสมนี้เป็นเวลานาน เนื่องจาก น้ํามันผสมเปลือกส๎มผสมนี้มีคําความเป็นกรดที่สูงกวํา
น้ํามันดีเซลปรกติ 

ค้าส้าคัญ:น้้ามันเปลอืกส้ม; น้้ามันดีเซล; อัตราการสิ้นเปลืองน้้ามัน; ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์ 

1. บทน้า 

พลังงานจากน้ํามันหรือก๏าซ เป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เรียกวํา พลังงานที่ทดแทนไมํได๎  (Non-Renewable 
Energy) กลําวคือ เราสามารถที่จะนําเอาพลังงานอยํางอื่นมา
ใช๎แทนน้ํามันและก๏าซได๎ แตํตัวมันเองจะเกิดขึ้นมาเป็นน้ํามัน
หรือก๏าซได๎นั้น ต๎องใช๎เวลานานนับสิบๆล๎านปี เพราะน้ํามัน

เกิดจากซากสิ่งมีชีวิตที่ทับถมกันเป็นเวลานาน จึงจัดเป็น
พลังงานประเภททดแทนไมํได๎ 

ประเทศไทยของเราต๎องนําเข๎าน้ํามันเป็นปริมาณและ
มูลคํามหาศาลในแตํละปี เพราะถึงแม๎วําเราจะสามารถนํา
น้ํามัน และก๏าซธรรมชาติภายในประเทศมาใช๎ได๎บ๎าง แตํก็ยัง
มีปริมาณน๎อยและไมํเพียงพอตํอความต๎องการภายใน 
ประเทศ  
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หลังจากเกิดวิกฤตการณ๑น้ํามันโลกในปี ค.ศ 1971 
หรือ พ.ศ 2514 เป็นต๎นมา ทั่วโลกก็ได๎มีการตื่นตัว และ
พยายามหาพลั งงานทดแทนที่ จะนํามาใช๎แทนน้ํ ามั น 
โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่
สามารถหาได๎งํายในสิ่งแวดล๎อม เชํนพลังงานชีวมวล พลังงาน
ก๏าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย๑ พลังงานน้ํา รวมถึงพลังงาน
ลม เป็นต๎น น้ํามันจากพืชชนิดตําง ๆ จึงได๎ถูกนํามาทําการ
ทดลองบีบหรือสกัด เพื่อนํามาใช๎เป็นเช้ือเพลิงทดแทนน้ํามัน
ดีเซล 

ส๎มก็เป็นผลไม๎อีกชนิดหนึ่งซึ่งทราบกันดีวําที่เปลือก
ส๎มนั้นจะมีน้ํามันอยูํ  และเนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีผู๎ผลิต
น้ําส๎มคั้นสดเป็นจํานวนมาก จึงทําให๎มีปริมาณเปลือกส๎ม
เหลือทิ้งเป็นจํานวนมากด๎วย โดยจากการสอบถามผู๎ผลิต
เอกชนพบวํา ส๎มนั้นเมื่อทําการคั้นแล๎วจะมีกากท้ิงประมาณ
50% ซึ่งในจํานวนนี้จะเป็นเปลือกส๎มประมาณ20% ซึ่งจาก
เหตุผลดังกลําวจึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ โดยการนําเอา
เปลือกส๎มที่เหลือทิ้งมาสกัดเป็นน้ํามันที่ใช๎สําหรับเครื่องยนต๑ 
เพื่อเป็นเช้ือเพลิงชนิดใหมํที่สามารถนํามาใช๎ทดแทนน้ํามันได๎  

ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาคุณสมบัติของน้ํามันเปลือกส๎ม
พบวํา น้ํามันจากเปลือกส๎มนั้นมีโครงสร๎างโมเลกุลคือ C10H16 

ซึ่งเป็นสารประเภทไฮโดรคาร๑บอนเหมือนเช้ือเพลิงทั่วไป และ
ยังมีคุณสมบัติเบื้องต๎น เชํน จุดวาบไฟ คําความหนืด คํา
ความร๎อน และความถํวงจําเพาะ ใกล๎เคียงกับน้ํามันดีเซล ทํา
ให๎ทราบวาํน้ํามันจากส๎มสามารถนํามาใช๎กับเครื่องยนต๑ดีเซล
ได๎    แตํเนื่องจากยังไมํมีการศึกษางานในลักษณะนี้ใน
ประเทศไทย ผู๎วิจัยจึงได๎คิดทําการศึกษาเพื่อท่ีจะเป็นการใช๎
ประโยชน๑จากเปลือกส๎มที่เหลือใช๎และเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ของการเลือกใช๎พลังงานทดแทนในอนาคตตํอไป โดยในงาน
ศึกษานี้จะครอบคลุมตั้งแตํการสกัดน้ํามันจากเปลือกส๎ม
จนถึงการทดสอบการใช๎งานกับเครื่องยนต๑ดีเซล 

 
รูปที่ 1 โครงสร๎างโมเลกุลของน้ํามันจากเปลือกส๎ม 

2. วิธีการด้าเนินงานวิจัย 

2.1 วัตถุดิบ 

ในงานวิจัยนี้ได๎ใช๎วัตถุดิบคือเปลือกส๎ม ที่เหลือทิ้ง
จากการคั้นน้ําส๎มสด จากร๎านขายน้ําผลไม๎ มาทําการสกัด
น้ํามัน โดยเปลือกส๎มที่ได๎นี้ มาจากส๎มเขียวหวาน พันธุ๑สาย
น้ําผึ้ง ซึ่งเป็นส๎มพันธุ๑ที่นิยมรับประทานผลสดมากที่สุด และ
นิยมนํามาคั้นเป็นน้ําส๎มสดมากที่สุด เนื่องจากมีกลิ่นหอม 
และมีรสชาติดี 

2.2 การสกัดน้้ามันจากเปลือกส้ม 

ขั้นตอนการสกัดน้ํามันจากเปลือกส๎มมีดังนี้ 
1. นําเปลือกส๎มสดที่ได๎มาฉีกให๎เป็นช้ินเล็ก ๆ  
2. นําเปลือกส๎มไปปั่นให๎ละเอียด 
3. นําเปลือกส๎มที่ปั่นละเอียดแล๎ว ไปแบํงใสํในขวด

โหล เพื่อผสมกับHexane ในอัตราสํวน 40/60 โดยปริมาตร 
4. ปิดฝาขวดให๎สนิท จากนั้นทิ้งไว๎ 24 ช่ัวโมง 
5. นํามากรองผํานกระดาษกรองเบอร๑1 จนได๎

ของเหลวสีเหลืองใส 
6. นําของเหลวท่ีได๎มากลั่นด๎วยชุดเครื่องกลั่น จนได๎

ของเหลวที่มีลักษณะสีเหลืองเข๎ม และของเหลวใสไร๎สี มีกลิ่น
และลักษณะเหมือน Hexane ออกมา 

2.3 การผสมน้้ามันจากเปลือกส้มกับน้้ามันดีเซล 

หลังจากได๎น้ํามันจากเปลือกส๎มแล๎ว จึงได๎นํามาทํา
การผสมกับน้ํามันดีเซลด๎วยเครื่องกวนพร๎อมเตาความร๎อน 
โดยให๎ความร๎อนที่อุณหภูมิ 100Co เพื่อปูองกันน้ําและ
Hexane ตกค๎าง โดยผสมที่สัดสํวน 5:95, 10:90, 15:85 และ 
20:80 โดยปริมาตรตามลําดับ โดยน้ํามันที่ใช๎ในการวิจัยนี้มี
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ทั้งหมด 5 ตัวอยําง แบํงออกเป็น 3 ชนิดคือ น้ํามันจาก
เปลือกส๎มผสมน้ํามันดีเซล นํ้ามันจากเปลือกส๎ม 100% และ
น้ํามันดีเซล จากนั้นนําน้ํามันทั้งหมดไปหาคําคุณสมบัติ
เบื้องต๎นของน้ํามันแตํละชนิด ได๎แกํ ความหนืดที่อุณหภูมิ 40 
Co   จุดวาบไฟ ความถํวงจําเพาะ คําความเป็นกรด และคํา
ความร๎อนของเช้ือเพลง โดยเพื่อความสะดวกจึงได๎กําหนด
รหัสของน้ํามันแตํละชนิดขึ้นดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การกําหนดรหัสของน้ํามันทีใ่ช๎ในงานวิจัย 

น้้ามัน รมัส 
น้ํามันส๎มร๎อยละ 5 ผสมดีเซลร๎อยละ 95 โดยปริมาตร O5 
น้ํามันส๎มร๎อยละ 10 ผสมดีเซลร๎อยละ 90 โดยปริมาตร O10 
น้ํามันส๎มร๎อยละ 15 ผสมดีเซลร๎อยละ 85 โดยปริมาตร O15 
น้ํามันส๎มร๎อยละ 20 ผสมดีเซลร๎อยละ 80 โดยปริมาตร O20 
น้ํามันส๎ม O100 
น้ํามันดีเซล D100 

2.4 การทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองยนต์ 

ในงานวิจัยนี้ ได๎ทํ าการทดสอบสมรรถนะของ
เครื่องยนต๑ดีเซล จากการใช๎น้ํามัน O5, O10, O15, O20, 
O100 และ D100 เป็นเช้ือเพลิง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผล
จากการเปลี่ยนชนิดของน้ํามันเช้ือเพลิง โดยพิจารณา
สมรรถนะของเครื่ องยนต๑ ในสํวนของกํ าลั งเพลาของ
เครื่ องยนต๑  อัตราการสิ้นเปลืองน้ํ ามันจํ าเพาะ และ
ประสิทธิภาพเชิงความร๎อน โดยทําการทดสอบสมรรถนะ
เครื่องยนต๑ในอัตราความเร็วรอบคงที่ โดยมีการจําลองการใช๎
โหลดไฟฟูาที่ขนาดตํางๆ 

2.5 วิธีการทดสอบเคร่ืองยนต ์

ติดตั้งเครื่องยนต๑ที่ใช๎ทดสอบเข๎ากับแทํนทดสอบ โดย
เครื่องยนต๑จะตํอกับไดนาโมมิเตอร๑ที่เป็นเครื่องกําเนิดไฟฟูา
ซึ่งตํอเข๎ากับชุดโหลดจําลองและเครื่องมือและอุปกรณ๑ที่ใช๎ใน
การทดสอบ ซึ่งประกอบไปด๎วยอุปกรณ๑วัดแรงบิด เครื่องวัด
ความเร็วรอบ อุปกรณ๑วัดอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง 
เครื่องช่ังน้ําหนักแบบดิจิตอล และนาฬิกาจับเวลา ดังรูปที่ 2 
และรายละเอียดของเครื่องยนต๑ และไดนาโมมิเตอร๑ที่ใช๎ใน
การทดสอบได๎แสดงในตารางที่ 2 และ 3 ซึ่งมีขั้นตอนในการ
ทดสอบดังนี ้

1. ทําการสตาร๑ทเครื่องยนต๑โดยเครื่องยนต๑ได๎ทําการ
ตํอกับชุดโหลดจําลองและติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห๑ไอเสีย 

เมื่อเดินเครื่องยนต๑แล๎วให๎ปรับคันเรํงให๎เครื่องยนต๑อยูํที่รอบ
เดินเบาเพื่ออุํนเครื่องยนต๑ 

2. ในการทดสอบจะใช๎น้ํามันดีเซลทดสอบกํอน เดิน
เครื่องยนต๑ ท่ีความเร็วรอบ 2,850 RPM โดยใช๎เครื่องวัด
ความเร็วรอบวัดที่พูเลํย๑ที่ติดตั้งอยูํกับเครื่องยนต๑แล๎วปรับ
คันเรํงให๎ได๎รอบที่ต๎องการแล๎วเดินเครื่องทิ้งไว๎ เพื่อให๎
เครื่องยนต๑อยูํในสภาวะที่คงที่ แล๎วทําการวัดและบันทึกคํา
ตํางๆ ดังนี้ แรงบิด อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงพร๎อม
ทั้งบันทึกคําไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม๎ของน้ํามันเช้ือเพลิง 
ทําการทดสอบจํานวน 2 ครั้ง 

3. จากนั้นทําการเปิดชุดโหลดจําลองทีละตัวให๎กับ
เครื่องยนต๑แล๎วเดินเครื่องทิ้งไว๎เพื่อให๎เครื่องยนต๑อยูํในสภาวะ
ที่คงที่ ทําการบันทึกคําตํางๆ 

4. เมื่อทําการทดสอบจนครบทุกโหลดจําลอง ทําการ
เปลี่ยนน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต๎องการทดสอบแล๎วทําการทดสอบ
ตามขั้นตอนข๎อ 1) – 3) 

5. นําข๎อมูลไปทําการคํานวณหาแรงบิด กําลังของ
เครื่องยนต๑ อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง อัตราการ
สิ้นเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงจําเพาะ ประสิทธิภาพเชิงความร๎อน
แล๎วทําการวิเคราะห๑ผลการทดสอบการเดินเครื่องยนต๑ โดย
เปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องยนต๑ที่เกิดขึ้นจากผลการ
ทดสอบเครื่องยนต๑กับน้ํามันเช้ือเพลิงแตํละชนิด 

 
รูปที่ 2  การติดตั้งเครื่องยนต๑ใช๎ทดสอบกับแทํนทดสอบและเครื่องมือ

วัด 

ตารางที่ 2 รายละเอียดของเครื่องยนต๑ดีเซล 

เครื่องยนต๑ดีเซล รายละเอียด 
Type 
 
Model 
Max Power (HP) 
Displacement (cc) 
Engine Speed (RPM) 

Diesel engine 1 cylinder, 4 
cycle, DI, Air cooled 

DH1250 
10 
406 

3,600 
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ตารางที่ 3 รายละเอียดของไดนาโมมิเตอร๑  

ไดนาโมมิเตอร์ รายละเอียด 
Type 

AC volt 
Ampere 

HONMAR 
220 
2.5 

Frequency 
RPM 
KVA 

50 
3,000 

7 

3. ผลการทดลองลละวิเคราะม์ผลการทดลอง 

3.1 ผลการสกัดน้้ามันจากเปลือกส้ม 

น้ํามันที่สกัดได๎จากเปลือกส๎มโดยการใช๎ Hexane 
เป็นตัวทําละลายและนําไปกลั่นแยก Hexane ด๎วยกรรมวิธี
การกลั่นแบบธรรมดาที่จุดเดือด 69.5 Co นั้นจะได๎น้ํามัน
เปลือกส๎มที่มีลักษณะใส มีสีเหลืองเข๎ม และมีกลิ่นหอมของ
เปลือกส๎ม โดยจากเปลือกส๎มสด 1กิโลกรัม เมื่อนํ้ามาสกัด
เป็นน้ํามันจะได๎น้ํามันจากเปลือกส๎มประมาณ 40 มิลลิลิตร 
โดยปริมาตร และมีข๎อมูลในการสกัดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการสกัดน้ํามันจากเปลือกส๎ม 

3.2 ผลการผสมน้้ามันจากเปลือกส้ม 

น้ํามันผสมระหวํางน้ํามันจากเปลือกส๎มกับน้ํามัน
ดีเซลในอัตราสํวน 5:95, 10:90, 15:85  และ 20:80 โดย
ปริมาตรตามลําดับ พบวําเมื่อทําการผสมกันแล๎วน้ํามันทั้ง
สองชนิดสามารถรวมเป็นเนื้อเดียวกัน โดยไมํมีการแยกช้ัน 

3.3 ผลการศึกษาคุณสมบัติเบ้ืองต้นของน้้ามัน 

การทดสอบคุณสมบัติเบื้องต๎นของน้ํามันในงานวิจัย
ประกอบด๎วย ความหนืดทีอุ่ณหภูมิ 40°C จุดวาบไฟ จุดติดไฟ 
ความถํวงจําเพาะที่อุณหภูมิ 15°C คําความเป็นกรด จุดไหล
เทและคําความร๎อน โดยมีคําเฉลี่ยจากผลการทดสอบจํานวน 
3 ครั้ง ดังตารางที ่5 

จากตารางที่ 5 ได๎แสดงคําความหนืด (Viscosity) 
ของน้ํามันชนิดตํางๆที่อุณหภูมิ 40 °C ได๎แกํ D100, O5, 
O10, O15, O20 และ O100 จากผลการทดสอบพบวํา 
O100 มีคําความหนืดต่ําสุดและมีคําอยูํในเกณฑ๑ที่ กรมธุรกิจ
พลังงานกําหนดตามมาตรฐานกําหนดคุณภาพของน้ํามัน โดย
ให๎ความหนืดของน้ํามันดีเซลและไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอ
สเตอร๑ของกรดไขมันมีคํา 1.8-4.1 และ 3.5-5.0 cSt 
ตามลําดับ โดยน้ํามันผสมทั้ง O5, O10, O15 และ O20 มีคํา
สูงกวําเกณฑ๑มาตรฐานกําหนด โดยที่O10 มีความหนืดสูงสุด
มีคําเทํากับ 6.46 sCt ซึ่งมากกวําน้ําเกณฑ๑ 1.3 เทํา แตํทั้งนี้
คําความหนืดของน้ํามันดังกลําวถือวําอยูํในเกณฑ๑มาตรฐาน
กําหนดคุณภาพของน้ํามันดีเซลหมุนช๎าที่กําหนดไว๎ไมํสูงเกิน 
8.0 cSt และหากเปรียบเทียบคําความหนืดของน้ํามันชนิด
ตํางๆกับ D100 พบวํา O5 และ O10 มีคําสูงกวํา D100 
เทํากับ 13% และ 16% เทําตามลําดับ สํวน O15,O20 และ 
O100 มีคําต่ํากวํา D100 เทํากับ 5.6%, 5.6% และ 66% 
ตามลําดับ 

จุดวาบไฟของน้ํามันชนิดตํางๆดังตารางที่ 5  พบวํา 
O100 มีจุดวาบไฟต่ําสุด โดยมีคําเทํากับ 50.7 °C ซึ่งจุดวาบ
ไฟนั้นไมํมีผลกระทบตํอสมรรถนะของเครื่องยนต๑ แตํมี
ความสําคัญด๎านความปลอดภัยในการขนสํง การใช๎งานและ
การเก็บรักษา โดยตามกําหนดลักษณะและคุณภาพของกรม
ธุรกิจพลังงานกําหนดให๎จุดวาบไฟของน้ํามันดีเซลและไบโอ
ดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร๑ของกรดไขมันมีจุดวาบไฟไมํต่ํา
กวํา 52 และ 120°C ตามลําดับ จะเห็นวําเมื่อมีการผสม

ครั้งที่ ปริมาณเปลือกส้ม  
(มิลลิลิตร) 

ปริมาณ Hexane 
(มิลลิลิตร) 

ปริมาณน้้ามัน
เปลือกส้มที่ได้ 
(มิลลิลิตร) 

1 1001.34 1500 39 
2 1000.58 1500 40 
3 1000.62 1500 38 
4 1000.14 1500 42 
5 1000.03 1500 43 
6 1000.12 1500 40 
7 1000.32 1500 38 
8 1000.78 1500 41 
9 1000.33 1500 40 
10 1000.59 1500 43 
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น้ํามันส๎มกับน้ํามันดีเซลจะทําให๎จุดวาบไฟมีคําสูงขึ้น และ
หากเปรียบเทียบคําจุดวาบไฟของน้ํามันชนิดตํางๆกับ D100 
พบวํา O5, O10, O15, O20 และ O100 มีคําต่ํากวํา D100 
เทํากับ 22%, 21%,20%,26% และ 32% ตามลําดับ 

ในสํวนของคําความถํวงจําเพาะที่อุณหภูมิ 15°C ของ
น้ํามันชนิดตํางๆตามในตารางที่ 5  พบวําที่ O100 จะมีคํา
ความถํวงจําเพาะสูงสุด โดยมีคําเทํากับ 0.85 คําความ
ถํวงจําเพาะของน้ํามันจะเป็นตัวแสดงถึงความหนาแนํนของ
น้ํามันซึ่งมีผลตํอการจุดติดของเครื่องยนต๑  ตามเกณฑ๑
มาตรฐานกําหนดคุณภาพน้ํามันดีเซลหมุนเร็วกําหนดให๎มีคํา
อยูํระหวําง 0.81 – 0.87 จะเห็นวําน้ํามันทุกตัวมีคําอยูํในชํวง
ที่เกณฑ๑มาตรฐานกําหนด  เมื่อเปรียบเทียบคําความ
ถํวงจําเพาะของน้ํามันชนิดตํางๆกับ D100 พบวํา O5, O10, 
O15, O20 มีคําเทํากันซึ่งมากกวํา D100 เทํากับ 0.6% และ 
O100 มีคํามากกวํา D100 เทํากับ 2.4% 

จากตารางที่ 5 แสดงคําความเป็นกรดของน้ํามันชนิด
ตํางๆ พบวํา O100 มีคําความเป็นกรดสูงสุด โดยมีคําเทํากับ 
3.14 mgKOH/g แตํเมื่อนํามาผสมกับน้ํามันดีเซลในสัดสํวน
ตํางๆ คําความเป็นกรดก็จะลดลงตามสัดสํวนของน้ํามันดีเซล
ที่เพิ่มขึ้น จากมาตรฐานกําหนดลักษณะและคุณภาพของกรม
ธุรกิจพลังงานกําหนดให๎คําความเป็นกรดของไบโอดีเซล
ประเภทเมทิลเอสเตอร๑ของกรดไขมันมีคําไมํสูงกวํา 0.50 
mgKOH/g จะเห็นวํา O5และ O10มีคําอยูํในเกณฑ๑มาตรฐาน 
ซึ่งคําความเป็นกรดของน้ํามันมีผลตํอการกัดกรํอนใน
เครื่องยนต๑ทําให๎อายุการใช๎งานของปั๊มและไส๎กรองน้ํามัน
ลดลง นอกจากนี้ยังแสดงถึงการเสื่อมสภาพของน้ํามันอีกด๎วย 
เมื่อเปรียบเทียบคําความเป็นกรดของน้ํามันชนิดตํางๆกับ 
D100 พบวํา O5, O10, O15, O20 และ O100 มีคํามากกวํา 
D100 เทํากับ 1.5 เทํา, 3.5 เทํา, 5เทํา , 7เทํา และ 28 เทํา 

สุดท๎าย ในสํวนของคําความร๎อนของน้ํามันชนิดตํางๆ 
ตามตารางที่ 5 พบวําน้ํามันผสมมีคําความร๎อนมากกวํา 
น้ํามันดีเซล โดย O15 มีคําความร๎อนสูงสุด โดยมีคําเทํากับ 
44.68 MJ/kg มากกวํา D100 1 เทํา ซึ่งคําความร๎อนของ
น้ํามันเช้ือเพลิงไมํมีผลโดยตรงตํอการเผาไหม๎ของเครื่องยนต๑
แตํน้ํามันที่มีคําความร๎อนต่ําจะทําให๎สิ้นเปลืองปริมาณ
เช้ือเพลิงมากกวําน้ํามันที่มีคําความร๎อนสูง 

3.4 ผลการทดสอบเปรียบเทียบสมรรถนะของเคร่ืองยนต์
ลบบจุดระเบิดด้วยการอัด 

ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต๑แบบจุด
ระเบิดด๎วยการอัดโดยไมํมีการปรับแตํงเครื่องยนต๑ที่ใช๎น้ํามัน 
O5, O10, O15, O20 และ D100 เป็นเช้ือเพลิง เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องยนต๑ในสํวนของกําลังของ
เครื่องยนต๑ อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง อัตราการ
สิ้นเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงจําเพาะ และประสิทธิภาพเชิงความ
ร๎อน พบวํา 

ผลของกําลังเครื่องยนต๑ที่ใช๎น้ํามันชนิดตํางๆได๎แกํ 
O5, O10, O15, O20 เปรียบเทียบกับการใช๎ D100 เป็น
เช้ือเพลิงในเครื่องยนต๑แบบจุดระเบิดด๎วยการอัด โดยการเพิ่ม
ภาระโหลด 4.0, 6.0, 8.0 และ 9.2 kW ตามลําดับ ให๎กับ
เครื่องยนต๑ทําให๎ความเร็วรอบของเครื่องยนต๑ลดลงจาก 
2,850 RPM เป็นในชํวง 2,450 RPM ดังรูปที่ 3 พบวํา O5, 
O10, O15, O20 ให๎คํากําลังเครื่องยนต๑ใกล๎เคียงกับ D100 
ตลอดชํวงความเร็วรอบที่ทดสอบ โดยมีชํวงความเร็วรอบ
เครื่องยนต๑ที่ให๎กําลังสูงสุดคือ 2,500-2,700 RPM ซึ่งกําลัง
สูงสุดที่สามารถสร๎างได๎ O5, O10, O15, O20 และD100โดย
มีคํากําลังเทํากับ 7.08, 7.66, 7.25, 7.47 และ 7.11 kW 
ตามลําดับ ซึ่งกําลังสูงสุดของ O5 มีคําน๎อยกวํา  D100 
เทํากับ 0.56% สํวน O10, O15และO20 มีคํามากกวํา D100 
เทํากับ 7.74%,1.97%และ 5.06% ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
ในชํวงความเร็วรอบสูงคือในชํวงความเร็วรอบ 2,600–2,850 
RPM พบวําคํากําลังของเครื่องยนต๑ที่ใช๎ O10, O15และO20 
จะมีคําสูงกวําเทียบกับเครื่องยนต๑ที่ใช๎ D100 เป็นเช้ือเพลิง 
อาจเนื่องจาก O10, O15และO20 มีอัตราสํวนอากาศตํอ
เช้ือเพลิงทางทฤษฎีน๎อยกวํา D100 เพราะมีออกซิเจนเป็น
สํวนประกอบจึงสามารถเผาไหม๎ได๎ดีกวําและเมื่อพิจารณา
ในชํวงความเร็วรอบต่ําคือในชํวงความเร็วรอบ 2,200–2,600 
RPM พบวําคํากําลังของเครื่องยนต๑ที่ใช๎ O10, O15และO20 
มีคําสูงกวํา D100 อาจเนื่องมากจากคําความร๎อนของ O10, 
O15และO20 มีคําที่สูงกวํา D100 

จากรูปที่4 แสดงอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง
จําเพาะของเครื่องยนต๑ (Specific Fuel Consumption, 
SFC) เปรียบเทียบกับความเร็วรอบ พบวํา O5, O10, O15 
และ O20 มีคําต่ํากวํา D100 ตลอดชํวงความเร็วรอบที่
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ทดสอบเนื่องจากคําความร๎อนของ O5, O10, O15และ O20 
มีคํามากกวํา D100 ดังนั้นในการที่เครื่องยนต๑จะให๎กําลั ง
ออกมาเทํากันจึงต๎องใช๎ปริมาณน้ํามันน๎อยกวํา  ที่ชํวง
ความเร็วรอบสูง2,600–2,850 RPM จะพบวํา O20 มีคํา
อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงจําเพาะต่ําสุดเทํากับ 0.16 
kg/kWh ซึ่งต่ํากวํา D100 ถึง 30%   

จากรูปที่ 5 และ 6 แสดงประสิทธิภาพเชิงความร๎อน
เปรียบเทียบกับความเร็วรอบของเครื่องยนต๑และกําลังของ
เครื่องยนต๑ เมื่อใช๎ O5, O10, O15 , O20 และ D100 เป็น
เช้ือเพลิง โดยประสิทธิภาพเชิงความร๎อนของเครื่องยนต๑ที่ใช๎ 
O5, O10, O15และ O20 มีคําสูงกวํา D100 ตลอดชํวง
ความเร็วรอบในการทดสอบ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
อณัติ จิตรานุเคราะห๑ (2550) ที่ได๎ศึกษาการใช๎น้ํามันปาล๑มไบ

โอดีเซลในเครื่องยนต๑จุดระเบิดด๎วยการอัดขนาดเล็กพบวํา
ประสิทธิภาพเชิงความร๎อนของน้ํามันปาล๑มไบโอดีเซลสูงกวํา
ดีเซล เนื่องจากมีออกซิเจนอยูํในโครงสร๎างจึงมีอัตราสํวน
อากาศตํอเช้ือเพลิงทางทฤษฎีน๎อยกวําน้ํามันดีเซลทําให๎มีการ
เผาไหม๎สมบูรณ๑กวํา D100 จึงทําให๎มีประสิทธิภาพเชิงความ
ร๎อนสูงกวํา D100 เชํนเดียวกับ K. Purushothaman และ G. 
Nagarajan (2009) ที่ได๎ทําการศึกษาผลของการใช๎น้ํามันจาก
ส๎ม และน้ํามันจาก 

ส๎มผสม DEE(diethyl ether) ในเครื่องยนต๑ลูกสูบ 
ซึ่งพบวํามีคําประสิทธิภาพสูงกวําน้ํามันดีเซลด๎วยเชํนกัน 
เนื่องมาจากน้ํามันส๎มมีคุณสมบัติของ ไอดี การผสมและการ
แตกตัวเป็นละอองฝอยที่ดีกวํา 

ตารางที่ 5 คุณสมบัติเบื้องต๎นของน้ํามัน 

หมายเหตู คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นผลจากการทดลองจํานวน 3 8iyh‖ 

 
รูปที่ 3  กําลังของเครื่องยนต๑ที่ความเร็วรอบตํางๆ 

 
รูปที่ 4  อัตราการสิ้นเปลืองจําเพาะของเครื่องยนต๑ที่ความเร็วรอบ

ตํางๆ  

 
รูปที่ 5  ประสิทธิภาพเชิงความร๎อนของเครื่องยนต๑ที่ความเร็วรอบ

ตํางๆ 

คุณสมบัติเบื้องต้น O5 O10 O15 O20 O100 D100 

ความหนืดที่ 40 oC (sSt) 6.30±0.06 6.46±0.07 5.25±0.03 5.25±0.22 1.85±0.14 5.56±0.03 
จุดวาบไฟ (°C) 58.7±0.6 59.3±0. 6 59.7±0.6 55.7±0.6 50.7±0.6 75.3±0.6 
จุดติดไฟ (°C) 68.3±0.6 70.3±0.6 75.7±0.6 73.3±0.6 82.7±0.6 >200±0.6 
ความถํวงจําเพาะที่ 15°C 0.835±0.000 0.835±0.000 0.835±0.000 0.835±0.000 0.850±0.000 0.830±0.000 
คําความเป็นกรด (mgKOH/g) 0.17±0.00 0.39±0.00 0.56±0.00 0.78±0.00 3.14±0.00 0.11±0.00 
จุดไหลเท (°C) <-10±0.0 <-10±0.0 <-10±0.0 <-10±0.0 <-10±0.0 -3.0±0.0 
คําความร๎อน (MJ/kg) 44.34±0.38 44.02±0.30 44.68±0.08 43.93±0.08 43.54±0.61 42.50±0.28 
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รูปที่ 6  ประสิทธิภาพเชิงความร๎อนเปรียบเทียบกับกําลังของ

เครื่องยนต๑ 

4. สรุปผลการทดลอง 

4.1 สรุปผลการสกัดน้้ามันจากเปลือกส้ม 

จากการสกัดน้ํามันจากเปลือกส๎มโดยใช๎ Hexane 
เป็นตัวทําละลาย จากนั้นจึงนําไปสกัดโดยการกลั่น พบวําจะ
ได๎น้ํามันออกมาในปริมาณประมาณ 40 มิลลิลิตร ตํอเปลือก
ส๎มสด 1 กิโลกรัม  

4.2 การผสมน้้ามันลละคุณสมบัติเบื้องต้นของน้้ามัน 

จากการผสมน้ํามันจากเปลือกส๎มกับน้ํามันดีเซล
พบวําสามารถผสมเข๎ากันได๎ดีโดยไมํมีการแยกช้ัน โดยที่
คุณสมบัติเบื้องต๎นของน้ํามันผสมทั้ง O5, O10, O15 และ 
O20 มีคําความหนืด, จุดวาบไฟ, คําความถํวงจําเพาะ, คํา
ความเป็นกรดและคําความร๎อนของน้ํามันดังกลําวอยูํใน
เกณฑ๑มาตรฐานกําหนด มีเพียงO100 มีคําความเป็นกรด
สูงสุด เทํากับ3.14 mgKOH/g ซึ่งสูงกวํามาตรฐาน สําหรับ
คําความร๎อนพบวําน้ํามันผสมมีคําความร๎อนมากกวําน้ํามัน
ดีเซล โดย O15 มีคําความร๎อนสูงสุด  

4.3 การทดสอบเปรียบเทียบสมรรถนะของเคร่ืองยนต์
ลบบจุดระเบิดด้วยการอัด 

ลักษณะการทํางานของเครื่องยนต๑โดยใช๎ O5, O10, 
O15และ O20 เป็นเช้ือเพลิง ในการเดินเครื่องยนต๑ที่ภาระ
โหลดตํางๆ เป็นไปอยํางปกติเมื่อเทียบกับเครื่องยนต๑ที่ใช๎ 
D100 เป็นเช้ือเพลิง โดยที่สมรรถนะของเครื่องยนต๑ที่
ทดสอบมีแนวโน๎มใกล๎เคียงกับ D100 โดยที่กําลังเพลาของ
เครื่องยนต๑ที่ใช๎ O5, O10, O15และ O20 จะสูงกวํา
เครื่องยนต๑ที่ใช๎ D100 เป็นเช้ือเพลิง สํวนของอัตราการ

สิ้นเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงจําเพาะของเครื่องยนต๑เปรียบเทียบ
กับความเร็วรอบและกําลังของเครื่องยนต๑ พบวํา O5, O10, 
O15 และ O20 มคีําต่ํากวํา D100 ตลอดชํวงความเร็วรอบที่
ทดสอบ  

5. ข้อเสนอลนะ 

1. ในการสกัดน้ํามันจากเปลือกส๎ม โดยใช๎Hexane 
เป็นตัวทําละลายนี้ พบวําHexane มีราคาสูงมาก ไมํเหมาะ
ที่จะนํามาใช๎ในการสกัดนี้ จึงควรหาตัวทําละลายอื่นที่มี
ราคาถูกกวํามาใช๎แทน 

2. เนื่องจากน้ํามันส๎มมีคําความเป็นกรดสูง ดังนั้น
อาจมีผลตํอการกัดกรํอนของเครื่องยนต๑ หรือมีผลกระทบตํอ
สภาพแวดล๎อมจากการปลดปลํอยมลพิษ ดังนั้นควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมถึงผลกระทบดังกลําว 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อทดสอบและประเมินผลกังหันลมแกนตั้งเพื่อการสูบน้ําโดยกังหันที่สร๎างขึ้นได๎ทําการติดตั้งบน
โครงเหล็กที่สูงจากแนวระดับ3 เมตร สํงถํายกําลังด๎วยเพลาขนาด 2 นิ้ว ผํานมายังเฟืองโซํเพื่อทําการทดรอบให๎มีความเร็วสูงขึ้น 
เพื่อให๎เครื่องสูบน้ําแบบสูบชักขนาดทํอดูด 1 นิ้ว สามารถทํางานได๎  ตัวกังหันที่ออกแบบสร๎างขึ้นเป็นแบบแกนตั้ง โดยออกแบบให๎
มีความเหมาะสมกับพื้นท่ีความเร็วลมต่ํา ขนาดของใบมีความกว๎าง 1.2 เมตร และยาว 2.6 เมตร สามารถรับแรงลมได๎ทุกทิศทาง 
จากการทดสอบพบวํากังหันลมเริ่มหมุนที่ความเร็วเฉลี่ย 2 เมตรตํอวินาที และสามารถสูบน้ําที่ความเร็วลมเฉลี่ย 2.5 เมตรตํอวินาที
ขึ้นไป โดยความเร็วลมสูงสุดที่วัดได๎ คือ 3.9เมตรตํอวินาที และกังหันสามารถสูบน้ําได๎ 25.2 ลิตรตํอช่ัวโมง ในระยะเวลา 1 ปี 
กังหันลมสามารถสูบน้ําเพื่อกักเก็บไว๎ใช๎งานโดยเฉลี่ย 220,752 ลิตรตํอปี ที่ระยะความสูงของหัวน้ํา 8เมตร 

 ค้าส้าคัญ: กังมันลมลกนตั้ง;สูบน้้า 

บทน้า 

ปัจจุบันเช้ือเพลิงปิโตรเลียมนับวันจะน๎อยลงไปทุกที  
โดยเฉพาะน้ํามันที่นํามาใช๎เป็นเช้ือเพลิงสําหรับเครื่องยนต๑ต๎น
กําลังตํางๆ  ไมํวําจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรรม  
การสูบน้ําก็เชํนเดียวกันต๎องอาศัยต๎นกําลังจากเครื่องยนต๑ใน
การขับเครื่องสูบ  โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมยังมีพลังงาน
ทดแทนอื่นๆ ที่สามารถออกแบบประยุกต๑ใช๎ประโยชน๑ได๎  
เชํน  พลังงานลม  สามารถท่ีจะออกแบบกังหันลมแบบตํางๆ 
ให๎สามารถทํางานได๎ที่ความเร็วลมต่ํา  ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่
สํวนใหญํของประเทศไทยไมํมีความเร็วลมที่สูงมากนัก  จึง
จําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องออกแบบกังหันลมความเร็วต่ําเพื่อ
นํามาประยุกต๑ใช๎ในภาคเกษตรกรรมตํอไป 

อุปกรณ์ลละวิธีการ 

การออกแบบกังหันลมความเร็วต่ําเพื่อนํามาใช๎ในการ
สูบน้ําขึ้นสูํที่สูง  เพื่อกักเก็บเอาไว๎ในการใช๎งานในภาค
เกษตรกรรม  ซึ่งไมํได๎คํานึงถึงเวลาที่จะต๎องให๎ได๎ปริมาณน้ํา

ในจํานวนที่สูงมากนัก  จากการศึกษาเอกสารพบวําใน
ประเทศไทยมีการใช๎กังหันลมเพื่อการสูบน้ํามานานแล๎ว  แตํ
ไมํเป็นที่แพรํหลายเนื่องจากขาดการประชามสัมพันธ๑และการ
ถํายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม  จึงมีใช๎จํากัดอยูํในแวดวง
วิชาการและกลุํมผู๎ใช๎ขั้นทดลองเทํานั้น[4]  อยํางไรก็ตามได๎มี
นักวิจัยหลายกลุํมได๎ทําการศึกษาศึกษาออกแบบและสร๎าง
กังหันลมทั้งการศึกษารูปแบบในการรับลม[1-2]  และ
นอกจากนั้นก็มีการศึกษารูปแบบของใบกังหันลมที่เหมาะสม
สําหรับใช๎การสูบน้ําในประเทศไทยอีกด๎วย[3-7]  จาก
การศึกษาของนักวิจัยพบวํา  กังหันลมแบบแกนตั้ งมีความ
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี  ที่มีความเร็วต่ํามากท่ีสุด  ทั้งนี้เนื่องจาก
กังหันลมความเร็วต่ําสามารถรับแรงลมในแนวขนานได๎ทุก
ทิศทาง  อีกทั้งไมํจําเป็นต๎องติดตั้งในระดับที่สูงมากนัก  จึงมี
ความเหมาะสมในการติดตั้งในพื้นที่ที่จํากัด  และสามารถ
ประยุกต๑ใช๎ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบสูบชักได๎  จากผล
การศึกษาดังกลําวจึงได๎มีการออกแบบและสร๎างกังหันลม
แบบแกนตั้งเพื่อการสูบน้ําขึ้น  โดยมีใช๎ข๎อมูลจากสถานีวัด
สภาพอากาศเชียงใหมํ  กรมอุตุนิยมวิทยา  โดยความเร็วลม
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เฉลี่ยในพ้ืนท่ีราบในเขตจังหวัดเชียงใหมํ มีความเร็วลมเฉลี่ย
อยูํที่ 2.6 เมตรตํอวินาที  จากข๎อมูลดังกลําวนี้จึงออกแบบ
กังหันลมให๎เริ่มหมุนที่ความเร็วลมต่ําสุด คือ 2 เมตรตํอวินาที  
จึงได๎ขนาดกังหันลมที่มีความยาว 2.6 เมตร และสูง 1.2 เมตร
(ภาพที่ 1)  เมื่อได๎ทําการสร๎างกังหันลมที่ได๎ออกแบบเอาไว๎
เสร็จเรียบร๎อยแล๎วจึงได๎มีการทดลองเบื้องต๎น  เพื่อปรับปรุง
แก๎ไขในสํวนที่ยังมีข๎อบกพรํอง  หลังจากนั้นจึงได๎มีการ
ทดสอบจริงเพื่อเก็บข๎อมูล  โดยมีการติดตั้งกังหันในพื้นที่โลํง  
เพื่อไมํให๎มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาบดบังทิศทางลม   

 
รูปที่ 1  กังหันลมแบบแกนตั้ง  

กังหันลมแบบแกนตั้งนี้ได๎รูปแบบมาจากกังหันลมที่
ประยุกต๑ใช๎ในการสูบน้ํา[7]  ซึ่งกังหันลมที่ได๎ทําการออกแบบ
ได๎ใช๎เพลาขนาด 2 นิ้ว  ในการสํงถํายกําลัง  ซึ่งตํออยูํกับเฟือง
ขนาด 48ฟัน  เป็นเฟืองขับ  และเฟืองขนาด 12  ฟัน  เป็น
เฟืองตาม  และเพลาของเฟืองตามตํออยูํกับแกนของเครื่อง
สูบน้ําแบบสูบชัก เครื่องสูบน้ําแบบสูบชักได๎มีการเลือกใช๎
ตามความเร็วของเพลาขับที่ใช๎ในการสูบน้ําได๎  ทั้งนี้เนื่องจาก
ความเร็วที่สํงมาจากใบกังหันผํานเพลาและเฟืองทดรอบเป็น
ความเร็วที่ต่ํา  จึงต๎องมีการเลือกใช๎ให๎สัมพันธ๑กับความเร็วลม 
โดยเลือกเครื่องสูบน้ําที่มีขายตามท๎องตลาดทั่วไปขนาด 1500 
ลิตรตํอช่ัวโมง  ท่ีความเร็วรอบ 250 รอบตํอนาที  โดยมีทํอ
ดูดและทํอสํงขนาด 1 นิ้ว  สามารถสํงน้ําได๎สูงสุด 8 เมตร 

 
รูปที่ 2  เฟืองสํงถํายกําลังมายังเครื่องสูบน้ําแบบสูบชัก    

โดยตัวกังหันติดตั้งไว๎บนชุดโครงเหล็กที่ใช๎ในการ
ติดตั้ง ซึ่งมีขนาดความสูง 3 เมตรจากแนวระดับ  มีฐานยึดกับ
พื้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและปูองกันความเสียหาย  เมื่อมีลม
พายุหรือชํวงที่มีลมแรง  ขณะที่ไมํใช๎ได๎ทําการปลดโซํออก  
เพื่อปูองกันน้ําล๎นจากแหลํงกักเก็บน้ํา 

 

ผลลละวิจารณ์ 

หลังจากการออกแบบและสร๎างกังหันลมเสร็จแล๎ว  ก็
ได๎มีการทดสอบเพื่อเก็บข๎อมูลตลอด 24 ช่ัวโมง  โดยไมํมีการ
ตํอกับเครื่องสูบน้ํา หรือการทดสอบในชํวงไมํมีภาระ จํานวน 
4 ครั้ง แตํละครั้งหํางกัน 7 วัน  ในชํวงเดือนมกราคม(ตารางที่ 
1) จากข๎อมูลดังกลําวพบวําความเร็วลมสูงอยูํในชํวงเที่ยง-
เย็น คือ ตั้งแตํ เวลาประมาณ 12.00-18.00 น. โดยมีการ
บันทึกทุก 2 ช่ัวโมง  เมื่อดูจากข๎อมูลที่บันทึกทุกช่ัวโมงโดย
เฉลี่ย   พบวํากังหันสามารถสูบน้ําได๎ตลอดเวลา   

ตารางที่ 1 ความเร็วลมเฉลี่ย ในชํวงเดือนมกราคม  2553 

เวลา(นาฬิกา) ความเร็วลมเฉลี่ย(เมตรต่อวินาที) 
6.00 2.7 
8.00 2.8 
10.00 2.8 
12.00 3.1 
14.00 3.6 
16.00 3.4 
18.00 3.2 
20.00 2.6 
22.00 2.6 
24.00 2.6 
2.00 2.6 
4.00 2.7 
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หลังจากนั้นก็ได๎ เคลื่อนย๎ายกังหันลมไปทําการ
ทดสอบเพื่อเก็บข๎อมูลในพ้ืนที่จริง  คือ ใกล๎กับแหลํงกักเก็บ
น้ําของเกษตรกร  โดยได๎ทําการติดตั้งใกล๎กับแหลํงเก็บกักน้ํา  
แล๎วทําการเก็บข๎อมูลอัตราการไหลของน้ํา 3 ชํวงเวลา  คือ   
เก็บข๎อมูลในชํวงเวลา  8.00-9.00 น.,  13.00-14.00 น. และ 
20.00-21.00 น.  จํานวน 4 ครั้ง โดยแตํละครั้งหํางกัน 7 วัน  
เชํนเดียวกับชํวงที่ไมํมีภาระ  แตํลดเวลาในการเก็บข๎อมูลการ
สูบน้ําลงมา  เนื่องจากข๎อจํากัดเรื่องพื้นที่  จากข๎อมูลดังกลําว
สามารถแสดงได๎ดังรูปที่ 3  ซึ่งพบวํากังหันลมสามารถสูบน้ํา
ได๎โดยเฉลี่ย  ในชํวงเวลา 8.00 - 9.00 น. ได๎ 23.6 ลิตรตํอ
ช่ัวโมง  ชํวงเวลา 13.00 - 14.00 น. ได๎ 29.4  ลิตรตํอช่ัวโมง   
และชํวงเวลา 20.00 - 21.00 น. ได๎ 22.7 ลิตรตํอช่ัวโมง  
หากคิดเป็นรายเฉลี่ยตํอช่ัวโมงเทํากับ     25.2 ลิตรตํอช่ัวโมง 

 
รูปที่ 3  อัตราการไหลของน้ําในแตํละชํวงเวลา 

สรุป 

จากผลการทดสอบกังหันลมเพื่อการสูบน้ํา  พบวํา
กังหันลมแบบแกนตั้งสามารถเป็นต๎นกําลังในการสูบน้ําขึ้นสูํที่
สูงเพื่อกักเก็บและปลํอยออกไปใช๎เมื่อยามต๎องการได๎  โดยไมํ
ต๎องอาศัยกําลังจากไฟฟูา กังหันสามารถสูบน้ําโดยเฉลี่ยได๎ 
25.2 ลิตรตํอช่ัวโมง  ในระยะเวลา  1 ปี กังหันลมสามารถสูบ
น้ําเพื่อกักเก็บไว๎ใช๎งานได๎220,752  ลิตรตํอปี  ที่ระยะความ
สูงของหัวน้ํา  ไมํเกิน 8 เมตร กังหันสามารถสูบน้ําได๎เมื่อมี
ความเร็วลมโดยเฉลี่ย 2.5 เมตรตํอวินาทีข้ึนไป 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสถาบันวิจัย  มหาวิทยาลัยนอร๑ท -
เชียงใหมํ  ที่สนับสนุนทุนวิจัย 

เอกสารอ้างอิง 
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TEA-09 

การก้ามนดค่าตัวลปรที่เมมาะสมของอุณมภูมกิารเผาไมม้ 
ในระบบการผลิตไฟฟ าจากชีวมวล โดยวิธีออกลบบการทดลอง 

นเรศว๑ร  ช้ินอินมนู1และ ยุทธชัย บรรเทิงจิตร1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือกรุงเทพฯ 10800 

ผู้เขียนติดต่อ: นเรศว์ร  ชิ้นอินมนู  E-mail: nared_chin@yahoo.com 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค๑เพื่อกําหนดคําของตัวแปรที่สําคัญ ในการทํางานของเตาผลิตแก๏สจากแกลบด๎วยระบบแก๏สซิฟิ
เคช่ันที่จะทําให๎อัตราการใช๎แกลบลดลง โดยสามารถเปรียบได๎กับการใช๎แกลบผลิตไฟฟูา จากข๎อมูลในอดีตสรุปได๎วําตัวแปรที่สําคัญ
ในการผลิตแก๏ส คือ อุณหภูมิ Pyrolysis และ อุณหภูมิ Throat ซึ่งโดยปกติอุณหภูมิจะกําหนดที่ 500๐C และ 750๐C ตามลําดับ 
ซึ่งจะใช๎แกลบเฉลี่ย 1.85 kg/kW ในขณะที่การใช๎แกลบไปผลิตไอน้ํา และไอดง เพื่อผลิตกระแสไฟฟูา จะใช๎แกลบเฉลี่ย 1.5 kg/kW 
การวิจัยนี้จึงเป็นการออกแบบการทดลองแบบ 2 ตัวแปรตัวแปรละ 3 ระดับ ซึ่งตัวแปรแรกคือ อุณหภูมิ Pyrolysis จะทดลองที่ 
500๐C, 550๐C และ 600๐C และตัวแปรที่สองคืออุณหภูมิ Throat จะทดลองที่ 750๐C, 800๐C และ 850๐C รวมทั้งหมด 9 กลุํม
การทดลอง แตํละกลุํมทดลองจะใช๎เวลา 24 ช่ัวโมง จากผลการทดลองสรุปได๎วําอุณหภูมิ Pyrolysis 550๐C และอุณหภูมิที่ Throat 
800๐C ทําให๎มีคําการใช๎แกลบตํอการผลิตกระแสไฟฟูาน๎อยสุดคือ ประมาณ 1.5 kg/kW ซึ่งเป็นคําที่ไมํแตกตํางกับการใช๎แกลบ
ผลิตไอน้ําและกระแสไฟฟูา จากการทดสอบทางสถิติ สรุปได๎วําที่กลุํมการทดลอง 550๐C และ 800๐C มีอัตราการใช๎แกลบน๎อยกวํา
กลุํมทดลองอื่นอยํางมีนัยสําคัญ (P<0.05) 

ค้าส้าคัญ: ระบบผลิตไฟฟ าจากชีวมวล; ลก๊สซิฟิเคชั่น ; Gasifier 

1.บทน้า 

จากสภาวการณ๑ปัจจุบันที่ราคาเช้ือเพลิงฟอสซิล
ตํางๆเชํนน้ํามันก๏าซธรรมชาติและถํานหินซึ่งเป็นพลังงาน
หลักของโลกมีการปรับตัวสูงขึ้นอยํางตํอเนื่องสํงผลกระทบตํอ
ผู๎บริโภคเช้ือเพลิงทั้งทางตรงและทางอ๎อมท้ังในประเทศไทย
และตํางประเทศเป็นอยํางมาก จึงเป็นที่มาของการหา 
พลังงานอ่ืนซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกใหมํ ที่ยั่งยืนมาทดแทน
พลังงานดังกลําวจากการศึกษาและประเมินศักยภาพชีวมวล
ทําให๎ทราบวําในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร มีวัสดุเหลือใช๎
เป็นจํานวนมากที่สามารถนํามาเป็นเช้ือเพลิงไฟฟูาได๎ เชํน 
แกลบ ฟางข๎าวเศษไม๎ ซังข๎าวโพด เปลือก และกะลามะพร๎าว 
เป็นต๎น 

โรงไฟฟูาชีวมวล ระบบแก๏สซิฟิเคช่ัน เป็นเทคโนโลยี
หนึ่งที่มีศักยภาพและยังมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องโดยเฉพาะ
ระบบการเผาไหม๎ในห๎องเผาไหม๎แบบอับอากาศ (ใช๎อากาศใน
การเผาไหม๎น๎อย) ถ๎าสามารถจัดสัดสํวนที่เหมาะสมระหวําง
เช้ือเพลิงและอากาศ การทํางานของระบบจะมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ทําให๎ประหยัดการใช๎เช้ือเพลิงตํอกระแสไฟฟูาที่ได๎มาก
ขึ้น ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลทําให๎ประหยัดการใช๎เช้ือเพลิงตํอ
กระแสไฟฟูาได๎มากขึ้น คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม๎
ในขบวนการแก๏สซิฟิเคช่ัน 

ซึ่งโดยปกติอัตราการใช๎ชีวมวลตํอหนํวยไฟฟูาใน
ระบบแก๏สซิฟิเคช่ัน ที่มีกําลังการผลิต 0.2 – 2 MW มีอัตรา
การใช๎เช้ือเพลิงที่ประมาณ 1.7–2  kg/kWและใกล๎เคียงกับ
ระบบกังหันไอน้ํา (Steam turbine) ที่มีกําลังการผลิต 1 – 2 
MW ที่ความดันไอนํ้า ในระบบไมํเกิน 25 bar แตํสําหรับ
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โรงไฟฟูาชีวมวลระบบกังหันไอนํ้า (Steam turbine) ขนาด
ใหญํ    (5 – 10 MW) ที่ใช๎แรงดันไอน้ํา 60 bar ขึ้นไปจะมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น มีการใช๎เช้ือเพลิงน๎อยลงเหลือ 1.5 
kg/kW ถือวํามีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนพลังงานที่ดี
ขึ้น มีความเป็นไปได๎ในเชิงธุรกิจ แตํมีปัญหาเรื่องคําขนสํง
เช้ือเพลิงที่มีน้ําหนักเบาและมีราคาแพง 

ดังนั้น การลดขนาดกําลังการผลิตของโรงไฟฟูาให๎
เหมาะสมกับปริมาณชีวมวล โดยไมํมีการขนสํงจะชํวยลด
ต๎นทุนการผลิตไฟฟูาได๎  ขนาดของโรงไฟฟูาชีวมวลที่
เหมาะสมจึ งมี ขนาดเทํ ากั บ  ชี วมวลที่ เกิ ดขึ้ นจาก
ขบวนการผลิตของโรงงาน ในแตํละโรงงานที่มีขนาดกําลังการ
ผลิต 150 – 200 ตันข๎าวเปลือกตํอวัน จะมีแกลบเพียงพอ
ปูอนให๎โรงไฟฟูาขนาด 1 MW โดยไมํต๎องขนสํงเช้ือเพลิงโดย
สามารถลดคําขนสํงวัตถุดิบได๎และหลังจากแปรรูปเป็นสินค๎า 
(ไฟฟูา) ก็ไมํมีคําขนสํง 

ด๎วยเหตุนี้ การพัฒนาโรงไฟฟูาชีวมวลในระบบแก๏ส
ซิฟิเคช่ัน ให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการลดปริมาณการใช๎ชีว
มวล ลดลงจาก 1.7 – 2 kg/kW ให๎ดีใกล๎เคียงกับโรงไฟฟูา
กังหัน ไอน้ํา (Steam turbine) ขนาดใหญํ ซึ่งในปัจจุบันถือวํา
มีประสิทธิภาพสูงสุด ถือวําเป็นความสามารถในการบริหาร
จัดการปริมาณชีวมวลที่เป็นของเหลือใช๎ภาคเกษตรอยํางมี
ประสิทธิภาพ เพราะปริมาณของชีวมวลในประเทศไทย 
สามารถผลิตไฟฟูาได๎ถึง 2,800 MW ตามแผนการใช๎พลังงาน
ของกระทรวงพลังงาน ปี 2554 สามารถลดคําใช๎จํายและ
ประหยัดการใช๎ชีวมวลของประเทศได๎ถึง 15,000 ล๎านบาท
ตํอปี จึงถือวําเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการบริหารจัด
การพลังงานของประเทศได๎ และสามารถลดความสูญเสีย
พลังงานจากชีวมวลที่อยูํไกลโรงไฟฟูาไมํสามารถ ขนย๎ายได๎
และถูกทอดทิ้ง จนชีวมวลนี้เปลี่ยนสภาพเป็นแก๏สมีเทน เกิด
กลิ่นเหม็นเป็นพิษตํอสิ่งแวดล๎อม และสุดท๎ายแก๏สนี้ก็จะลอย
ขึ้นสูํบรรยากาศทําให๎เกิดสภาวะโลกร๎อนในที่สุด 

1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อลดปริมาณการใช๎เช้ือเพลิงชีวมวลของโรงไฟฟูา
ระบบแก๏สซิฟิเคช่ัน ให๎ใกล๎เคียงกับโรงไฟฟูากังหันไอน้ํา 
(Steam turbine) ที่ 1.5 kg/kW 

1.2 ขอบเขตการด้าเนินงานลละขั้นตอนการด้าเนินงาน 

ทําการทดสอบหาปริมาณอากาศที่เหมาะสมในห๎อง
เผาไหม๎ภายในระบบอับอากาศ โดยการปรับระดับการให๎
อากาศในระบบ และกําหนดการปูอนปริมาณเช้ือเพลิงให๎เป็น
คําคงที่ เพื่อให๎ได๎ปริมาณอากาศที่เหมาะสมในการวิจัยใน
ลําดับตํอไป 

2. ทฤษฎีลละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ศึกษามลักการของระบบลก๊สซิฟิเคชั่น 

ปฏิกิริยาความร๎อนของการเกิดก๏าซชีวมวลในเตาผลิต
ก๏าซนั้น ถึงแม๎วําบริเวณที่เกิดจะอยูํติดกันแตํก็ยังสามารถ
แยกบริเวณตํางๆ ออกจากกันตามปฏิกิริยาเคมี  และ
อุณหภูมิที่แตกตํางกัน ซึ่งสามารถแบํงออกได๎เป็น 4 บริเวณ
ด๎วยกันคือ 

2.1.1 บริเวณเผาไมม้ (Combustion zone) อาจ
เรียกวํา “Oxidation zone” หรือ “Hearth zone” อากาศ
จะถูกสํงผํานเข๎าไปในบริเวณนี้ ซึ่งเป็นตําแหนํงที่เช้ือเพลิงกับ
อากาศสัมผัสกันเป็นจุดแรก ทําให๎เกิดปฏิกิริยาระหวําง
ออกซิเจนในอากาศกับคาร๑บอน และไฮโดรเจนในเช้ือเพลิง 
( โดยถือวํ าซั ล เฟอร๑ มี น๎ อยมากตั ดทิ้ ง ได๎ )  ทํ า ให๎ เกิ ด
คาร๑บอนไดออกไซด๑และน้ํา ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยา
คายความร๎อน และความร๎อนที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้จะถูก
นําไปใช๎ในปฏิกิริยาแบบดูดความร๎อนในบริเวณรีดัคชัน และ
บริเวณการกลั่นสลายอุณหภูมิบริเวณเผาไหม๎อยูํระหวําง 
1,000 – 1,500 ๐C (Overend, 1982) 

2.1.2 บริเวณรีดัคชัน (Reduction Zone) เมื่อ
อากาศเข๎าสูํบริเวณเผาไหม๎ และทําปฏิกิริยากับคาร๑บอน 
และไฮโดรเจน ได๎คาร๑บอนไดออกไซด๑ และน้ําแล๎วก็จะไหล
ผํานเข๎าสูํบริเวณ รีดัคชัน ดังนั้น ปฏิกิริยาหลักในบริเวณนี้
เป็นแบบ Reduction reaction อุณหภูมิบริเวณนี้จะอยูํ
ระหวําง 500 – 900 ๐C บริเวณนี้จะเปลี่ยนบางสํวนของก๏าซ
ที่เผาไหม๎ไมํได๎ (คาร๑บอน- ไดออกไซด๑และน้ํา) ที่เกิดขึ้นใน
บริเวณเผาไหม๎ให๎มาเป็นก๏าซที่สามารถเผาไหม๎ได๎ โดย
คาร๑บอนไดออกไซด๑และไอน้ําที่เกิดขึ้น ไหลผํานคาร๑บอนที่
กําลังลุกไหม๎อยูํจะได๎ คาร๑บอนไดออกไซด๑และไฮโดรเจนถ๎า
อุณหภูมิในบริเวณรีดัคชันสูงกวํา 900 ๐C แล๎ว ก๏าซ
คาร๑ บอนไดออกไซด๑  90%  จ ะ เ ป ลี่ ย น เ ป็ น ก๏ า ซ
คาร๑บอนมอนอกไซด๑ และถ๎าอุณหภูมิสูงกวํา 1,100 ๐C แล๎ว 
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ก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑จะเปลี่ยนเป็นก๏าซคาร๑บอนมอนอกไซด๑
หมด ดังนั้นประสิทธิภาพเตาผลิตก๏าซจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ
ของบริเวณรีดัคชันใน    เตาผลิตก๏าซ (Kaupp และ Goss, 
1981) 

2.1.3 บริเวณกลั่นสลาย (Pyrolysis zone) ใน
บริเวณนี้จะได๎รับความร๎อนจากบริเวณรีดัคชัน เพื่อที่สลาย
พวกสารอินทรีย๑ (Organics) ในเช้ือเพลิง ทําให๎ได๎เมธานอล 
กรดน้ําส๎ม และน้ํามันดิน อุณหภูมิ ในบริ เวณนี้จะเกิด
ประมาณ 200 – 300 ๐C (Overend, 1982) ของแข็งที่
เหลืออยูํหลังจากผํานกระบวนการนี้แล๎วคือ คาร๑บอนในรูป
ของถําน ซึ่งจะไปทําปฏิกิริยาตํอในบริเวณรีดัคชัน และ
บริเวณเผาไหม๎ 

2.1.4 บริเวณอบลม้ง (Drying zone) บริเวณนี้
อุณหภูมิไมํสูงพอที่จะทําให๎เกิดการสลายตัวของพวกสาร
ระเหย แตํความชื้นในเชื้อเพลิงจะถูก ความร๎อนทําให๎ระเหย
ออกมาในรูปของไอน้ํา บริเวณนีจ้ะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิประมาณ 
100 – 200 ๐C (Overend, 1982) 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วิรัช (2531) ได๎ศึกษาเตาผลิตก๏าซแบบก๏าซไหลขึ้น 
เพื่อการเผาไหม๎โดยตรง ซึ่งใช๎ไม๎โกงกางเป็นเช้ือเพลิง โดย
อาศัยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในเตาผลิตก๏าซที่ระดับ
ตํางๆ และศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค๑ประกอบของก๏าซ
เช้ือเพลิงที่ผลิตได๎ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
เช้ือเพลิง และการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของอากาศที่เข๎า
สูํเตาผลิตก๏าซ จากการทดลองพบวําจุดที่เหมาะสมในด๎าน
ขนาดของเช้ือเพลิง และอัตรา การไหลของอากาศที่ดีที่สุด 
สําหรับเตาผลิตก๏าซนี้อยูํในชํวงขนาดความยาวของเช้ือเพลิง 
2 – 3 cm และปริมาณการไหลของอากาศ 0.44 – 0.51 
kg/min ในชํวงนี้ให๎เปอร๑เซ็นต๑การผลิตก๏าซคาร๑บอนมอน-
อกไซด๑ไมํต่ํากวํา 28.7% 

วิศิษฐ๑ (2548) การศึกษาเชิงทดลองของห๎อง เผาไหม๎
วอร๑เทคหลายขั้นตํอคุณลักษณะการเผาไหม๎เชื้อเพลิงแกลบ
พบวําการเปลี่ยนขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางของห๎องเผาไหม๎
สํวนลํางของเตาเผาวอร๑เทค  2 ขั้น จาก 0.75 m เป็น 0.5 m 
และสํวนกลางของเตาเผาวอร๑เทค 3 ขั้น จาก 0.75 m เป็น 
0.5 m ทําให๎การกระจายอุณหภูมิได๎สูงขึ้น และการควบคุม

อัตราสํวนของอากาศทุติยภูมิตํอปริมาณอากาศทั้งหมดที่
เหมาะสม 

ตํอการเผาไหม๎ของแกลบแบบวอร๑เทคคือ 0.25 ทําให๎
เกิดการกระจายตัวของแกลบภายในเตาวอร๑เทคมากขึ้น 
แกลบจึงไมํสามารถจับตัวเป็นก๎อนได๎ทําให๎เกิดการผสมหรือ
การสัมผัสกันอยํางทั่วถึงระหวํางเช้ือเพลิงแกลบกับอากาศ 
และการเคลื่อนที่แบบหมุนวนภายในเตาเผาวอร๑เทคจะชํวยทํา
ให๎แกลบมีระยะเวลาในการเผาไหม๎นานขึ้น การกระจาย
อุณหภูมิภายในห๎องเผาไหม๎จึงสูง 

3. วิธีการด้าเนินงานวิจัย 

จากการศึกษาและประเมินศักยภาพชีวมวล ทําให๎
ทราบวําในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร มีวัสดุเหลือใช๎เป็น
จํานวนมากที่สามารถนํามาเป็นเช้ือเพลิงผลิตไฟฟูาได๎
กระทรวงพลังงานได๎กําหนดนโยบาย และแผนพลังงาน
ทดแทน สําหรับปี 2554 ให๎มีการใช๎พลังงานทดแทนด๎านชีว
มวลถึง 2800 MW แสดงไว๎ในตารางที่ 1    

ตารางที่ 1 ศักยภาพ และเปาูหมาย พลังงานทดแทน ของกระทรวง
พลังงาน ปี 2550 

ประเภท
พลังงาน ศักยภาพ Existing พ.ศ. 2555 – 2559 

ไฟฟูา เมกะวัตต๑ เมกะวัตต๑ เมกะวัตต๑ Ktoe 
ชีวมวล 4,400 1,610 3,220 1,682 

(กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ๑พลังงาน, 
2550) 

ในปัจจุบันระบบแก๏สซิฟิเคช่ัน เป็นเทคโนโลยีที่ถูก
นํามาใช๎กันอยํางกว๎างขวาง เนื่องจาก ระบบเดิมที่ใช๎ กังหัน
ไอน้ํา (Steam Turbine) มีประสิทธิภาพและและการลงทุนที่
ด๎อยกวํา ซึ่งเปรียบเทียบในระดับขนาดเล็ก คือ กําลังการผลิต
ที่ 1 – 2 MW  แสดงไว๎ใน รูปที่ 1 

จะเห็นวํา ซึ่งประสิทธิภาพของระบบแก๏สซิฟิเคช่ัน ที่
มีกําลังการผลิต 1 – 2 MW มีอัตราการใช๎เช้ือเพลิงใกล๎เคียง
กับกังหันไอน้ํา (Steam turbine) ที่กําลังการผลิต 7 – 10 
MW (ขนาดใหญํ) ดังแสดงในตาราง 2 ซึ่งใช๎ปริมาณเชื้อเพลิง
ประมาณ 250 – 360 ตันตํอวัน เป็น  
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(ศูนย๑วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอ๎ม ม.เกษตร, 2542) 

รูปที่ 1 กราฟการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวําง Steam Turbine 
และ Gasifier  

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบอัตราการใช๎ชีวมวลตํอหนํวยไฟฟูา ระบบ
กังหันไอน้ํา (Steam turbine) และแก๏สซิฟิเคชั่น 

รายการ กังมันไอน้้า (Steam Turbine) ลก๊สซิฟิเคชั่น 
 ขนาดเล็ก ขนาดใมญ่  

กําลังการผลิต 1 – 2 MW 7 – 10 MW 1 – 2 MW 
อัตราการใช๎ชีว
มวล ตํอหนํวย
ไฟฟูา 

≈2 kg/kW 1.5 kg/kW 1.7 kg/kW 

ประสิทธิภาพ 15% 20% 20% 

ปริมาณเช้ือเพลิงที่มาก ถ๎าเป็นแกลบจะต๎องรวบรวม
เช้ือเพลิงจากโรงสี ประมาณ 10 – 15 โรงสี  จํานวนโรงสีที่
มากขึ้นบํงบอกถึงระยะทางการขนสํงที่ไกลขึ้น ไมํน๎อยกวํา 
100 – 200 km ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นของระยะทาง การขน
ย๎ายเช้ือเพลิงซึ่งมีน้ําหนักเบา มีผลกระทบตํอต๎นทุนการผลิต
สูงขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการลดต๎นทุนการผลิต โดยการลดการ
ขนย๎ายเช้ือเพลิงชีวมวล โรงไฟฟูาต๎องมีขนาดเหมาะสมกับชีว
มวลที่เหลือในโรงสีนั้นๆ โรงไฟฟูาชีวมวล 1 โรงงานตํอโรงสี 1 
โรง ซึ่งโรงไฟฟูาระบบแก๏สซิฟิเคช่ัน เป็นระบบหนึ่งที่มีความ
เหมาะสม  

การดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟูาให๎กับโรงไฟฟูาชีวมวลขนาด
เล็ก (200 – 2,000 kW) เป็นโรงไฟฟูาระดับชุมชน ซึ่งใช๎
เทคโนโลยีแก๏สซิฟิเคชั่น โดยการเปลี่ยนเชื้อเพลิงชีวมวลให๎
เป็นแก๏สเชื้อเพลิงด๎วยเตา Gasifier และนําแก๏สที่ได๎มาผลิต
ไฟฟูาด๎วยเครื่อง Generator ซึ่งเป็นกระบวนที่ใช๎เทคนิค
ระดับชุมชน ดูแลรักษางําย แตํมีประสิทธิสูง และยังสามารถ
พัฒนาเพิ่มเติมขึ้นได๎อีก ในหลาย ๆ สํวนของกระบวนการ
ผลิต ไมํวําจะเป็นในสํวนของการจัดการเช้ือเพลิง เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเผาไหม๎ในสํวนของเตาผลิตแก๏ส และพัฒนา
เครื่องยนต๑ ใช๎เช้ือเพลิงน๎อยแตํให๎พลังงานสูง ผลิตกระแสไฟ

ได๎มาก แตํในงานวิจัยนี้ผู๎ทําการวิจัยได๎เลือกพัฒนาในสํวน
ของเตา Gasifier โดยศึกษาข๎อมูลการปรับปริมาณของ
สํวนผสมอากาศและเช้ือเพลิงในขบวนการ Gasification 
เพื่อให๎ได๎ประสิทธิภาพการเปลี่ยนเช้ือเพลิงชีวมวลเป็น
กระแสไฟฟูาสูงขึ้นจากเดิม 

การดําเนินการศึกษาระบบการทํางานของระบบ 
Three-Stage Gasification เพื่อสามารถทราบถึง
กระบวนการทํางานและเพื่อกําหนดวิธีการปรับสัดสํวน
เช้ือเพลิงและอากาศ โดยทําการทดลอง, รวมรวมข๎อมูลและ
สรุปผลงานวิจัย เพื่อให๎ได๎ข๎อกําหนดวิธีการปรับสัดสํวน
เช้ือเพลิงและอากาศ ที่สํงผลให๎การทํางานของระบบมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นทําให๎ประหยัดการใช๎เช้ือเพลิงตํอ
กระแสไฟฟูาที่ได๎มากขึ้น มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี ้

3.1 การออกลบบระบบผลิตพลังงานจากชีวมวล 

โครงการพัฒนาสาธิตระบบผลิตพลังงานจาก   ชีว
มวลระดับชุมชน ได๎มีการออกแบบระบบผลิตก๏าซ ชีวมวล
เป็นแบบ Three-Stage Fluid Bed Pyrolysis and 
Gasification Unit ดังแสดงในรูปท่ี 2 ทั้งนี้เพื่อขยายกําลัง
การผลิต จาก 80 kW เป็น 200 kW และก๏าซที่ผลิตได๎จะมี
ปริมาณสํวนผสมของทาร๑น๎อยที่สุด ดังนั้นการออกแบบระบบ
ดังกลําวต๎องคํานึงถึงเวลา และอุณหภูมิการเผาไหม๎เป็นหลัก 
แสดงลักษณะของระบบผลิตก๏าซชีวมวลแบบ Three-Stage 
Pyrolysis and Gasification Unit สําหรับโครงการศึกษานี้ 
และสํวนประกอบหลักๆ ของระบบนี้สามารถพิจารณาได๎เป็น 
2 สํวนคือ 

1) ระบบผลิตพลังงาน 
 1.1 ระบบ Drying 
 1.2 Pyrolysis 
 1.3ระบบแก๏สซิฟิเคช่ัน เป็นแบบก๏าซไหลลง 

(Downdraft) 
2) ระบบผลิตกระแสไฟฟูา 
เป็นระบบเครื่องยนต๑แก๏สหรืออุปกรณ๑ที่เกี่ยวข๎องที่

สามารถผลิตกระแสไฟฟูาได๎ 200 kW ซึ่งก๏าซที่ได๎จากระบบ
ผลิตก๏าซ จะต๎องนํามาปรับอุณหภูมิให๎เหมาะสมและกรองเอา
ฝุุน (dust) และน้ํามันดิน (tar) ออกจากก๏าซเพื่อให๎เป็นก๏าซที่
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สะอาดกํอนที่จะนํามาเข๎าเครื่องยนต๑หรืออุปกรณ๑ที่เกี่ยวข๎อง
ตํอไป 

 
รูปที่ 2  หลักการพื้นฐานของ Three-StageFluid Bed Pyrolysis and 

Gasification Unit 

3.2 การทดสอบระบบผลิตพลังงานจากชีวมวล 

การทดสอบระบบท่ีสร๎างขึ้นจะทดสอบโดยทดสอบ
เฉพาะเตาผลิตก๏าซเชื้อเพลิง จํานวนไมํน๎อยกวํา 20 ช่ัวโมง 
และทดสอบเมื่อเพิ่มอุปกรณ๑ทําความสะอาดก๏าซแล๎วไมํน๎อย
กวํา 20 ช่ัวโมง และทําการทดสอบเต็มระบบไมํน๎อยกวํา 100 
ช่ัวโมง  

3.3 ศึกษาลละก้ามนดค่าตัวลปรที่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพของลก๊ส 

ทําการวิจัยอุณหภูมิเพื่อหาชํวงอุณหภูมิที่เหมาะสม
ให๎การทํางานของเตามีประสิทธิภาพสูงสุดอุณหภูมิที่ใช๎ใน
การวิเคราะห๑ มี 14 จุด ดังนี้  

1. Exhaust out  
2. Exhaust in  
3. Pyrolysis  
4. Throat   
5. Under throat   
6. Above bed   
7. Under bed   
8. Under grate   
9. Gas out     
10. Before air cooler   
11. Before filter   
12. After filter   
13. After water cooler   

14. Air preheater  

ข๎อมูลทั้ง 14 เมื่อวิเคราะห๑แล๎วจะมีอยูํเพียง 2 คํา ท่ี
มีผลกระทบตํอ Heating value ของแก๏สที่ผลิตได๎ ซึ่งเป็นผล
โดยตรงตํอประสิทธิภาพการทํางานของเตา คือ คําที่ 3 
Pyrolysis และคําที่ 4 Throat   

Pyrolysis Temp มีผลตํอการยํอยสลายเช้ือเพลิง-แข็ง
ให๎เป็นแก๏สเช้ือเพลิง สารละเหยตําง ๆ ที่อยูํในเช้ือเพลิงแข็ง
จะถูกกลั่นมา ณ จุดนี้  จึงเป็นจุดที่ทําให๎ เช้ือเพลิงแข็ง
เปลี่ยนเป็นแก๏สเช้ือเพลิงได๎มากหรือน๎อยตามระดับของ
อุณหภูมิที่ใช๎ใน Pyrolysis ซึ่งโดยทั่วไปอยูํประมาณ 400 – 
650 ๐C เนื่องจากการทํางานในห๎องเผาไหม๎นี้ เป็นการทํางาน
แบบอับอากาศ การใช๎อากาศน๎อยเกินไปทําให๎ได๎ปริมาณแก๏ส
เช้ือเพลิงที่น๎อย และถ๎ามากเกินไปก็จะได๎ปริมาณแก๏ส
เช้ือเพลิงน๎อยเชํนกัน  

Throat Temp มีผลตํอการยํอยสลายน้ํามันดิน (Tar) 
ซึ่งปริมาณน้ํามันดินที่ เกิดขึ้นในระบบจะเป็นตัวบํงช้ีถึง
ปริมาณความสกปรก และมีผลตํอคุณภาพของแก๏สเชื้อเพลิง
ที่ได๎ ปัจจัยของอุณหภูมิที่นํามาใช๎ในการกําจัดน้ํามันดิน 
(Tar) อยูํระหวําง 700 – 900 ๐C 

ดังนั้น ในการทดสอบกําหนดคําตัวแปรของอุณหภูมิ
ทั้ง 2 คํา จึงถูกกําหนดขึ้นโดยประสบการณ๑ของผู๎เชี่ยวชาญ
เฉพาะด๎านของบริษัทได๎ทําการทดสอบ และได๎คําของ
อุณหภูมิทั้ง 2 จุด และกําลังไฟฟูาที่ได๎มาวิเคราะห๑เชิงสถิติ
เพือ่หาคําที่เช่ือถือได๎ และกําหนดหาชํวงของอุณหภูมิที่ดีที่สุด 
ที่ทําให๎ได๎กําลังไฟฟูาสูงสุด 

3.4 สรุปวิธีการด้าเนินการศึกษาวิจัย โดยเลือก
มลักการทางสถิติ เพื่อช่วยในการวิเคราะม์ 

จากการศึกษาขั้นตอนการทํางานของระบบเตา แก๏ส
ซิฟิเคช่ัน ทางผู๎วิจัยได๎เลือกตัวแปรที่มีผลตํอประสิทธิภาพ
การทํางานของเตา และต๎องมีการเก็บข๎อมูลตัวแปรนี้ไปทํา
การวิเคราะห๑เปรียบเทียบทางสถิติเพื่อให๎ได๎คําตัวแปรที่ดี
ที่สุด และนําคําตัวแปรใหมํที่ได๎นี้ไปใช๎เดินระบบเพื่อหาคํา
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในครั้งตํอไป สามารถสรุปขั้นตอนการ
ดําเนินงานได๎ดังนี้  

ทําการทดสอบเครื่องจักรโดยใช๎ตัวแปรที่ได๎จากการ
กําหนดโดยผู๎ เช่ียวชาญจากบริษัท โดยกําหนดPyrolysis 
Temp มีคํา 3 ระดับ ดังนี้ 400 ๐C, 500 ๐C และ 600 ๐C  
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และกําหนด Throat Temp มีคํา 3 ระดับ ดังนี้ 750 ๐C, 800 

๐C และ 850 ๐C แล๎วจึงเก็บคํา Power Output ที่ได๎มา
วิเคราะห๑ในเชิงสถิติ ดังตารางที่ 3  

4. ผลการด้าเนินงานวิจัย 

การทดลองนี้ต๎องการศึกษาตัวแปรที่มีผลกระทบตํอ
ประสิทธิภาพ Power Output ที่ดีที่สุด โดยตัวแปรที่ศึกษา
ประกอบด๎วย Pyrolysis Temp และ Throat Temp ที่
สํงผลตํอความสะอาดของแก๏สและคุณภาพของ Heating 
Value มากที่สุด  

4.1 วิเคราะม์ผลการออกลบบการทดลองเชิงลฟกทอ
เรียลลบบสามระดับ 

นําคําที่ได๎มาวิเคราะห๑ผลทางสถิติโดยการวิเคราะห๑
ความแปรปรวน (จรัญ, 2549) เพื่อศึกษาวําปัจจัยใดที่มีผลตํอ
ประสิทธิภาพการสิ้นเปลืองชีวมวล ของกระบวนการแก๏ส

ซิฟิเคชั่น ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (α = 0.05) ซึ่งในการ
วิเคราะห๑และสรุปผลการทดลองครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎อาศัย
โปรแกรม MINITAB 14 ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎ผลดังนี้ 

ตารางที่ 3 การทดสอบโดยระบบครั้งแรก 

No. Throat Temp. Pyrolysis 
Temp. 

Power 
Output 

1 750 400 116 
 750 500 131 
 750 600 135 
 800 400 135 
 800 500 146 
 800 600 146 
 850 400 135 
 850 500 143 
 850 600 120 
2 750 400 124 
 750 500 135 
 750 600 139 
 800 400 146 
 800 500 150 
 800 600 150 
 850 400 143 
 850 500 135 
 850 600 128 
3 750 400 113 
 750 500 139 
 750 600 135 

No. Throat Temp. Pyrolysis 
Temp. 

Power 
Output 

 800 400 143 
 800 500 150 
 800 600 146 
 850 400 139 
 850 500 146 
 850 600 128 
4 750 400 128 
 750 500 135 
 750 600 143 
 800 400 146 
 800 500 146 
 800 600 139 
 850 400 135 
 850 500 135 
 850 600 113 

4.1.1 การวิเคราะม์การลจกลจงลบบปกติ 

 
รูปที่ 3  แสดงการแจกแจงแบบปกต ิ

จากรูปที่ 3 พิจารณา Residuals Versus the Order 
of the Data พบวําข๎อมูลมีลักษณะสุํมนั่นคือข๎อมูลแตํละตัว
เป็นอิสระตํอกัน และ Normal ProbabilityPlot of the 
Residual พบวํา ข๎อมูลมีลักษณะเป็นเส๎นตรง และ P-value 
ที่ได๎มีคํา 0.708 ซึ่งมีคํามากกวํา 0.05 ดังนั้น แสดงวําข๎อมูลที่
นํามาวิเคราะห๑มีการแจกแจงแบบปกติ 

4.1.2 ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวลปร 

 
รูปที่ 4  ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปร 
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จากรูปที่ 4 จะเห็นได๎วําคํา R Square (สัมประสิทธิ์ของ
การตัดสินใจ; Coefficient of Determination) = 0.8620 
หรือ 86.20%  แสดงวําผลการทดลองมีความเช่ือมั่นสูง 
(โดยทั่วไปคํา R Square ที่มักนําไปใช๎ควรมีคําอยํางน๎อย 
0.75) สํวนคํา P-value ของแตํละ Factor  มีคํา 0.00 ซึ่ง
น๎อยกวํา 0.05 ดังนั้น แสดงวํา Main Effects Plot  และ 
Interaction Plot ของทั้งสอง Factor มีอิทธิพลตํอคํา 
Power Output จริง 

4.1.3 วิเคราะม์ Main Effects Plot  ลละInteraction 
Plot 

 
รูปที่ 5  วิเคราะห๑ Main EffectsPlot 

 
รูปที่ 6  วิเคราะห๑ Interaction Plot 

Pyrolysis Temp ที่ 550 ๐C และ Throat Temp ที่ 
800 ๐C เป็น Condition ที่ต๎องการนํามาใช๎ปรับปรุง
กระบวนการแก๏สซิฟิเคช่ัน 

5. สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องศึกษาการผลิตไฟฟูาด๎วยระบบ แก๏สซิฟิ
เคช่ัน จากชีวมวลให๎มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมในเชิงธุรกิจ 
ของโรงไฟฟูาชีวะมวลขนาด 200 kW มีวัตถุประสงค๑เพื่อลด
อัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง ที่ใช๎ในการผลิตกระแสไฟฟูา 
และได๎แก๏สที่มีความสะอาดมี Tar ปนเปื้อนน๎อย ทําให๎

เครื่องยนต๑ที่ใช๎ในการผลิตกระแสไฟฟูาสามารถเดินได๎อยําง
ตํอเนื่อง ต๎องการการบํารุงรักษาต่ํา หลังจากได๎ทดลองใช๎ 
คําตัวแปรที่ได๎จากการคํานวณทางสถิติ โดยการปรับสํวนผสม
อากาศในห๎อง Pyrolysis ที่ 550 ๐C และที่ Throat 800 ๐C 
ของเตา Gasifier ชุดนี้ พบวําสามารถตอบสนองวัตถุประสงค๑
หลักของโครงการได๎ ดังนี ้

1. การใช๎แกลบในการผลิตไฟฟูาที่ 225 kg/hr 
สามารถผลิตไฟฟูาได๎ที่ 150.2 kW ซึ่งมากกวํากํอนทําการ
วิจัย = (150.2 – 135.6) = 14.6 kW แสดงถึงประสิทธิภาพ
ของแก๏สที่สูงขึ้น 

2. ความสะอาดของแก๏สที่ได๎หลังจากวิจัยที่คําของ 
Tar ปนเปื้อนไมํเกิน 25 PPM จากการวิเคราะห๑ และจากการ
สังเกตการทํางานของเครื่องจักร สามารถสังเกตได๎จากระบบ
น้ําหลํอเย็นของเตา Gasifier จะไมํมีกลิ่นของ Tar ปนเปื้อน
เลย ตลอดระยะเวลาที่เดินเครื่องจักรไปแล๎ว 3 เดือน 

3. อัตราการสิ้นเปลืองแกลบ หลังจากงานวิจัย 
ปริมาณแกลบท่ีใช๎ 225 kg ได๎ไฟฟูา 150.2 kW คิดเป็นการ
สิ้นเปลืองแกลบตํอกิโลวัตต๑ = 225/150.2 = 1.49 kg/kW 
ซึ่งถือวําได๎ตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ท่ี 1.4 – 1.5 kg/kW 
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ปัจจุบันมีการตรวจสอบสารตกค๎างและพบวําเกินคํามาตรฐานในผักหลายชนิดโดยทั่วไปมักจะพบสารตกค๎างประเภทกลุํม
ออร๑กาโนฟอสเฟต (organophosphate) และกลุํมคาร๑บาเมต (carbamate) ซึ่งเป็นสารที่ใช๎ในการกําจัดเช้ือราและกําจัดแมลง
ศัตรูพืชในผลิตผลเกษตรหากใช๎ในปริมาณมากจะไมํสามารถกําจัดให๎หมดได๎ด๎วยการล๎างซึ่งจะสํงผลตํอระบบประสาทสํวนกลางและ
ระบบประสาทรอบนอกได๎ดังนั้นจึงมีการตรวจสอบสารตกค๎างดังกลําวด๎วยวิธีAcetyl Cholinesterase Inhibition Technique ใน
ผักที่วางจําหนํายในพื้นที่จํานวน 15 ตัวอยํางคือกะหล่ําดอกคะน๎าสลัดคื่นฉํายถั่วฝักยาวกะหล่ําปลีมะเขือเทศแตงกวาผักชีกวางตุ๎ง
ผักบุ๎งต๎นหอมกระเพาพริกและผักกาดพบวํามีผักท่ีพบสารตกค๎างในระดับท่ีไมํปลอดภัยจํานวน 6 ตัวอยํางคือกะหล่ําดอกคะน๎า
สลัดคื่นฉํายต๎นหอมและพริกโดยคะน๎าคื่นฉํายและผักชีเป็นตัวแทนของผักท่ีนํามาทดลองเพาะปลูกแบบควบคุมปริมาณการใช๎
สารเคมีแบบอินทรีย๑และแบบไร๎ดิน (ไฮโดรโปนิกส๑) เพื่อลดปริมาณการใช๎สารเคมีพบวําตรวจไมํพบสารตกค๎างในผักดังกลําว 

ค้าส้าคัญ: สารตกค้าง; ออร์กาโนฟอสเฟต; คาร์บาเมต; มนองกอมเกาะ 

1. บทน้า 

ประเทศไทยปลูกผักเพื่อบริโภคและสํงออกมาก แตํ
ในปัจจุบันกลับประสบปัญหาด๎านความไมํปลอดภัย ทั้งด๎าน
การปนเปื้อนของจุลินทรีย๑และการตกค๎างของสารเคมีใน
อัตราที่สูงมากและมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น ซึ่งสํงผลกระทบตํอ
สุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม ผักเพื่อ
สุขภาพที่ขายกันอยูํตามท๎องตลาดนั้นอาจไมํใชํผักปลอด
สารพษิเสมอไป หากจัดประเภทครําว ๆ พบวําผักสุขภาพนั้น
อาจจัดแบํงได๎อยํางน๎อย 3 ระดับ ได๎แกํ ผักปลอดภัย ผัก
ปลอดสารพิษ และผักอินทรีย๑ ผักปลอดภัย เป็นผักที่ใช๎
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการเพาะปลูก แตํมีการควบคุมปริมาณ
การใช๎และระยะเวลาการฉีดพํนเพื่อให๎พืชผักเหลํานั้นมีความ
ปลอดภัยกํอนที่จะเก็บมาบริโภค ผักปลอดสารพิษ เป็นผักท่ี
ไมํได๎ใช๎สารเคมีกําจัดศัตรูพืชแตํใช๎ปุ๋ยเคมีในการปรับปรุง
บํารุงดิน สํวน ผักอินทรีย๑ คือผักที่ไมํใช๎สารเคมีใด ๆ เลย
ตลอดกระบวนการผลิต การบํารุงดินก็ใช๎อินทรียวัตถุ เชํน 

ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมี ผักไร๎ดิน หรือ
ผักไฮโดรโปนิกส๑ เป็นการปลูกพืชโดยให๎รากพืชสัมผัสกับ
สารละลายธาตุอาหารโดยตรงโดยไมํต๎องใช๎ดิน จึงมีความ
นําสนใจเนื่องจากความปลอดภัยจากสารเคมีและจุลินทรีย๑ 
[1] 

ผักไฮโดรโปนิกส๑  คือ การปลูกพืชโดยไมํ ใช๎ดิน 
กลําวคือ จะทําการปลูกพืชลงบนสารละลายธาตุอาหารพืช
โดยให๎รากพืชสัมผัสกับสารอาหารโดยตรง (Water Culture) 
และจะต๎องควบคุมอุณหภูมิของสารละลายธาตุอาหารพืชให๎
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชให๎ดี การปลูกพืชโดยไมํ
ใช๎ดินต๎องใช๎เทคนิคคํอนข๎างสูง และต๎องปลูกในเรือนกระจก 
หรือสถานที่ควบคุมสภาพแวดล๎อม เพื่อควบคุมอุณหภูมิ 
ความช้ืน และปริมาณก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ การปลูกผักวิธี
นี้จึงเสียคําใช๎จํายมากกวําการปลูกบนดิน และนิยมใช๎เทคนิค
นี้ในการศึกษาวิจัย ซึ่งผักไฮโดรโปนิกส๑นี้จะมีราคาแพง แตํจะ
ปลอดภัยจากยาฆําแมลง พยาธิ หรือสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อน
จากดิน 
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การผลิตผัก ผลไม๎สดของไทย จากการวิจัยพบ
อันตรายที่สําคัญ คือ อันตรายทางเคมีได๎แกํ สารเคมีปูองกัน
และกําจัดศัตรูพืช ในปี 2555 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดได๎
เก็บตัวอยํางผักสดและผลไม๎จากแหลํงจําหนําย พบวํามี
สารเคมีปูองกันกําจัดศัตรูพืชตกค๎างในปริมาณที่ไมํปลอดภัย 
1,725 ตัวอยําง คิดเป็นร๎อยละ 2.76 จากตัวอยํางที่เก็บตรวจ
ทั้งหมด 62,397 ตัวอยําง สํวนใหญํพบในตลาดสดร๎อยละ 63 
รองลงมาคือแผงลอยร๎อยละ 11 ตลาดค๎าสํงร๎อยละ 7 ตลาด
นัดร๎อยละ 3.4 รถเรํร๎อยละ 3 ซึ่งผักที่ตรวจพบสารเคมี
ตกค๎างมากที่สุดได๎แกํ 1.ผักคะน๎า 2.พริกสด 3.ผักกวางตุ๎ง 4.
ผักบุ๎งและกะหล่ําปลี และ 5.แตงกวา [2] สารเคมีปูองกัน
กําจัดศัตรูพืชและแมลง แบํงได๎ 4 ประเภท คือ 1. กลุํม
สารประกอบคลอรีน (Organochlorine Compounds or 
Chlorinated Hydrocarbon) เชํน DDT (Dichloro 
Diphenyl Trichloroethane) เป็นกลุํมสารที่มีการใช๎มากใน
การเกษตรยุคแรกๆ แตํตํอมาพบวําสารกลุํมนี้เป็นสารที่
สลายตัวช๎า มีพิษตกค๎างในสภาวะแวดล๎อมเป็นเวลานาน จึงมี
ประกาศห๎ามใช๎ในทางการเกษตร 2. กลุํมสารประกอบ
ฟอสเฟต (Organophosphorous Com-pounds) เชํน พา
ราไธออน เม็ทธิลพาราไธออน โมโนโครโตฟอส เป็นต๎น เป็น
กลุํมที่มีการใช๎กันมาก มีพิษคํอนข๎างสูง แตํสลายตัวเร็ว 3. 
กลุํมสารคาร๑บาเมท (Carbamates group) เชํน คาร๑บาริล ฟู
ราดาน เม็ทโธมิล เป็นต๎น เป็นกลุํมที่มีการใช๎กันมาก มีพิษ
คํอนข๎างสูง แตํสลายตัวเร็ว 4. กลุํมสารสังเคราะห๑ไพรีทรอยด๑ 
(Synthetic Pyrethroids) เชํน ไซเปอร๑มีทริน เฟนวาลิเรท 
เป็นต๎น เป็นกลุํ มที่ ออกฤทธิ์ เร็ ว มี ความเป็นพิษตํ อ
สัตว๑เลือดอุํนคํอนข๎างต่ํา ผู๎ที่สัมผัสกับสารพิษโดยตรง ได๎แกํ
เกษตรผู๎ฉีดพํน และผู๎ที่ทํางานเกี่ยวข๎องกับการบรรจุ ขนสํง 
สํวนผู๎บริโภคจะได๎รับสารพิษทางอ๎อมนั่นคือการบริโภค
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีสารเคมีปนเปื้อนหรือตกค๎างอยูํ แม๎
เป็นปริมาณต่ํา แตํหากได๎รับเป็นประจํา สารพิษอาจสะสม
เป็นปัญหาเรื้อรัง และสํงผลกระทบตํอระบบการทํางานใน
รํางกาย เชํน ระบบประสาท ทําให๎ความจําเสื่อม สมาธิสั้น 
ระบบอวัยวะภายในรํางกาย ทําให๎ทํางานหนัก ระบบ
ภูมิคุ๎มกันของรํางกาย ทําให๎รํางกายอํอนแอ งํายตํอการติด
เช้ือ ระบบสมดุลฮอร๑โมนในรํางกาย ทําให๎ตํอมไร๎ทํอทํางาน
ผิดปกติ เป็นต๎น [3] 

การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค๑เพื่อตรวจหาสาร
ตกค๎างในผักท่ีวางจําหนํายใน ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.
หนองคาย และทดลองปลูกผักแบบควบคุมการใช๎สารเคมี 
แบบอินทรีย๑ และแบบไร๎ดิน 

2. อุปกรณ์ลละวิธีการ  

2.1 การตรวจมาสารพิษตกค้างในผัก 

ใช๎หลักการทํางานของ  Cholinesterase Inhibi-tion 
technique ตรวจวัดระดับความเป็นพิษของสารตกค๎าง
โดยรวมทุกชนิดที่มีอยูํในตัวอยํางที่ตรวจวิเคราะห๑ ซึ่งต๎องมี
ความเป็นพิษที่ตกค๎างอยูํในตัวอยํางวิเคราะห๑ไมํเกินคําที่มีผล
ทําให๎ประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม๑โคลีนเอสเทอเรส
ลดลงร๎อยละ 50 เริ่มจากการเตรียมตัวอยําง ทําความสะอาด 
ลอก ตัด สํวนที่เนําเสียและรากทิ้งไป หั่นตัวอยํางเป็น 4 สํวน 
นําสองสํวนมารวมกันและหั่นบด จากนั้นตรวจสอบด๎วยชุด
ทดสอบสารพิษตกค๎างโดยวิธีของกอบทอง ธูปหอม [4] 

2.2 การทดลองเพาะปลูกผัก 

วางแผนการทดลองแบบสุํมสมบูรณ๑ (RCBD) โดยการ
ปลูกผัก 3 แบบ คือ ปลูกแบบควบคุมปริมาณการใช๎สารเคมี 
(A) ปลูกแบบอินทรีย๑ (B) และปลูกแบบไร๎ดิน (Hydroponic) 
(C) เริ่มจากการเพาะกล๎า 15 วัน จากนั้นปลูกลงแปลง และใสํ
ปุ๋ยแปลง A และ B ในวันที่ 6 ของการลงแปลง ผลการทดลอง
ที่ศึกษาคือ การเจริญเติบโตของผัก  

3. ผลลละวิจารณ์ 

3.1 การตรวจมาสารพิษตกค้างในผัก 

การตรวจสอบสารตกค๎างในผัก 15 ชนิด จากตลาด
ชุมชน 3 แหํง โดยตลาด 1 มีขนาดใหญํกวํา ตลาด 2 และ 3 
ผลการทดลองพบวําผัก 6 ชนิด ตรวจพบปริมาณสารตกค๎าง
ในระดับที่ไมํปลอดภัย (Inhibition > 50%) โดยผัก 4 ชนิด 
พบเฉพาะในตลาด 1 เทํานั้น (ตารางที่ 1) จึงมีความเป็นไปได๎
วําร๎านค๎าผักรับผักมาจากแหลํงอื่นนอกเหนือจากการ
เพาะปลูกในพื้นท่ี สํวนผักอีก 2 ชนิด ท่ีตรวจพบนั้นได๎จาก
ตลาดทั้ง 3 แหํง แสดงวํามีการตกค๎างของสารเคมีเกิดขึ้น
ระหวํางการเพาะปลูกของเกษตรกร คะน๎าและพริกให๎ผล
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สอดคล๎องกับผลการสํารวจของกระทรวงสาธารณสุข [2] ที่
ตรวจพบสารตกค๎างมากเป็นอันดับ 1 และ 2 ตามลําดับ  
3.2 การทดลองเพาะปลูกผัก 

ผัก 3 ชนิด ท่ีนํามาทดลองปลูก คือ คะน๎า ข้ึนฉําย 
และผักชี หลังจากการเพาะกล๎า 15 วัน ได๎นํามาเพาะปลูก
ด๎วยวิธีควบคุมการใช๎สารเคมี (A) แบบอินทรีย๑ (B) และแบบ
ไร๎ดิน (C) พบวําการปลูกแบบไร๎ดินมีการเจริญเติบโตที่
สมบูรณ๑ แข็งแรงกวํา การปลูกอีก 2 แบบ วัดได๎จากความสูง
ของต๎นในระยะเวลาการเพาะปลูก 3 สัปดาห๑ (ตารางที่ 2) 
โดยการปลูกทั้ง 3 แบบตรวจไมํพบปริมาณสารตกค๎าง สํวน
การปลูกแบบควบคุมการใช๎สารเคมีอาจตรวจพบสารตกค๎าง
ได๎จากการตกค๎างของสารเคมีในดินที่เพาะปลูก รวมกับ
สารเคมีในยาปราบศัตรูพืชทําให๎ตรวจพบในปริมาณมากขึ้น
ได๎ อยํางไรก็ตามการปลูกทั้ง 3 แบบ ให๎ผลผลิตที่ปลอดภัย 
เกษตรกรสามารถเลือกใช๎ได๎ตามความเหมาะสม โดยมี
ข๎อจํากัด เชํน แบบอินทรีย๑จะควบคุมดินและปุ๋ยยาก แตํ
ได๎รับการยอมรับด๎านคุณคําทางโภชนาการมากกวําแบบใช๎
สารเคมี [1] การปลูกแบบไร๎ดิน มีการลงทุนสูง ให๎ผลผลิตตํอ
แปลงน๎อย แตํมีความสมบูรณ๑ ความสะอาดและปลอดภัย 
เป็นต๎น 

ตารางที่ 1 การตรวจสารตกค๎างในผักจากตลาด 3 แหํง 

ผัก ตลาด 1 ตลาด 2 ตลาด 3 
กะหล่ําดอก / X X 
คะน๎า / X X 
ผักกาดหอม / X X 
ค่ืนฉําย / X X 
ถั่วฝักยาว X X X 
กะหล่ําปล ี X X X 
มะเขือเทศ X X X 
แตงกวา X X X 
ผักชี X X X 
ผักบุ๎ง X X X 
กวางตุ๎ง X X X 
ต๎นหอม / / / 
กระเพา X X X 
พริก / / / 
ผักกาดขาว X X X 
/ คือตรวจไมํพบหรือพบสารตกค๎างในระดับที่ปลอดภัย (Inhibition < 
50%) 
X คือตรวจพบสารตกค๎างในระดับที่ไมํปลอดภัย (Inhibition > 50%) 

ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตของผัก 3 ชนิด จากการเพาะปลูก 3 วิธี 
(หนํวย: เซนติเมตร) 

ผัก วิธีการ
เพาะปลูก 

ระยะเวลาลงลปลง (สัปดาม์) 
0 1 2 3 

คะน๎า A 6.0 7.2 8.0 11.0 
B 6.0 6.8 7.2 8.0 
C 6.0 5.3 7.7 11.5 

ค่ืนฉําย A 2.0 2.7 3.3 4.7 
B 2.0 2.8 3.2 4.0 
C 2.0 5.5 7.6 9.8 

ผักชี A 5.0 7.6 8.5 11.3 
B 5.0 7.6 7.9 8.5 
C 5.0 6.9 9.3 11.8 

4. สรุป 

4.1 การตรวจมาสารพิษตกค้างในผัก 

ตรวจพบสารตกค๎ าง ในระดั บที่ ไ มํ ปลอดภั ย 
(Inhibition >50%) ในผัก 6 ชนิด คือ กะหล่ําดอก คะน๎า 
ผักกาดหอม คื่นฉําย ต๎นหอม และพริก คิดเป็นร๎อยละ 40% 
จากผัก 15 ชนิด ที่วางจําหนํายในพื้นที่ทดสอบ  

4.2 การทดลองเพาะปลูกผัก 

การปลูกผักแบบไร๎ดินให๎ผลผลิตที่เจริญเติบโตดีที่สุด
จากผักที่เพาะปลูก 3 ชนิด คือ คะน๎า คื่นฉําย และผักชี การ
ปลูกผักแบบควบคุมการใช๎สารเคมี แบบอินทรีย๑ และแบบไร๎
ดิน ให๎ผลผลิตในระดับที่มีความปลอดภัยตํอผู๎บริโภค 

5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณศูนย๑บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย -
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อดําเนินการวิจัยและพัฒนาการผลิตถํานมังคุดและน้ําส๎มควันไม๎จากผลมังคุดที่เหลือทิ้งด๎วยวิธี
เตาเผาถําน 200 ลิตร และใช๎ถัง 50 ลิตร บรรจุมังคุดวางไว๎บนหลังเตา โดยบรรจุมังคุดปริมาณ 5 กิโลกรัม และใช๎ไม๎ฟืนปริมาณ 50 
กิโลกรัม เพื่อทําให๎เกิดความร๎อนเผาถํานผลมังคุดและผลิตน้ําส๎มควันไม๎ผลมังคุด พบวํา สามารถผลิตน้ําส๎มควันไม๎ฟืนได๎ 1.47 ลิตร 
และน้ําส๎มควันไม๎มังคุดได๎ 1.00 ลิตร โดยได๎ถํานไม๎ฟืน 12.50 กิโลกรัม และ ถํานมังคุด 0.89 กิโลกรัม โดยมีประสิทธิภาพการผลิต
ไม๎ฟืนและถํานมังคุดได๎เพียง 86.55 และ 22.69 เปอร๑เซ็นต๑ 

ค้าส้าคัญ: ถ่าน; น้้าส้มควันไม้; มังคุด; วัสดุเมลือทิ้งทางการเกษตร 

1. บทน้า 

มังคุด พืชเศรษฐกิจของประเทศไทย จัดเป็นผลไม๎ช้ัน
นําที่สุด จนได๎ช่ือวํา ราชินีแหํงผลไม๎ (Queen of Fruits) 
เพราะให๎รสชาติหวานฉ่ําอมเปรี้ยว กลิ่นหอมเฉพาะตัว เนื้อฟู
สีขาว อํอนนุํมลิ้นเมื่อเคี้ยวในปาก เปลือกหุ๎ม โครงสร๎าง
แข็งแรง ผิวเปลือกสีแดงอมมํวง ขั้วผลมีกลีบดอกสีเขียวอํอน 
4 กลีบ เป็นที่ช่ืนชอบของชาวตํางประเทศที่ได๎สัมผัสและลิ้ม
รสชาติ จนมีความต๎องการมาก อยํางไมํจํากัด แตํติดขัดเรื่อง
คุณภาพที่ยังไมํผํานมาตรฐานหลายประเด็น ทําให๎เสียโอกาส
สร๎างรายได๎เข๎าประเทศ ขณะที่ปริมาณผลผลิตมีมาก เกิด
ปัญหาล๎นตลาด ขายไมํได๎ราคา ชาวสวนเดือดร๎อน [1] 

เปลือกมังคุดเมื่อวิเคราะห๑พบวํา มีสารประกอบ 3 
กลุํมที่สําคัญ คือ กลุํมสารแทนนิน (Tannin) ให๎รสฝาด เป็น
สารที่ชํวยสมานแผลให๎หายเร็ว รักษาแผลในกระเพาะอาหาร 
กลุํมที่เป็นรงควัตถุ (Anthocyanin) หรือเม็ดสีบริเวณผิว
เปลือกด๎านนอกสีแดง สีมํวง-น้ําตาล มีคุณสมบัติเป็นสาร
ตํอต๎านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) และสุดท๎ายเป็นกลุํม
สําคัญคือ สารแซนโทน (Xanthone) ซึ่งมีอยูํมากถึง 43 ชนิด 
เชํน mangostin, mangostenol เป็นต๎น ซึ่งสารแซนโทนนี้มี

มากที่เปลือกมังคุด แตํจริงแล๎วมีที่เมล็ด ลําต๎น และใบด๎วย 
แตํปริมาณน๎อยกวําที่เปลือก เมื่อกลําวถึงเปลือกมังคุด พบวํา 
มีสรรพคุณหลายด๎านซึ่งมีการใช๎มาตั้งแตํโบราณ โดยการใช๎
เป็นยาฝาดสมาน แก๎ท๎องเสีย แก๎บิด รักษาแผล ไมํแตํไทย
เทํานั้น ประเทศอินโดนีเซียใช๎เปลือกแก๎บิด ใบแห๎งนํามาต๎ม
ดื่มแก๎ไข๎ บรรเทาอาการปวดท๎อง คนจีนใช๎เป็นยาแก๎บิด และ
นําไปผสมในขี้ผึ้ง ทาแก๎ผื่นคัน รักษาอาการท๎องเสียและ
หนองใน ฟิลิปปินส๑ใช๎แก๎ท๎องเสีย ถํายพยาธิ สํวนมาเลเซียใช๎
เปลือก ราก ต๎มรักษาอาการประจําเดือนมาไมํปกติ ประโยชน๑
ของเปลือกมังคุดเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา จะมีฤทธิ์
ตํอต๎านเช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา [1] 

จากรายงานข๎อมูลด๎านการผลิตในเบื้องต๎น พบวํา 
วัตถุดิบมังคุด 100 กิโลกรัม จะไดเนื้อมังคุด 31.9 กิโลกรัม 
เนื้อในของเปลือก 32.3 กิโลกรัม และเปลือกนอกมังคุด 25.8 
กิโลกรัม เมื่อทําการอบแห๎งโดยใช๎ตูอบลมร๎อนที่อุณหภูมิ 40 
องศาเซลเซียส จะไดผลผลิตของเนื้อมังคุดอบแหง แบบแช
แข็ง 6.25 กิโลกรัม เนื้อในเปลือกมังคุดผง 11.95 กิโลกรัม 
และเปลือกนอกมังคุดผง 10.85กิโลกรัม [3]  

น้ําส๎มควันไม๎หรือน้ําส๎มไม๎เป็นสารอินทรีย๑ ท่ีได๎จาก
การเผาถํานไม๎ที่ไมํแห๎งและสดเกินไป ตามกรรมวิธีเผาถํานใน
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ที่อับอากาศและที่อุณหภูมิเหมาะสม ควันที่ออกมาเมื่อ
กระทบความเย็นจะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ํา โดยเริ่มดักเก็บ
น้ําส๎มควันไม๎ ที่อุณหภูมิปลายปลํองควัน 80-180 องศา
เซลเซียส น้ําส๎มควันไม๎ที่ได๎มีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ําตาล
ใส โปรํงแสง มีกลิ่นไหม๎ มีคุณสมบัติเป็นกรดอํอน รสเปรี้ยว 
[2] 

ประโยชน๑ของถํานและน้ําส๎มควันไม๎ในทางการเกษตร 
ใช๎ถํานเป็นสารปรับปรุงดิน เนื่องจากมีรูพรุนมากมาย เมื่อใสํ
ถํานไม๎ลงในดินจะทําให๎ดินรํวนซุย อุ๎มน้ําและอากาศได๎ดีขึ้น 
ทําให๎รากพืชขยายตัวอยํางรวดเร็ว ชํวยดูดซับปุ๋ยไนโตรเจน
ไมํให๎ระเหยสูํอากาศ และแรํธาตุตําง ๆ ที่มีอยูํในถํานไม๎จะ
เป็นแหลํงจุลธาตุ สําหรับพืชได๎เป็นอยํางดี สําหรับน้ําส๎มควัน
ไม๎มีสารประกอบที่สําคัญ ได๎แกํ นํ้า ประมาณ 85 % กรด
อินทรีย๑ประมาณ 3 % และสารอินทรีย๑อื่นๆ อีกประมาณ 12 
% มีคําความเป็นกรด-ดําง (pH) ประมาณ 3 ความ
ถํวงจําเพาะประมาณ 1.012-1.014 แตกตํางกันไปตามชนิด
ของไม๎ [4] เกษตรกรจึงมีความสนใจและใช๎เพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากชํวยลดคําใช๎จํายของสารเคมีได๎มากกวํา 50 % อีก
ทั้งชํวยลดการใช๎สารเคมีและเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทาง
การเกษตร [5] 

จากการผลิตมังคุดคุณภาพ มังคุดที่รํวงหลํนภายใน
สวน และกระบวนการแปรรูปมังคุด ทําให๎มีวัสดุเปลือกมังคุด
เหลือทิ้งเป็นจํานวนมาก ดังนั้นการศึกษาวิจัยกระบวนการเผา
ถํานเพื่อให๎ได๎น้ําส๎มควันไม๎ โดยใช๎วัตถุดิบเป็นเปลือกมังคุดที่
เหลือทิ้ง เพื่อเพิ่มมูลคําจากเปลือกมังคุดเหลือทิ้งให๎สูงขึ้น อีก
ทั้งได๎ผลิตภัณฑ๑น้ําส๎มควันไม๎ ที่มีประโยชน๑ตํอกระบวนการ
ผลิตผลไม๎ของเกษตรกร เนื่องจากเปลือกมังคุดมีสารชํวยใน
การตํอต๎านเช้ือแบคทีเรียและเชื้อรา อันเป็นสาเหตุของโรค
พืชตําง ๆ เมื่อกลั่นเป็นน้ําส๎มควันไม๎จะได๎สารอินทรีย๑ในการ
ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียและเช้ือราของโรคพืช ทําให๎เกษตรกรลด
การใช๎สารเคมีในการผลิตผลไม ๎

2. วัตถุประสงค์  

การศึกษาวิจัยมีเปูาหมายหลักเพื่อดําเนินการวิจัย
และพัฒนาการผลิตน้ําส๎มควันไม๎จากเปลือกมังคุดหรือผล
มังคุดที่เหลือท้ิง โดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อออกแบบสร๎างและ
ทดสอบเตาเผาถํานเปลือกมังคุดผลิตน้ําส๎มควันไม๎ 

3. อุปกรณ์ลละวิธีการ 

โดยทําการทดลองเผาถํานจากไม๎ฟืนภายในเตา 200 
ลิตร ซึ่งทําให๎เกิดความร๎อนสูงขึ้นภายในเตา แล๎วนําความ
ร๎อนมาเผาเปลือกมังคุดที่บรรจุภายในถัง เพื่อให๎เปลือกมังคุด
ภายในถังเกิดการเผาไหม๎จนเกิดควันขึ้น จากนั้นทําการดัก
เก็บน้ําส๎มควันไม๎จากการเผาเปลือกมังคุดภายในถัง โดยทํา
การทดลองผลิตน้ําส๎มควันไม๎จากเปลือกมังคุดจํานวน 3 ครั้ง 
เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในเตา ระยะเวลาใน
การเผา ปริมาณของถํานและน้ําส๎มควันไม๎ที่ได๎จากการเผา ซึ่ง
มีอุปกรณ๑ในการทดสอบ ได๎แกํ เตาเผาถํานผลิตน้ําส๎มควันไม๎ 
ตาช่ัง นาฬิกา เครื่องวัดอุณหภูมิ เลื่อย เขํง เป็นต๎น 

สําหรับการทดลองการเผาถํานผลิตน้ําส๎มควันไม๎จาก
เปลือกมังคุด เป็นการศึกษาขั้นตอนการเผาถํานผลิตน้ําส๎ม
ควันไม๎ เพื่อให๎ได๎วิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของเปลือก
มังคุด โดยมีคําช้ีผลในศึกษา ได๎แกํ ความช้ืนเปลือกมังคุด 
เปอร๑เซ็นต๑การผลิตถําน อัตราการผลผลิตน้ําส๎มควันไม๎ 
ประสิทธิภาพการผลิตถํานคุณภาพของน้ําส๎มควันไม๎ เป็นต๎น  

โดยการวิเคราะห๑คุณภาพของน้ําส๎มควันไม๎ เพื่อ
ศึกษาคุณสมบัติของน้ําส๎มควันไม๎ที่ดักเก็บได๎จากการทดลอง 
ซึ่งทําการวัดคําความถํวงจําเพาะ และคําความเป็นกรด-ดําง 
(pH) หลังจากดักเก็บน้ําส๎มควันไม๎ 
1) ความชื้นไม๎เชื้อเพลิงและเปลือกมังคุด (%ฐานเปียก) 

= 
น.น.กํอนอบ (กรัม) – น.น.หลังอบ (กรัม) 

X 100 (1) 
น.น.กํอนอบ (กรัม) 

2) เปอร๑เซ็นต๑การผลิตถําน (%) 

= 
น.น.ถํานที่เผาได๎ (กรัม) 

X 100 (2) 
น.น.วัสดุที่เผา (กรัม) 

3) อัตราการผลิตน้ําส๎มควันไม๎ (ลิตร/กิโลกรัม) 

= 
ปริมาณน้ําส๎มควันไม๎ (ลิตร) 

(3) 
น.น.วัสดุที่เผา (กิโลกรัม) 

4) ประสิทธิภาพการผลิตถําน (%) 

= 
น.น.ถํานที่ได๎ (กรัม)–น.น.ไมํเป็นถําน (กรัม) 

X 100 (4) 
น.น.ถํานที่เผาได๎(กรัม) 

4. ผลการทดลองลละวิจารณ์ 

จากการทดสอบเตาผลิตน้ําส๎มควันไม๎จากเปลือก
มังคุดโดยใช๎ปริมาณไม๎ฟื้น ปริมาณไม๎เช้ือไฟ ปริมาณเปลือก
มังคุด และความช้ืนของไม๎ในการทดลองแตํละครั้งใกล๎เคียง
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กัน เนื่องจากลักษณะ ขนาด การเรียง ของทํอนไม๎ไมํแตกตําง
กันมากนัก ผลการทดลองดังตารางที่ 1 พบวํา  

 
รูปที่ 1 แบบเตาผลิตน้ําส๎มควันไม๎จากเปลือกมังคุด 

ปริมาณไม๎ฟืนที่ใช๎ในการเผาผลิตน้ําส๎มควันไม๎มังคุด 
50 กิโลกรัม โดยใช๎มังคุดในการผลิตน้ําส๎มควันไม๎มังคุด 5 
กิโลกรัม ระยะเวลาในการเผาถํานไม๎ฟืนผลิตน้ําส๎มควันไม๎
มังคุด 4.30 ช่ัวโมง ซึ่งสามารถผลิตน้ําส๎มควันไม๎ฟืนได๎ 1.47 
ลิตร และน้ําส๎มควันไม๎มังคุด 1.00 ลิตร โดยในแตํละการ
ทดลองมีระยะเวลาในการเกิดน้ําส๎มควันไม๎ฟืน ระยะเวลาใน
การเกิดน้ําส๎มควันไม๎มังคุด น้ําหนักถํานที่เผาได๎ น้ําหนักถําน
มังคุดที่เผาได๎ เปอร๑เซ็นต๑การผลิต เปอร๑เซ็นต๑การผลิตถําน
มังคุดใกล๎เคียงกัน แตํประสิทธิภาพการผลิตถํานในการ
ทดลองที่  3 มีคําสูงที่สุดถึง 92.31 เปอร๑ เซ็นต๑ ดังเชํน
ประสิทธิภาพการผลิตถํานมังคุด การทดลองที่ 3 มีคําสูงสุด
ถึง 33.33 เปอร๑เซ็นต๑  

เมื่อพิจารณาวิธีการผลิตน้ําส๎มควันไม๎จากเปลือก
มังคุด ด๎วยเตาเผาถําน 200 ลิตร โดยบรรจุมังคุดในถัง 50 
ลิตร ที่วางไว๎บนหลังเตา ให๎ความร๎อนจากการเผาถํานทําการ
เผามังคุดภายในถังเพื่อผลิตน้ําส๎มควันไม๎มังคุด จะใช๎ไม๎ฟืน
ปริมาณ 50 กิโลกรัม ในการผลิตความร๎อน และใช๎เปลือก
มังคุดปริมาณ 5 กิโลกรัม ในการผลิตน้ําส๎มควันไม๎ ปรากฏวํา 
สามารถผลิตน้ําส๎มควันไม๎ฟืนได๎ 1.47 ลิตร และน้ําส๎มควันไม๎
เปลือกมังคุดได๎ 1.00 ลิตร โดยได๎ถํานไม๎ฟืน 12.50 กิโลกรัม 
และ ถํานเปลือกมังคุด 0.89 กิโลกรัม แตํเป็นที่สังเกตวํา ยังมี
ทั้งไม๎ฟืนและเปลือกมังคุดบางสํวนที่ไมํถูกเผาให๎กลายเป็น
ถําน อาจมีสาเหตุมาจาก ลักษณะของเตาเผาถํานไม๎ฟืนผลิต
ความร๎อนมีการเผาไหม๎ที่ไมํสมบูรณ๑หรือการไหลของอากาศที่
ไมํสะดวก ทําให๎ไม๎ฟืนเผาไมํหมดจนกลายเป็นส๎นถําน เป็นผล

ให๎เปลือกมังคุดที่บรรจุภายในถัง ได๎รับความร๎อนไมํเพียงพอ
หรือระยะเวลาการให๎ความร๎อนกับเปลือกมังคุดไมํเหมาะสม
หรือน๎อยเกินไป ทําให๎มีเปลือกมังคุดบางสํวนไมํถูกเผาให๎
กลายเป็นถําน สํงผลให๎ประสิทธิภาพการผลิตไม๎ฟืนและถําน
เปลือกมังคุดได๎ เพียง 86.55 และ 22.69 เปอร๑ เซ็นต๑ 
โดยเฉพาะถํานเปลือกมั งคุดคํอนข๎างต่ํ ามาก ถ๎าเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเผาถํานเปลือกมังคุดให๎สูงขึ้น คาดวําจะได๎
น้ําส๎มควันไม๎เปลือกมังคุดเพิ่มขึ้น  

ตารางที่ 1 การทดสอบเตาผลิตน้ําส๎มควนัไม๎เปลือกมังคุด 

รายการวิเคราะม์ผล 
การทดลองที่ 

เฉลี่ย 
1 2 3 

น้ําหนักไม๎ฟืน(กก.) 50.00 50.00 50.00 50.00 

น้ําหนักไม๎ฟืนเชื้อไฟ(กก.) 6.00 7.00 6.00 6.33 

น้ําหนักมังคุดถังบรรจุ(กก.) 5.00 5.00 5.00 5.00 

ความชื้นไม๎ฟืน(%ฐานเปียก) 15.42 15.01 15.37 15.27 

ระยะเวลาเผาทั้งหมด(ชม.) 4.30 4.30 4.30 4.30 

ระยะเวลาเกิดน้ําส๎มควันไม๎ฟืน(ชม.) 3.40 3.40 3.30 3.37 

ระยะเวลาเกิดน้ําส๎มควันไม๎มังคุด(ชม.) 3.25 3.40 3.45 3.37 

ปริมาณน้ําส๎มควันไม๎ฟืน(ลิตร) 1.50 1.50 1.40 1.47 

ปริมาณน้ําส๎มควันไม๎มังคุด(ลิตร) 1.00 1.00 1.00 1.00 

น้ําหนักถํานไม๎ฟืน(กก.) 12.00 12.50 13.00 12.50 

น้ําหนักส๎นถํานไม๎ฟืน(กก.) 2.00 2.00 1.00 1.67 

น้ําหนักถํานมังคุด(กก.) 0.80 0.90 0.90 0.87 

น้ําหนักส๎นถํานมังคุด(กก.) 0.70 0.70 0.60 0.67 

อัตราผลิตน้ําส๎มควันไม๎ฟืน(ลิตร/ชม.) 0.29 0.29 0.30 0.30 

อัตราผลิตน้ําส๎มควันไม๎มังคุด(ลิตร/ชม.) 0.31 0.29 0.29 0.30 

เปอร๑เซ็นต๑การผลิตถํานไม๎ฟืน(%) 24.00 25.00 26.00 25.00 

เปอร๑เซ็นต๑การผลิตถํานมังคุด(%) 16.00 18.00 18.00 17.33 

ประสิทธิภาพการผลิตถํานไม๎ฟืน(%) 83.33 84.00 92.31 86.55 

ประสิทธิภาพการผลิตถํานมังคุด(%) 12.50 22.22 33.33 22.69 

สําหรับคุณภาพของน้ําส๎มควันไม๎ เปลือกมังคุด
ภายหลังทิ้งไว๎ในที่รํมไมํถูกแสงนาน 60 วัน (ตารางที่ 2) 
พบวํา น้ําส๎มควันไม๎เปลือกมังคุดที่ผลิตได๎มีกลิ่นเหมือนควัน
ไฟ มีลักษณะเป็นของเหลวสีมํวงเขียว มีคําความเป็นกรด-
ดํางเฉลี่ย 4.56 มีคําความถํวงจําเพาะเฉลี่ย 1.020 ซึ่งมีคําอยูํ
ในเกณฑ๑มาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชนน้ําส๎มควันไม๎ดิบ แตํคํา
ความเป็นกรด-ดํางของน้ําส๎มควันไม๎เปลือกมังคุด มีคําสูงกวํา
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มาตรฐาน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะคุณสมบัติเฉพาะตัวของน้ําส๎ม
ควันไม๎เปลือกมังคุด ซึ่งควรมีการศึกษารายละเอียดคุณสมบัติ
ของน้ําส๎มควันไม๎เปลือกมังคุดตํอไป 

ตารางที่ 2 คุณภาพของน้ําส๎มควันไม๎เปลือกมังคุด 

คุณสมบัติน้้าส้มควันไม้ ค่าการวัดน้้าส้มควัน
ไม้เปลือกมังคุด 

ค่ามาตรฐานน้้าส้ม
ควันไม้ดิบ 

ลักษณะทั่วไป ของเหลวใส เป็นเนื้อ
เดียวกัน 

ของเหลวใส เป็นเนื้อ
เดียวกัน 

กลิ่น เหมือนควันไฟ เหมือนควันไฟ 

สี มีสีมํวงเขียว ไมํเป็นสีดํา 

ความเป็นกรด-ดําง(pH) 4.56 2.8-3.7 

ความถํวงจําเพาะ 1.020 ไมํน๎อยกวํา1.005 

5 สรุปลละข้อเสนอลนะ 

การผลิตน้ําส๎มควันไม๎เปลือกมังคุด ด๎วยเตาเผาถําน 
200 ลิตร โดยบรรจุเปลือกมังคุดในถัง 50 ลิตร ที่วางไว๎บน
หลังเตา ซึ่งที่บรรจุเปลือกมังคุดได๎ 5 กิโลกรัม สามารถผลิต
น้ําส๎มควันไม๎เปลือกมังคุดได๎ 1.00 ลิตร โดยใช๎ไม๎ฟืนปริมาณ 
50 กิโลกรัม และไม๎ฟืนเช้ือไฟหน๎าเตา 6.33 กิโลกรัม มี
ระยะเวลาในการเผาทั้งหมด 4.30 ช่ังโมง สามารถดักเก็บ
น้ําส๎มควันไม๎เปลือกมังคุดได๎ 3.37 ช่ัวโมง ซึ่งเทํากับเวลาใน
การดักเก็บน้ําส๎มควันไม๎ฟืนท่ีผลิตความร๎อนภายในเตาเผา
ถําน โดยคุณภาพของน้ําส๎มควันไม๎เปลือกมังคุดที่เก็บไว๎นาน
เกิน 60 วัน ลักษณะของน้ําส๎มควันไม๎มังคุดที่ผลิตได๎จะมี
กลิ่นเหมือนควันไฟ มีลักษณะเป็นของเหลวสีมํวงเขียว มีคํา
ความเป็นกรด-ดํางเฉลี่ย 4.56 มีคําความถํวงจําเพาะเฉลี่ย 
1.020 แตํเมื่อเปรียบเทียบกับคํามาตรฐานน้ําส๎มควันไม๎ดิบ มี
คําความเป็นกรด-ดํางไมํอยูํในเกณฑ๑มาตรฐานผลิตภัณฑ๑
ชุมชนน้ําส๎มควันไม๎ดิบ  
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TETA-01 

ต้นลบบเครื่องวัดเปอรเ์ซ็นต์เนื้อยาง 

* ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร1, อนุชิต ฉ่ําสิงห๑1, สุภัทร หนสูวัสดิ์1 และ ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ๑1, 
1กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 

ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

ผู้เขียนติดต่อ: ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร  E-mail: jasmine.1100@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

การซื้อขายน้ํายางสดคิดราคาจากปริมาณเนื้อยางแห๎งในน้ํายาง โดยเปอร๑เซ็นต๑เนื้อยางแห๎งจะมีคําผกผันเชิงเส๎นตรงกับคํา
ความถํวงจําเพาะของน้ํายาง การใช๎หลักการวัดความถํวงจําเพาะได๎แกํอัตราสํวนของน้ําหนักน้ํายางกับน้ําหนักของน้ําที่มีปริมาตร
เทํากันเพื่อออกแบบ สร๎าง ทดสอบต๎นแบบเครื่องวัดเปอร๑เซ็นต๑เนื้อยาง โดยใช๎หลอดแก๎วจํากัดปริมาณ ขนาด 16 x 100 มิลลิเมตร 
เพื่อกําหนดปริมาตรคงที่ มีฝาปิดทําจากเรซิ่นที่มีรูเปิดเพื่อให๎น้ํายางสํวนเกินล๎นออกได๎ ทําให๎ปริมาณน้ํายางภายในหลอดแก๎วคงที่ 
ความแปรปรวนของหลอดจํากัดปริมาณเทํากับ 0.005 กรัม  น้ําหนักตัวอยํางวัดด๎วยโหลดเซลแบบ single point ขนาด 1 กิโลกรัม 
ขยายสัญญาณเอาต๑พุตจากโหลดเซลด๎วย Instrumentation Amplifier เบอร๑ INA114 เพื่อให๎คําแรงดันผิดเพี้ยนน๎อยที่สุด แล๎ว
แปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอลความละเอียดสูง ด๎วย MCP3551 ตํอแบบ Delta-sigma เพื่อรับสัญญาณความแตกตําง
ระหวําง 2 อินพุต สัญญาณอินพุตจะถูก Oversample โดยตัว Modulator และถูกกรองด๎วย Digital Filter เพื่อให๎ได๎คําที่มีความ
ถูกต๎อง มีความละเอียดสูงที่อัตราการการสุํมต่ํา ได๎สัญญาณที่เรียบ เหมาะกับงานที่เกี่ยวข๎องกับการวัด ประมวลผลด๎วย
ไมโครคอนโทรลเลอร๑และแสดงผลด๎วยจอ LCD การวัดน้ํายางด๎วยหลักการวัดความถํวงจําเพาะเมื่อทําการทดลองกับยางชํวง 37–
43 เปอร๑เซ็นต๑ปริมาณเนื้อยางแห๎งในน้ํายาง พบวํามีความสัมพันธ๑ผกผันเชิงเส๎นตรงมีคํา R2 = 0.93 

ค้าส้าคัญ: เนื้อยางลม้ง; น้้ายางสด; ความถ่วงจ้าเพาะ; เครื่องวัด 

บทน้า 

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพการสํงออกสูง  
ประเทศไทยสํงออกผลผลิตยางพาราในรูปตํางๆ เชํน น้ํายาง
ธรรมชาติ  น้ํายางข๎น ยางแผํนดิบ ยางแผํนรมควัน ยางแทํง 
ยางคอมปาวด๑ ยางเครพ และยางบาลาตา ในปี พ.ศ. 2555 มี
มูลคําการสํงออกรวม 336,287 ล๎านบาท น้ํายางธรรมชาติมี
มูลคําการสํงออก 1,372 ล๎านบาท และมีราคาเฉลี่ย 96 บาท/
กิโลกรัม [1] มูลคําและราคาที่สูงนี้สํงผลให๎การซื้อขายน้ํายาง
สดจําเป็นต๎องมีความยุติธรรมและสามารถตรวจวัดได๎อยําง
รวดเร็ว 

ปริมาณเนื้อยางแห๎งในน้ํายางสด (DRC) เป็นดัชนีช้ี
วัดในการซื้อขายน้ํายางสดจากต๎นยางพารา ปริมาณเนื้อยาง
ในน้ํายางธรรมชาติอาจมีความแปรปรวนตั้งแตํ 25 – 45 

เปอร๑เซ็นต๑  วิธีตรวจวัดเปอร๑เซ็นต๑เนื้อยางแห๎ง โดยทั่วไป
ได๎แกํ วิธีมาตรฐานในห๎องปฏิบัติการ โดยผู๎รับซื้อจะนําน้ํายาง
สดจากเกษตรกรไปตรวจสอบและจํายเงินให๎เกษตรกรในวัน
ถัดไป ใช๎เวลานานในการตรวจสอบ และต๎องอาศัยความเชื่อ
ใจเป็นหลัก 

วิธีตรวจวัดเปอร๑เซ็นต๑เนื้อยางด๎วยเมโทรแลคซึ่งต๎อง
ผสมน้ํากํอนการวัดและอํานผลด๎วยสายตามนุษย๑ ทําให๎คําที่
ได๎คลาดเคลื่อน อีกท้ังเป็นการทํางานท่ีไมํตํอเนื่อง เมื่อใช๎เม
โทรแลคแล๎วต๎องทําการล๎างเมโทรแลคกํอนทําการวัดใน
ตัวอยํางตํอไป วิธีตรวจวัดเปอร๑เซ็นต๑เนื้อยางโดยการระเหย
น้ําด๎วยไมโครเวฟ เป็นวิธีทดสอบตํอหน๎าผู๎ซื้อและผู๎ขายที่
ได๎ผลรวดเร็วแตํเป็นวิธีที่ ได๎ผลคลาดเคลื่ อนคํอนข๎างสูง 
เนื่องจากความไมํสม่ําเสมอในการให๎พลังงานของไมโครเวฟ  
ไมํสามารถระเหยน้ําจากน้ํายางสดได๎หมด เกิดการเปลี่ยน
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สภาพของน้ํายางสด และผลการวัดคลาดเคลื่อนจากการ
สูญเสียเนื้อยางตัวอยํางเนื่องจากการกระเด็นออกนอกภาชนะ
เพราะการเดือดในไมโครเวฟ 

ปรีดาวรรณ และคณะ [2] รายงานการใช๎หลักการวัด
ความถํวงจําเพาะในการหาเปอร๑เซ็นต๑เนื้อยางแห๎ง พบวํา
เปอร๑เซ็นต๑เนื้อยางแห๎งจะมีคําผกผันเชิงเส๎นตรงกับคําความ
ถํวงจําเพาะของน้ํายาง  โดยความถํวงจําเพาะของน้ํายางมีคํา
เทํากับอัตราสํวนของน้ําหนักน้ํายางเทียบกับน้ําหนักของน้ําที่
มีปริมาตรเทํากัน การหาเปอร๑เซ็นต๑เนื้อยางแห๎งด๎วยวิธีความ
ถํ วงจํ า เพาะเป็ นการทดสอบแบบไมํ ทํ าลาย ( Non-
Destructive) และใช๎เวลาทดสอบไมํเกินตัวอยํางละ 10 นาที 
งานวิจัยช้ินนี้ เป็นการตํอยอดหลักการข๎างต๎นเพื่อสร๎าง
ต๎นแบบเครื่องวัดเปอร๑เซ็นต๑เนื้อยาง 

อุปกรณ์ลละวิธีการ 

น้ํายางสด จํานวน 50 ตัวอยําง จากพื้นที่ผลิตใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเก็บเกี่ยวมาแล๎วไมํเกิน 5 ช่ัวโมง เก็บ
รักษาในอุณหภูมิห๎อง 

การมาค่าความถ่วงจ้าเพาะด้วยเคร่ืองวัดต้นลบบ 

ต๎นแบบเครื่องวัดเปอร๑เซ็นต๑เนื้อยางด๎วยคําความ
ถํวงจําเพาะ(รูปที่ 1) โดยอาศัยหลักการของความถํวงจําเพาะ
เทํากับอัตราสํวนน้ําหนักของน้ํายางกับน้ําหนักของน้ําที่มี
ปริมาตรเทํากัน  ดังนั้นในการกําหนดปริมาตรคงที่ ได๎มี
การศึกษา ออกแบบ สร๎าง ทดสอบ และพัฒนาการใช๎
หลอดแก๎วจํากัดปริมาณ ขนาด 16 x 100 มิลลิเมตร มีฝาปิด
ที่มีรูเปิดเพื่อให๎น้ํายางสํวนเกินล๎นออกได๎และมีขนาดคงที่เพื่อ
จํากัดปริมาณน้ํายางภายในหลอดแก๎ว โดยฝาปิดทําจากเรซิ่น  
สํวนช่ังน้ําหนักได๎มีการศึกษา ออกแบบ สร๎าง ทดสอบ และ
พัฒนาด๎วยใช๎โหลดเซลแบบ single point ขนาด 1 กิโลกรัม 
ขยายสัญญาณเอาต๑พุตจากโหลดเซลด๎วย Instrumentation 
Amplifier เบอร๑ INA114 เพื่อให๎คําแรงดันผิดเพี้ยนน๎อยที่สุด 
แล๎วแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอลความละเอียดสูง 
ด๎วย MCP3551 ตํอแบบ Delta-sigma [3] เพื่อรับสัญญาณ
ความแตกตํางระหวําง 2 อินพุต สัญญาณอินพุตจะถูก 
Oversample โดยตัว Modulator และถูกกรองด๎วย Digital 
Filter เพื่อให๎ได๎คําที่มีความถูกต๎อง มีความละเอียดสูงที่อัตรา

การการสุํมต่ํา ได๎สัญญาณที่เรียบเหมาะกับงานที่เกี่ยวข๎องกับ
การวัด ประมวลผลด๎วยไมโครคอนโทรลเลอร๑และแสดงผล
ด๎วยจอ LCD 

 
รูปที่ 1 ต๎นแบบเครื่องวัดเปอร๑เซ็นต๑เนื้อยาง 

ทดสอบปริมาตรคงที่โดยการบรรจุน้ําลงในหลอดแก๎ว
ให๎เต็ม ปิดฝา เช็ดทําความสะอาดภายนอก และทําการ
ตรวจวัดน้ําหนักด๎วยเครื่องช่ังดิจิตอล  ทําซ้ําจํานวน 50 
ตัวอยําง 

การหาคําความถํวงจําเพาะด๎วยต๎นแบบเครื่องวัด
เปอร๑เซ็นต๑เนื้อยางพัฒนามาจากวิธีวัดความถํวงจําเพาะของ 
Mohsenin [4]  ทําการวัดน้ําหนักหลอดแก๎วเปลําและฝาปิด
ด๎วยต๎นแบบเครื่องวัดเปอร๑เซ็นต๑เนื้อยาง บันทึกผล แล๎วเทน้ํา
ยางใสํในหลองแก๎วให๎เต็มแล๎วปิดฝา ทําความสะอาดภายนอก 
(รูปท่ี 2 - 4) แล๎วทําการวัดน้ําหนักด๎วยต๎นแบบเครื่องวัด
เปอร๑เซ็นต๑เนื้อยาง บันทึกผล นําคําที่ได๎มาคํานวณความ
ถํวงจําเพาะของน้ํายางตัวอยําง  แล๎วนําไปวัดเปอร๑เซ็นต๑เนื้อ
ยางด๎วยวิธีมาตราฐานตํอไป 

 
รูปที่ 2 เทน้ํายาง 
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รูปที่ 3 ปิดฝา 

 
รูปที่ 4 เช็ดทําความสะอาด 

การมาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางด้วยวิธีมาตรฐาน 

สุํมตักตัวอยํางน้ํายาง แล๎วนํามาชั่งจํานวน 10 กรัม 
เติมน้ํากลั่นจํานวน 6 มิลลิลิตร ลงไปผสมให๎เข๎ากันแล๎วเติม
กรดอะซิติค 2 เปอร๑เซ็นต๑ลงไป จํานวน 4 มิลลิลิตร โดยมี
เทคนิคคือ การเติมกรดที่ละหยดด๎วย Burette และแกวํงน้ํา
ยางตลอดเพื่อทําให๎เนื้อยางจับกรดเข๎ากัน (รูปที่ 5 - 6) ทิ้งไว๎
ให๎น้ํายางจับตัวประมาณ 30 นาที เกิดก๎อนยางคล๎ายเต๎าหู
และมีน้ําใสแสดงวําเนื้อยางจับตัวดีแล๎ว นําไปรีดเป็นแผํนบาง 
ๆ (หนาไมํเกิน 2 มิล) (โดยรีดเรียบ 2-3 รอบ รีดดอก 1 รอบ) 
โดยใช๎น้ําไหลผํานลูกกลิ้งและแผํนยางเสมอ นําไปอบที่
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 ชม. จากนั้น
นําออกไปเข๎าโหลดูดความช้ืนประมาณ 1 ชม. นําไปช่ัง
น้ําหนักยางทันที (รูปที่ 7) จดบันทึกน้ําหนักยางที่ช่ังได๎ แล๎ว
คํานวณหาเปอร๑เซ็นต๑เนื้อยางแห๎งจากสูตร 

เปอร๑เซ็นต๑เนื้อยาง  
น้ําหนักแผํนยางแห๎ง

น้ําหนักน้าํยางสด
     

 
รูปที่ 5 การชั่งน้ํายางตัวอยํางในการหาเปอร๑เซ็นต๑เนื้อยางด๎วยวิธี

มาตรฐาน 

 
รูปที่ 6 การเติมกรด 

 
รูปที่ 7 ชั่งน้ําหนักยางหลังอบ 
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ผล 

ผลการทดสอบปริมาตรคงท่ีโดยการบรรจุน้ํา พบวํา 
หลอดแก๎วและฝาปิดเรซิ่นที่ออกแบบสามารถจุน้ําได๎ 12.689 
กรัม มีความแปรปรวนที0่.005 กรัม 

ผลการทดสอบการวัดน้ํายางด๎วยหลักการวัดความ
ถํวงจําเพาะเมื่อทําการทดลองกับยางชํวง 37 – 43 
เปอร๑เซ็นต๑ปริมาณเนื้อยางแห๎งในน้ํายางเพื่อเปรียบเทียบ
เปอร๑เซ็นต๑เนื้อยางและความถํวงจําเพาะของน้ํายาง พบวํา
ความถํวงจําเพาะของน้ํายางมีความสัมพันธ๑เชิงเส๎นตรงผกผัน
กับเปอร๑เซ็นต๑เนื้อยางแห๎ง และมีคํา R2 เทํากับ 0.93 (รูปที่ 
8) ใช๎เวลาในการวัดตัวอยํางละ 5 นาที  

 
รูปที่ 8  ความสัมพันธ๑ระหวํางเปอร๑เซ็นต๑เนื้อยางและความถํวงจําเพาะ

ของน้ํายาง 

วิจารณ์ผล 

ต๎นแบบเครื่องเปอร๑เซ็นต๑เนื้อยางด๎วยคุณสมบัติความ
ถํวงจําเพาะซึ่งมีความสัมพันธ๑เปอร๑เซ็นต๑เนื้อยางที่หาได๎จาก
วิธีมาตรฐาน เมื่อทําการโปรแกรมสมการความสัมพันธ๑
ดังกลําวจะได๎เครื่องวัดเปอร๑เซ็นต๑เนื้อยาง ซึ่งใช๎เวลาการวัดไมํ
เกินตัวอยํางละ 5 นาที โดยในการทดสอบครั้งนี้มีความ
ผิดพลาดในการวัดไมํเกนิ ±2 เปอร๑เซ็นต๑ และมีความสามารถ
ในการผลิตซ้ําของต๎นแบบ 

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมอยูํในระหวํางดําเนินการ
พัฒนาต๎นแบบเครื่องเปอร๑เซ็นต๑เนื้อยางด๎วยคุณสมบัติความ
ถํวงจําเพาะ ในสํวนของวงจรไฟฟูา ซอฟแวร๑ อุปกรณ๑วัด
ปริมาตรคงที่ และสํวนประกอบอื่นๆ  เพื่อให๎ได๎ผลการวัดที่มี
ความถูกต๎องแมํนยํามากยิ่งขึ้น  

 

สรุป 

ต๎นแบบเครื่องวัดเปอร๑เซ็นต๑เนื้อยางด๎วยคุณสมบัติ
ความถํวงจําเพาะ ความสัมพันธ๑ระหวํางเปอร๑เซ็นต๑เนื้อยาง
และความถํวงจําเพาะของน้ํายางที่วัดด๎วยต๎นแบบเครื่อง
ดังกลําว มีความสัมพันธ๑กันสูงในทางสถิติ มีความเป็นไปได๎ใน
การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณเนื้อยางด๎วยความถํวงจําเพาะให๎
ได๎คําการวัดที่ถูกต๎อง แมํนยํา ใช๎เวลาในการวัดน๎อยและมี
ราคายํอมเยาว๑ ทําให๎การซื้อขายน้ํายางมีความเป็นธรรม และ
เกษตรกรได๎รับเงินเร็ว 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณศูนย๑วิจัยยางฉะเชิงเทรา สําหรับการ
อํานวยความสะดวกการทดสอบวัดเปอร๑เซ็นต๑เนื้อยางด๎วยวิธี
มาตรฐาน 
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TETA-02 

การสร้างเครื่องต้นลบบเพื่อตรวจวัดความชื้นของล้าไยอบลม้งลบบมีเปลือก 

อิทธิพล พจนสัจ1, จิราพร พจนสัจ2และ กิติพล ชิตสกุล3 
1สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 

17/1 หมู่ 6 ต าบลชุมโคอ าเภอปะทิวชุมพร86160 
2สาขาคณติศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 

17/1 หมู่ 6 ต าบลชุมโคอ าเภอปะทิวชุมพร86160 
3สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบังกรุงเทพ10520 

ผู้เขียนติดต่อ: อิทธิพล พจนสัจ  E-mail: kpitipol@kmitl.ac.th 

บทคัดย่อ 

การแปรรูปลําไยอบแห๎งสามารถทําได๎หลายวิธีคือ เนื้อลําไยอบแห๎ง ลําไยอบแห๎งแบบมีเปลือก การอบจะอยูํที่อุณหภูมิ  
70-80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12-48 ช่ัวโมง ลําไยที่อบแห๎งจะต๎องมีความช้ืนเหลืออยูํที่ประมาณ  17% ของน้ําหนักผลสด ซึ่งผล
ลําไยสดมีความชื้นประมาณ 70%ของน้ําหนักผลสด จากผลการวิจัยการศึกษาผลของการวัดคําความจุไฟฟูาที่มีตํอความชื้นของ
ลําไยอบแห๎ง ทําให๎นํามาสูํการวิจัยเครื่องต๎นแบบเพื่อตรวจวัดความช้ืนของลําไยอบแห๎งแบบมีเปลือกด๎วยการวัดคําความจุไฟฟูาโดย
ออกแบบตัวเก็บประจุแบบแผํนขนานเป็นกลํองมีความกว๎าง 10cm. ยาว 14cm. ระยะหํางระหวํางแผํนตัวนํา 3.5cm.จํานวนผล
ลําไยสดที่ทําการวัด 15 ผลได๎ความสัมพันธ๑ของคําความจุไฟฟูากับคําความช้ืนของลําไยที่อบ โดยคําความจุไฟฟูาของลําไยสดมีคํา
เทํากับ 22.697pFและลําไยอบแห๎งมีคําเทํากับ 19.156 pFนําข๎อมูลที่ได๎มาออกแบบวงจรตรวจจับโดยลําไยสดมีคําแรงดัน 3.899 V 
และลําไยอบแห๎งมีคําแรงดัน 3.706 V นําผลที่ได๎มาประมวลผลและแสดงผลเป็นคําเปอร๑เซ็นต๑ผลการทดสอบคําจริงกับคําการวัด
ด๎วยเครื่องที่ออกแบบผลที่ได๎มีความคลาดเคลื่อนระหวําง 1.48-19.03 % 

ค้าส้าคัญ: ล้าไยอบลม้งลบบมีเปลือก; ค่าความจุไฟฟ า 

เรื่องย่อ 
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บทน้า 
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TETA-05 

โครงข่ายเซนเซอร์ความชื้นในดินส้ามรับควบคุมการใม้น้้าพืช 

พรนรินทร๑ ต๎นกระหาด1และ ทรงวุฒิ แสงจันทร๑1 
1หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

ผู้เขียนติดต่อ: พรนรินทร์ ต้นกระมาด  E-mail: pop16491@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อออกแบบโครงขํายเซนเซอร๑สําหรับตรวจจับความช้ืนในดินเพื่อควบคุมการให๎น้ําพืช โดย
ใช๎ไมโครคอนโทรลเลอร๑ในการประมวลผลความช้ืนในดินและควบคุมการให๎น้ําอัตโนมัติซึ่งสามารถปรับตั้งคําความช้ืนที่ต๎องการได๎
ตามความต๎องการของพืช  โดยระบบมีสํวนประกอบ 2 สํวน คือ สํวนควบคุมการทํางานหลักและสํวนตรวจวัดความช้ืน ซึ่งทํางาน
โดยระบบไร๎สาย   งานวิจัยนี้ได๎ทําการทดลองใช๎เซนเซอร๑ตรวจจับความช้ืนในดินเพื่อสร๎างแบบจําลองความสัมพันธ๑ระหวํางคํา
ความช้ืนของดินกับคําตํางศักย๑ซึ่งได๎จากกระแสไฟฟูาที่สํงไปยังเซนเซอร๑ โดยที่กระแสไฟฟูาจะไหลกลับมากน๎อยนั้นขึ้นอยูํกับ
ความช้ืนของดินไมโครคอนโทรลเลอร๑จะทําหน๎าทีร่ับคําความตํางศักย๑(VOUT)จากกระแสไฟฟูา DC ที่สํงออกไปเพื่อเข๎าสูํกระบวนการ  
ADC Converssion ซึ่งจะทําการแปลงคําจาก analog เป็น digital และบันทึกคําไว๎ในไมโครคอนโทรลเลอร๑ ทั้งนี้เพื่อนําข๎อมูลไปใช๎
อ๎างอิงสําหรับสร๎างสมการแบบจําลองความสัมพันธ๑ในการเขียนโปรแกรมควบคุม  ซึ่งจะเป็นการสร๎างระบบโครงขํายที่สามารถ
ทํางานประสานกันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับจํานวนเซนเซอร๑ได๎  และได๎
ทําการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีผลตํอการตรวจจับความชื้น เชํน อุณหภูมิของดิน ชนิดของดิน และระยะหํางของเซนเซอร๑
ตรวจจับกับสํวนควบคุมหลัก 

ค้าส้าคัญ: โครงข่ายเซนเซอร์, ระบบไร้สาย, ความชื้นดิน 

1. บทน้า 

ในปัจจุบันโลกได๎เปลี่ยนแปลงไปมากประชากรของ
โลกเพิ่มมาก(7,000 ล๎านคน, ปี 2012) [1]ขึ้นอยํางตํอเนื่องทํา
ให๎มีความต๎องการทรัพยากรทางด๎ านตํ างๆ  มากขึ้ น  
โดยเฉพาะทางด๎านอาหาร ซึ่งเป็นผลิตที่ได๎จากการเกษตร แตํ
แรงงานทางด๎านการเกษตรมีจํานวนลดลงมาก  อีกทั้งพื้นที่
ทําการเกษตรนั้นมีลดลง[2] เป็นผลมาจากการขยายตัวของ
เมืองและประชากรซึ่งไมํสอดคล๎องกัน   ดังนั้นเทคโนโลยีที่
ทันสมัยจึงมีบทบาทสําคัญตํอการเกษตรในยุคปัจจุบัน   

ปัจจัยหลักที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของพืชได๎แกํ น้ํา 
ปุ๋ย (แรํธาตุตํางๆ) แสง  อุณหภูมิที่พอเหมาะและอากาศ
(CO2) ซึ่งพืชแตํละชนิดต๎องการปัจจัยเหลํานี้แตํตํางกันขึ้นอยูํ
กับชนิดและอายุของพืช[3] ถ๎าหากพืชได๎รับปัจจัยดังกลําว

อยํางพอเพียงและสม่ําเสมอไมํมากไมํน๎อยจนเกินไปพืชก็จะ
ให๎ผลผลิตที่มีคุณภาพและได๎ปริมาณที่มากขึ้น แตํหากได๎รับ
ปัจจัยดังกลําวไมํเพียงพอหรือมากเกินไปก็จะทําให๎พืชให๎
ผลผลิตได๎ไมํเทําที่ควร  ดังนั้นหากต๎องการผลผลิตที่มี
คุณภาพและปริมาณมากเราควรจะควบคุมปัจจัยเหลํานี้ให๎
พอเหมาะ  โดยใช๎เทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันมาเป็นตัวควบคุม
ปัจจัย ซึ่งโครงการวิจัยนี้จะเริ่มศึกษาวิจัยระบบการให๎น้ําพืช
ที่สามารถปรับความช้ืนของน้ําในดินที่ให๎แกํพืชได๎ตลอดเวลา
สะดวกตํอการให๎งาน[4,5] และมีความแมํนยํา อีกทั้งยัง
ประหยัดแรงงานในการควบคุมระบบ ทําให๎เกษตรกรมีเวลา
ในการดูแลพืชมากขึ้น ทําให๎ผลผลิตที่ได๎มีคุณภาพและได๎
ปริมาณสูงเหมาะกับสถานการณ๑ในปัจจุบัน  โดยระบบนี้จะมี
สํวนประกอบหลักคือ เซนเซอร๑วัดความช้ืนดิน ตัวสํงสัญญาณ 
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และ Microcontroller เพื่อประมวลผลและสั่งการปั๊มน้ํา
อัตโนมัติ โดยจะทํางานประสานกันอยํางเป็นระบบโดยมี
วัตถุประสงค๑เพื่อออกแบบระบบการควบคุมการให๎น้ําพืช
อัตโนมัติแบบไร๎สายเป็นโครงขํายสัญญาณ ที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะกับลักษณะการใช๎งานที่สภาวะตํางๆ 

2. โครงสร้างของระบบ 

ระบบโครงขํายเซนเซอร๑แบํงการทํางาน
ของระบบออกเป็นสํวนหลักๆ ประกอบไปด๎วยสํวน
เซนเซอร๑ตรวจจับความชื้นในดินทําหน๎าที่ตรวจจับ
คําความต๎านทานแล๎วแปลงเป็นคําทางไฟฟูาหรือคํา
ความตํ า งศั กย๑  โ ดยจะสํ ง คํ า เหลํ านั้ น ไปยั ง
ไมโครคอนโทรลเลอร๑หลัก, Keypad และ rotary 
switch ทําหน๎าที่เลือกฟังก๑ชั่นการทํางานของระบบ
และใช๎กรอกคําความชื้นเพื่อสํงการให๎ระบบเริ่มและ
หยุดการทํางาน ชุดจอแสดงผล ทําหน๎าที่แสดงผล
การทํางานของโปรแกรมผํานทางหน๎าจอ  และ 
Relay ทําหน๎าที่รับคําสั่งจากสํวนควบคุมหลักเพื่อ
ทําหน๎าที่ขับการทํางานของมอเตอร๑ปั๊ม โดยเมื่อทํา
การวิจัยสําเร็จระบบการโครงขํายเซนเซอร๑จะ
สามารถให๎น้ําโดยควบคุมความชื้นให๎เหมาะสมกับ
พืชได๎ตลอดระยะเวลาการเพาะปลูก โดยโครงสร๎าง
ระบบอธิบายไว๎ในรูปที่1 

 
รูปที่ 1 โครงสร๎างการทํางานของอุปกรณ๑ในระบบ 

2.1 เซนเซอร์ตรวจจับความชื้นดิน 

ลักษณะของเซนเซอร๑ตรวจวัดความชื้นในดินสําหรับ
วิจัยนี้ใช๎ลวดทองแดงหุ๎มด๎วยปาสเตอร๑เพื่อดึงดูดความช้ืนจาก
ดินมาใช๎ตรวจสอบความช้ืนซึ่งแสดงใน      รูปที่ 2 โดยใช๎

หลักการตรวจจับคําความต๎านทานท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากคํา
ความช้ืนที่เปลี่ยนโดยใช๎ optoisolator ในการจํายไฟไปยัง
เซนเซอร๑ เพื่อตรวจจับความต๎านทานโดยอาศัยการวัด
แรงดันไฟฟูา 0-5 โวลต๑ซึ่งไอซีเบอร๑ ATMEGA32 เป็นไอซี 
analog to digital ซึ่งนําคําที่ได๎นั้นไป สอบเทียบเพื่อหา
สมการแนวโน๎มแล๎วนํา ไปเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผล
ความช้ืนดินตํอไป ดังแสดงใน รูปที่ 3 

 
รูปที่ 2  เซนเซอร๑ตรวจจับความชื้นดิน 

 
รูปที่ 3 วงจรตรวจจับความชื้นดิน 

2.2 Key pad 

Module keypad เป็นชุด Matrix Keyboard 4x3 
โดยจะมี PIN ใช๎ตํอกับไมโครคอนโทรลเลอร๑ทั้งหมด 7 PIN 
โดยจะเป็น Input เพื่อให๎ไมโครคอนโทรลเลอร๑อํานคํารหัส
ของคีย๑ที่ถูกกด เพื่ออํานคํา max และ min ของความช้ืนและ
จับ relay กับ sensor ซึ่งถูกปูอนคําลงสูํโปรแกรมโดย
ผู๎ใช๎งาน [6] โดยซึ่งวงจรแสดงดังรูปที่ 4  
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รูปที่ 4  วงจร key pad 

2.3 ชุดจอลสดงผล  

การทํางานในภาคจะแสดงผลการทํางานของ
โปรแกรมตลอดการทํางานตั้งแตํเซตคําความช้ืนจนถึงรัน
แสดงคําความช้ืนของเซนเซอร๑แตํละตัวซึ่งแสดงผลออกทาง
หน๎าจอ LCD 16x2 ในภาคนี้จะแสดงผลขอมูลตามอักษรใน
ตาราง ascii ดังรูปที่ 5 
 

 
รูปที่5  วงจรแสดงผลทางจอLCD 

2.4 ชุดวงจรขับ RELAY  

ชุดวงจรขับRELAY ใช๎ IC เบอร๑ ULN2003 A เป็น IC 
ขับโหลด RELAY ซึ่งจะคอยรับการสั่ งการจาก
โปรแกรมควบคุมหลักซึ่งควบคุมโดย IC เบอร๑ ATMGA32A 
ซึ่งวงจรแสดงดังรูปที ่6 

 
รูปที่ 6  วงจรขับ Relay 

2.5 ชุดประมวลผล (Microcontroller) 

ชุดประมวลผลหลักใช๎ IC เบอร๑ ATMEGA32 เป็นตัว
ประมวลผลหลักซึ่งเขียนโปรแกรมโดยใช๎โปรแกรม Code 
Vision AVR และ Bern ลงในไมโครคอนโทรเลอร๑ AVR-
ATMEGA32  ซึ่งวงจรการทดลองแสดงดังรูปที่ 7 สํวนชุด

ประมวลผลเซนเซอร๑ใช๎ AVR-ATMEGA8 ในการปะมวลผลซึ่ง
แสดงดังรูปที่ 8 

 
รูปที่ 7  วงจรชุดประมวลผลหลัก 

 
รูปที่ 8  วงจรประมวลผลเซนเซอร๑ 

2.6 Module รับ-ส่งสัญญาณ( X-Bee Series 1) 

X-bee เ ป็ น อุ ป ก ร ณ๑ ที มี Microcontroller 
แ ล ะ  RF IC อ ยูํ ภ า ย ใ น  ทํ า ห น๎ า ที่ เ ป็ น อุ ป ก ร ณ๑ 
transceiver รับ-สํงสัญญาณแบบ Half Duplex ยําน
ความถี่  2.4  Ghz มีการจัดการโดยใช๎พลั งงานต่ํ า 
มี interface ที่ใช๎รับและสํงข๎อมูลกับX-beeเป็น UART
ดังรูปที่ 9 

 
รูปที่9  วงจรรับ-สํงสัญญาณ 
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3.มลักการท้างานของระบบ 

เริ่มจากการติดตั้งเซนเซอร๑ในแปลงปลูกแล๎วเปิดการ
ทํางานของระบบโครงขํายเซนเซอร๑ จากนั้นเซตคําความช้ืน 
max และ min ของ Relay หรือป๊ัมแตํละตัวต๎องการที่
ต๎องการให๎ระบบทํางานจากนั้นกด Enter จากนั้นโปรแกรม
จะให๎ผู๎ใช๎งานเลือกจับคูํระหวํางเซนเซอร๑ กับ Relay ซึ่ง
สามารถเลือกใช๎ได๎ตามการใช๎การโดยระบบจะทํางานสั่งให๎ปั๊ม
ทํางานตามความช้ืนของเซนเซอร๑ ตัวที่อํานคําได๎น๎อยที่สุด  
ซึ่งความช้ืนท้ังหมดของเซนเซอร๑ แตํละตัวจะถูกสํงมาแสดง
คําที่หน๎าจอ LCD หลังจากปั๊มทํางานจํายน้ําไปยังระบบจน
พื้นที่แปลงปลูกนั้นมีความช้ืนเพียงพอระบบจึงจะตัดการ
ทํางาน  โดยระบบการจับคูํ เซนเซอร๑และ relay ปั๊มจะแสดง
ไว๎ดังรูปที่ 10 

 
รูปที่ 10  โครงสร๎างการจับคํูระหวําง relay ปั๊มกับ เซนเซอร๑ 

4.วิธีการทดลอง 

การทดลองจะแบํงออกเป็น 4 สํวนคือ 

4.1 การทดลองที่ 1 การมาขนาดเมมาะสมลละ
เปรียบเทียบความจ้าเป็นในการมุ้มวัสดุประเภทปาสเตอร์
ที่มัวเซนเซอร์ที่เมมาะสม 

การทดลองนี้เป็นการทดลองเพื่อหาความเหมาะสม
ของขนาด เซนเซอร๑โดยต๎องคํานึงถึงความยากงํายและต๎นทุน
ในผลิตด๎วย โดยเก็บคํา ADC หรือคําความตํางศักย๑(VOUT)ที่
ไมโครคอนโทรลเลอร๑แปลงคําจาก analog เป็น digital ซึ่ง
การทดลองนี้ได๎ทําการจําลองสร๎าง sensor ขึ้นมาโดยทําการ
ทดลองตัวอยํางที่ไมํหุ๎มวัสดุปูนปาสเตอร๑โดยทดลองที่ดินชนิด
ตํางๆ และเปรียบเทียบกับตัวอยํางที่หุ๎มปูนปาสเตอร๑ อีกท้ัง
ยังทดลองถึงอัตราการเร็วในการตรวจจับความช้ืนของ
เซนเซอร๑ขนาดตํางๆ และเปรียบเทียบถึงความจําเป็นในการ
หุ๎มตาขํายที่เซนเซอร๑เพื่อเพิ่มความคงทนแข็งแรงให๎กับหัว
เซนเซอร๑วํามีความจําเป็นหรือไมํหากเปรียบเทียบกับปัจจัย
อื่นๆ เชํน เวลาในการตรวจจับ 

4.2 การทดลองที่  2 การวัดค่า ADC ซ่ึงได้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ลปลงค่าความต่างศักย์จาก analog 
เป็น digital เพ่ือ calibrate ค่ากับค่าความชื้นดิน
มาตรฐาน 

จากการที่ได๎สร๎างเซ็นเซอร๑วัดความช้ืนในดินขึ้นใช๎เอง 
โดยอาศัยหลักการทางไฟฟูา ทําให๎ต๎องมีการเทียบเคียงคํา
ของแรงดัน ที่ได๎จากเซนเซอร๑วัดความช้ืนในดินที่สร๎างขึ้น 
เพื่อใช๎ในการคํานวณหาคํา ความช้ืน โดยทําการสอบเทียบกับ
วิธีวัดความช้ืนในดินแบบมาตรฐาน โดยการทดลองนี้สามารถ
ทําได๎โดยการช่ังและคํานวณคําจากสูตร 

 

 𝑤  (
น้ําหนักของดินช้ืน น้ําหนักของดินที่แห๎ง

น้ําหนักของดินที่แห๎ง
)      ..(1) 

จากนั้นทําการแปลงคําเป็นคําแรงดึงความชื้นโดยใช๎
โปรแกรม SWRC Fit ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จําลองมาจาก BC 
model, VG model, LN model, DB model, BL model   
[7-12] โดยทําการทดลองนําเซนเซอร๑วัดความชื้นดินท่ีสร๎าง
ขึ้นเองใสํบีกเกอร๑ขนาด 250 ml จากนั้นวัดคํา ADC เริ่มต๎น
และช่ังน้ําหนัก ตํอมานําไปอบที่อุณหภูมิ 105 °c เป็นเวลา 1 
ช่ัวโมง แล๎วนําตัวอยํางมาลดอุณหภูมิจนเทํากับอุณหภูมิห๎อง
จึงวัดคําอีกครั้งได๎ เก็บคําอยํางนี้เรื่อยไป จนกวําดินจะมี
น้ําหนักคงที่หรือมีคําความช้ืนเป็น 0 แล๎วนําความสัมพันธ๑
ของคําที่ได๎ไปสร๎างสมการจําลองเพื่อสอบเทียบคําใช๎ในการ
แปลงคําของโปรแกรมควบคุมหลักซึ่งสมการที่ได๎จากการสอบ
เทียบคําโดยกราฟแสดงดังรูปที่ 11 

 
รูปที่ 11  กราฟแสดงความสัมพันธ๑ระหวํางแรงดึงความชื้นกับ ADC 

รูปสมการคือ 
y = (-3×10-5)x2 - 0.0529x + 81.518. 

R² = 0.9367 
(1) 
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4.3 การทดลองที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
กับปัจจัยทางอุณมภูมิลละชนิดดินที่อาจมีผลต่อการ
ท้างานของระบบ 

วิธีทดลอง ทําการเซตคําความช้ืนที่ระดับตํางๆ ตั้งแตํ 
0 -100 โดยการใช๎เซนเซอร๑ที่ทําขึ้นใสํลงไปในบีกเกอร๑ขนาด 
250ml กับดินแล๎วเซตให๎มีความชื้นสูงจากนั้นนําไปอบเพื่อ
ลดความช้ืนที่อุณหภูมิ 105 °c เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาทีที่
ตู๎อบลมร๎อนโดยแตํละครั้งที่นําไปอบความช้ืนจะลดลงครั้งละ
ประมาณ 2-3 เปอร๑เซ็นต๑แล๎วนํามาวัดอุณหภูมิดินไปพร๎อมๆ
กับวัดคํา ADC แล๎วบันทึกผลการทดลองเป็นระยะๆ หํางกัน
ครั้งละ 1 ช่ัวโมง 30 นาที จากนั้นนําผลที่ได๎มาวิเคราะห๑หา
ความสัมพันธ๑ระหวํางอุณหภูมิกับคํา ADC หรือคําความช้ืนที่
วัดได๎จากเซนเซอร๑ที่ทําขึ้นวํามีการเปลี่ยนแปลงของคําที่วัดได๎
ตามอุณหภูมิมากน๎อยเพียงใดโดยสามารถวิเคราะห๑ได๎จาก
กราฟสรุปผลการทดลองดังรูปที ่13 

 
รูปที่ 12  ความสัมพันธ๑คํา ADC &temp relation 

4.4 การทดลองที่ 4 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
กับปัจจัยการส่งสัญญาณในลต่ละระดับความชื้น 

การทดลองนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อหาระยะเซนเซอร๑ที่
แนํนอนและคํานวณหาขนาดพื้นที่ที่ครอบคลุมเซนเซอร๑ตัว
นั้นๆ และจําลองสถานท่ีเพื่อหาจํานวนเซนเซอร๑ที่เหมาะสม
ตํอไรํในการติดตั้งในพื้นท่ีจริง โดยทําการทดลองโดยการเซต
คําความช้ืนที่บีกเกอร๑ 3 ระดับความช้ืนวัดอุณหภูมิดินให๎อยูํ
ในระดับเทําๆกัน จากนัน้ให๎ผู๎ทดลองถือชุดเซนเซอร๑พร๎อมกับ
บีกเกอร๑ดินท่ีระดับความช้ืนตํางๆ โดยให๎คอนโทรลเลอร๑ตัว
หลักอยูํตรงกลางวัดหาระยะสัญญาณแบบสุํมโดยความชื้นท่ี
แตกตํางกํอนแล๎ววัดระยะทางจากคอนโทรลเลอร๑ตัวหลัก

จนถึงเซนเซอร๑โดยขนาดพื้นที่ที่ครอบคลุมสามารถหาได๎จาก
สูตร ∏r2 จากระยะตัวหลักนั่นเอง 

5. สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองหาขนาดเซนเซอร๑ที่เหมาะสมและการ
ทดลองหุ๎มปาสเตอร๑และไมํหุ๎มพบวําการหุ๎มปาสเตอร๑จะมีคํา
ความช้ืนคงที่กวําไมํหุ๎มปาสเตอร๑เมื่อเปลี่ยนชนิดของดิน  
ทั้งนี้เพราะความหนาแนํนของดินท่ีเปลี่ยนไปทําให๎คําการนํา
ไฟฟูาเปลี่ยนไปด๎วยดั้งนั้นการมีวัสดุเชํน ปูนปาสเตอร๑มาหุ๎ม
ยํอมดีกวําเพราะทําให๎การนําไฟฟูาผํานวัสดุนั้นมีคําคงที่ สํวน
ขนาดที่เหมาะสมนั้นพบวําขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางแทํง
เซนเซอร๑มีขนาด 2.5 cm เหมาะสมสุดเนื่องจากเป็นขนาดที่
งํายตํอการผลิต และเป็นขนาดที่ไวตํอการตอบสนองตํอการ
วัดมากกวําขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 3 cm ขนาดความยาง
ของแทํนเซนเซอร๑พบวําไมํมีผลตํอการวัดคําตํางๆแตํหาก
พิจารณาถึงการใช๎งานควรอยูํระหวําง 6-7 cm เนื่องจากงําย
ตํอการฝังดินขณะใช๎งํายไมํเล็กหรือใหญํจนเกินไป ขนาดลวด
ที่ใช๎มีผลตํอการวัดคําทางไฟฟูาคือหากลวดเล็กคําทางไฟฟูาที่
ออกมาจะน๎อยลงดังนั้นหากต๎องการการใช๎งานอยํางสะดวก
และมีขายตามท๎องตลาดนั้นควรเลือกขนาด 2.5 mm เพราะ
ไมํเล็กหรือใหญํจนเกินไปเหมาะแกํการทําไปใช๎การและ
สามารถสํงสัญญาณไฟฟูาได๎ดีในระดับหนึ่ง 

การทดลองเปรี ยบเทียบคํ าความช้ืนกับคํ าที่
Microcontroller อํานได๎พบวําคําที่ได๎มีความสัมพันธ๑กัน
แบบโพลิโนเมียลกําลังลังสอง(R² = 0.9367) โดยสูตร
ความสัมพันธ๑ดังกลําวสามารถนําไปเขียนโปรแกรม calibrate 
หาคําความช้ืนใน Microcontroller ได๎ 

การทดลองทดสอบประสิทธิภาพของระบบกับปัจจัย
ทางอุณหภูมิและชนิดของดินที่มีผลตํอระบบพบวําที่อุณหภูมิ
เปลี่ยนไปท่ีความชื้นระดับเดียวกันแตํละระดับนั้นมีผลแปร
ตรงกันโดยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นการนําไฟฟูาผํานน้ําจะเป็นไปได๎
ดีขึ้นทําให๎อํานคําความช้ืนได๎มากขึ้นดังนั้นหากนําไปใช๎งาน
จริงอุณหภูมิในพื้นที่ที่ใช๎งานไมํควรจะเกิน 30 ±5 °c เพราะ
ยังอยูํในชํวงคําที่ยอมรับได๎เพราะยังมีคําความผิดพลาดน๎อย
กวํา 20 %  สํวนการเปลี่ยนแปลงชนิดของดินนั้นไมํมีผลใน
การวัดความช้ืนมากนักเพราะดินปาสเตอร๑เป็นตัวกลางให๎
น้ําซึมผํานดังนั้นจึงไมํมีผลหากเปลี่ยนชนิดของดินนั่นเอง 
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การทดสอบระดับสัญญาณในแตํละระดับความช้ืนนั้น
พบวําความช้ืนในแตํละระดับไมํมีผลตํอระยะการสํงสัญญาณ
สํวนการสํงสัญญาณนั้นสําหรับ x-bee Series 1 จากการ
ทดสอบสัญญาณแบบสุํมพบวํา มีระยะการสํงสัญญาณตั้งแตํ 
138 – 88 m ดังนั้นเซนเซอร๑ เซนเซอร๑ 1 ตัวสามารถ
ครอบคลุมพื้นท่ีได๎ประมาณ 15 ไรํ ท้ังนี้ต๎องพิจารณาจาก
ระบบการสํงน้ําและการใช๎งานแตํละพื้นที่ด๎วย 

6. ข้อเสนอลนะ 

สําหรับงานการวิจัยนี้ ช้ินนี้ เป็นงานวิจัยที่ใช๎การ
ควบคุมระบบโดยใช๎ความช้ืนดินอยํางเดียวจึงอาจยังไมํเหมาะ
กับพืชที่ปลูกในกระถางหรือไมํใช๎ดิน จึงอาจมีการพัฒนาให๎มี
เมนูตั้งเวลารอบวัน ระบบตรวจสอบความช้ืนอากาศ แสง 
และ อุณหภูมิขณะให๎น้ํา อีกทั้งยังต๎องหาวิธีลดต๎นทุนคํา
เซนเซอร๑ เพื่อให๎เพิ่มจํานวนในการประมวลผลได๎มากขึ้น
เพื่อให๎มีความแมํนยํา  และสะดวกกับการใช๎งานทุกๆประเภท 

7. กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู๎จัดทําขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบังที่ให๎
การสนับสนุนเงินทุนการศึกษาวิจัย และให๎โอกาสจนสามารถ
ทําการวิจัยนี้สําเร็จได๎เป็นอยํางดี 

8. เอกสารอ้างอิง 

[1] กลองด๑ สวิตเซอร๑แลนด๑/กรุงเทพ (2555). “ WWF 
Living Planet 2012” :http://www. 
wwf.or.th-/?204772/Risingconsumptionin-
creased-resource-use-by-a-growingpopula-
tionputs-unbearable-pressure-on-our-
Planet--WWF-2012-Living-Planet-Report 
[2012 June 16 10.00 PM]. 

[2] สํานักงานสถิติแหํงชาติ.“ทิศทางลรงงานไทย”:http:-
//-service.nso.go.th/nso/nso-publish/citi-
zen/news/news_lfsdirect.jsp[2012 June 16 
08.00 PM]. 

[3] myfirstbrain.com. “พื ช ”: http://www.myfirst-
brain.com/student_view.aspx?ID=72392[201
2 June 24 10.00 PM].  

[4] NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY.“ความ-
ช้ื นขอ งดิ น” แหลํ งที่ ม า  http://www.nsru-
.ac.th/elearning/soil/lesson_4_5.php. 

[5] วินัย กล๎าจริง “Design Sprinkle and Drip Irrigation 
System”. ภ าค วิ ช า วิ ศ วก ร รม เ กษตร  คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร๑ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล๎า
เจ๎าคุณทหาร ลาดกระบัง 

[6] เดชฤทธิ์ มณีธรรม และ สําเริง เต็มรามคัมภีร๑(2548). 
“ไมโครคอนโทรเลอร๑ MCS-51” .พิมพ๑ครั้งที่ 1 
สํานักพิมพ๑เคเคพ ี

[7] Brooks, R. H., and Corey, A.T.: Hydraulic 
proper-ties of porous media. Hydrol. Paper 
3.Color-ado State Univ., Fort Collins, CO, 
USA, 1964. 

[8] Durner, W.: Hydraulic conductivity estimation 
for soils with heterogeneous pore 
structure-.Water Resour. Res., 30(2): 211--
223, 1994. 

[9] Kosugi, K.: Lognormal distribution model for 
unsaturated soil hydraulic properties. 
WaterResour. Res. 32(9), 2697--2703, 1996. 

[10] Nemes, A., M.G. Shaap, F.J. Leij, and J.H.M. 
Wosten: Description of the unsaturated 
soilhydraulic database UNSODA version 2.0. 
J. Hydrol. (Amsterdam) 251:151--162, 2001. 

[11] Seki, K. (2007) SWRC fit - a nonlinear fitting 
program with a water retention curve for 
soils having unimodal and bimodal pore 
structure. Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., 
4:407-437. 

[12] van Genuchten, M.T.: A closed-form equation 
for predicting the hydraulic conductivity of 
unsaturated soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 44, 
892--898, 1980 



 

[444] 

TETA-07 

การพัฒนาเครื่องมือวัดลรงลบบสามลนวลกนส้ามรับการต่อพ่วงสามจุด 
ของรถลทรกเตอร์เกษตรขนาดเล็ก 
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ผู้เขียนติดต่อ: กวี คงมั่น  E-mail: kkhongman@sut.ac.th) 

บทคัดย่อ 

เครื่องมือวัดแรงแบบ extended circular ring (ECR) เป็นอุปกรณ๑วัดแรงและโมเมนต๑ในงานวิจัยทางวิศวกรรมเกษตร
เพราะสามารถวัดแรงกระทําในแตํละแนวแกนได๎อิสระตํอกัน  ในงานวิจัยนี้ เครื่องมือวัดแรงแบบ ECR สามแกน ถูกออกแบบให๎
สามารถวัดแรงกระทําที่จุดตํอพํวงสามจุดระหวํางรถแทรกเตอร๑เกษตรและเครื่องมือเกษตรได๎ทั้งสามแนวแกน แรงทั้งสามแนวแกน
ที่กระทํากับจุดตํอพํวงสามารถหาได๎จากความสัมพันธ๑ระหวํางแรงและความเครียดที่เกิดขึ้นในเครื่องมือวัดแรงแบบ ECR สามแกน 
การกระจายตัวของความเครียดบนเครื่องมือวัดแรงแบบ ECR สามแกน ถูกวิเคราะห๑โดยใช๎วิธีทางไฟไนต๑เอลิเมนต๑ เพื่อตรวจสอบ
ความแข็งแรงและหาตําแหนํงที่เหมาะสมในการติดตั้งมาตรวัดความเครียด เครื่องมือวัดแรงแบบ ECR สามแกนสามารถใช๎งานกับ
รถแทรกเตอร๑ใน category I ซึ่งมีคําแรงในแนวราบสูงสุดไมํเกิน 20 กิโลนิวตัน มุมที่เหมาะสมในการติดตั้งมาตรวัดความเครียดของ
การวัดแรงในแนวราบ แรงในแนวดิ่ง และแรงในแนวด๎านข๎าง คือ 58°, 25° และ 25° ตามลําดับ การสอบเทียบเครื่องมือวัดแรงแบบ 
ECRสามแกน สําหรับการวัดแรงบนแขนบน แขนลํางซ๎าย และแขนลํางขวา ถูกทําในห๎องปฏิบัติการ ผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด
แรงแบบ ECRสามแกนทั้งสามตัวมีคํา cross sensitivities สูงสุด 8.35%, 2.74% และ 3.07%ตามลําดับ เครื่องมือวัดแรงแบบECR
สามแกนสามารถนําไปใช๎วัดแรงกระทําที่จุดตํอพํวงระหวํางรถแทรกเตอร๑เกษตรและเครื่องมือเกษตรได๎อยํางถูกต๎อง 

ค้าส้าคัญ:เครื่องมือวัดลรงลบบสามลนวลกน; ไฟไนต์เอลิเมนต์; extended circular ring 

1. บทน้า 

แรงที่กระทําระหวํางดินและเครื่องมือเกษตรเป็นตัว
แปรที่สําคัญสําหรับใช๎ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ
เกษตรให๎ มี ประสิ ทธิภาพสู ง แรงนี้ มี ผลโดยตรงตํ อ
ความสามารถของรถแทรกเตอร๑ ในด๎ านตํ างๆ เ ชํน 
ความสามารถในการฉุดลาก เสถียรภาพ และการบังคับเลี้ยว 
เป็นต๎น แรงที่กระทําตํอจุดพํวงระหวํางรถแทรกเตอร๑เกษตร
และเครื่องมือเกษตรประกอบด๎วยแรงยํอยสามแรง คือ แรงใน
แนวราบหรือแรงฉุดลาก (horizontal force or draft force) 
แรงในแนวดิ่ง (vertical force) และแรงด๎านข๎าง (side 
force)  แรงฉุดลากสํงผลโดยตรงตํอความสามารถในการฉุด
ลากของรถแทรกเตอร๑ แรงในแนวดิ่งทําให๎มีการถํายเท

น้ําหนัก (weight transfer) จากเครื่องมือเกษตรไปยังรถ
แทรกเตอร๑ซึ่งจะสํงผลตํอความสามารถในการฉุดลากและ
เสถียรภาพของรถแทรกเตอร๑ [1]สํวนแรงในแนวด๎านข๎าง
สํงผลตํอการบังคับเลี้ยวของรถแทรกเตอร๑การวัดแรงทั้งสามนี้
สามารถวัดได๎ที่จุดตํอพํวงระหวํางรถแทรกเตอร๑เกษตรกับ
เครื่องมือเกษตรซึ่งมีลักษณะการตํอพํวงแตกตํางกันไปตาม
ลักษณะการใช๎งาน ได๎แกํ คานลาก (drawbar) หรือแขนพํวง 
(link) 

เครื่องมือวัดแรงแบบ extended octagonal ring 
(EOR) เป็นอุปกรณ๑ที่นิยมสําหรับวัดแรงและโมเมนต๑ใน
งานวิจัยทางวิศวกรรมเกษตรเพราะสามารถวัดแรงกระทําใน
แตํละแนวแกนได๎อยํางอิสระตํอกัน แตํข๎อจํากัดของเครื่องมือ
วัดแรงแบบ EOR คือประยุกต๑มาจากทฤษฏีของเครื่องมือวัด



 

[445] 

แรงแบบ ECR [2]และสามารถวัดแรงได๎เพียงสองแนวแกน 
ดังนั้น เพื่อให๎การวัดแรงถูกต๎องตามทฤษฏีและสามารถวัด
แรงที่กระทําตํอจุดพํวงแบบสามจุดระหวํางรถแทรกเตอร๑
เกษตรและเครื่องมือเกษตรได๎ทั้งสามแนวแกน เครื่องมือวัด
แรงแบบ ECR สามแกน จึงถูกพัฒนาขึ้น 

เครื่องมือเกษตรแบบพํวงสามจุดเป็นเครื่องมือที่
เกษตรกรนิยมใช๎ในประเทศ งานวิจัยนี้มีแนวคิดที่จะสร๎าง
เครื่องมือสําหรับวัดแรงกระทําที่จุดพํวงระหวํางรถแทรกเตอร๑
และเครื่องมือเกษตรเพื่อใช๎เป็นข๎อมูลสําหรับนักวิจัยในการ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรให๎เหมาะสมกับ
ลักษณะการใช๎เครื่องจักรกลเกษตรในประเทศ 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

การวัดแรงกระทําระหวํางรถแทรกเตอร๑และเครื่องมือ
เกษตรแบบพํวงลาก ทําได๎โดยการใช๎เครื่องมือวัดแรงแบบ
สปริงหรือไฮดรอลิกเช่ือมตํอระหวํางรถแทรกเตอร๑และ
เครื่องมือเกษตร แตํคําแรงที่อํานได๎อาจจะมีความแปรปรวน
และยากตํอการอํานและจดบันทึก สําหรับการวัดแรงกระทํา
ระหวํางรถแทรกเตอร๑และเครื่องมือเกษตรแบบพํวงสามจุด 
สามารถกระทําได๎โดยการใช๎รถแทรกเตอร๑คันหนึ่งลากรถ
แทรกเตอร๑อีกคันหนึ่งที่ตํอพํวงกับเครื่องมือเกษตร โดยติด
เครื่องมือวัดแรงไว๎ระหวํางรถแทรกเตอร๑ทั้งสอง ผลตํางของ
แรงที่วัดได๎ขณะรถแทรกเตอร๑คันหลังฉุดลากเครื่องมือเกษตร
โดยเครื่องมือถูกยกข้ึนจากพ้ืนดินคือ คําแรงกระทําระหวําง
รถแทรกเตอร๑คันหลังและเครื่องมือเกษตร แตํการวัดแรงที่
ต๎องการทราบคําแรงที่แขนลากทั้งสามแขนอยํางละเอียด 
จําเป็นต๎องใช๎เครื่องมือวัดแรงแบบพํวงสามจุด 

เครื่องมือวัดแรงแบบพํวงสามจุดนี้นักวิจัยมักต๎อง
สร๎างขึ้นเองเมือ่ต๎องการทดสอบความต๎องการแรงฉุดลากของ
เครื่องมือเกษตร ซึ่งเครื่องมือวัดแรงแตํละช้ินถูกออกแบบมา
ให๎สอดคล๎องและตอบสนองตํอสภาพการใช๎งานของเครื่องมือ
เกษตรในพื้นที่การเกษตรนั้น ๆ [3-5]จากการทบทวนงานวิจัย
พบวํา งานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือวัดแรงแบบ
พํวงสามจุดวัดแรงสองแนวแกนมีจํานวนมาก ปัจจุบันนักวิจัย
เริ่มให๎ความสนใจกับเครื่องมือวัดแรงแบบพํวงสามจุดวัดแรง
สามแนวแกนซึ่งพัฒนามาจากการวัดแรงแบบสองแนวแกน
มากขึ้น [6-8] เนื่องจากสามารถให๎รายละเอียดของแรงใน

ทุกๆ มิติของแรง สํงผลให๎การออกแบบเครื่องมือเกษตรมี
ความแมํนยํามากขึน้สํงผลดีตํอการพัฒนาภาคการเกษตรของ
ประเทศ 

3. วัสดุลละวิธีการ 

3.1 ข้อมูลพ้ืนฐานส้ามรับการออกลบบเคร่ืองมือวัดลรง
ลบบ ECR สามลกน 

เครื่องมือวัดแรงแบบ ECR สามแกนถูกพัฒนามาจาก
เครื่องมือวัดแรงแบบ ECR ดังรูปที่ 1 (ก) โดยนําเครื่องมือวัด
แรงแบบ ECR สองตัวมาประกบไขว๎กันดังรูปที่ 1 (ข)
เครื่องมือวัดแรงแบบ ECR สามแกน ตัวท่ี 1 (ติดตั้งกับรถ
แทรกเตอร๑) ทําหน๎าที่วัดแรงฉุดลากและแรงในแนวดิ่ ง 
สํวนตัวที่ 2 (ติดตั้งกับเครื่องมือเกษตร) ทําหน๎าที่วัดแรง
ด๎านข๎าง เครื่องมือวัดแรงแบบ ECR สามแกน แตํละตัว
สามารถรับแรงฉุดลากสูงสุด (Fx)10 kN,แรงในแนวดิ่ง (Fy) 5 
kNและแรงด๎านข๎าง (Fz) 1kN 

 
(ก)   (ข) 

รูปที่ 1 เครื่องมือวัดแรงแบบ ECR(ก) เครื่องมือวัดแรงแบบ ECR สาม
แกน (ข) 

3.2 การออกลบบเคร่ืองมือวัดลรงลบบ ECR สามลกน 

เครื่องมือวัดแรงแบบ ECR สามแกน ถูกออกแบบโดย
ใช๎ทฤษฏีของเครื่องมือวัดแรงแบบ ECR ซึ่ งเป็น
ทรานสดิวเซอร๑วัดแรงชนิดหนึ่งที่สามารถวัดแรงสองแนวแกน
ได๎เป็นอิสระตํอกันสําหรับงานวิจัยนี้เครื่องมือวัดแรงแบบ 
ECR ถูกสร๎างขึ้นเพื่อวัดแรงกระทําที่ตําแหนํงหูพํวงระหวําง
อุปกรณ๑การเกษตร โดยแรงที่วัดได๎คือแรงในแนวราบซึ่งอยูํใน
แนวการเคลื่อนที่ของตัวรถ (Fx) และแรงในแนวดิ่ง (Fy)ดังรูป
ที่ 2 
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รูปที่ 2 แรงและโมเมนต๑ที่กระทําบนเครื่องมือวัดแรงแบบ ECR 

การออกแบบเครื่องมือวัดแรงแบบ ECR สามารถ
คํานวณได๎โดยใช๎หลักกลศาสตร๑เบื้องต๎น เมื่อพิจารณาสมการ
โมเมนต๑ดัด จะได๎วําความเค๎นดัด (bending stress) บนผิว
ของอุปกรณ๑วัดแรงแบบ ECR  มีคําดังสมการ 

I

Mc
  (1) 

โดยที่  คือ ความเค๎นดัด, MPa 

M คือ โมเมนต๑ดัด, N-mm 
cคือ ระยะระหวํางแกนสะเทินถึงผิวของ ECR, mm 
I คือ โมเมนต๑ความเฉื่อย, mm4 

เมื่อพิจารณาความเค๎นดัดที่เกิดขึ้นบนผิวของเครื่องมือวัดแรง

แบบ ECR เป็นรูปสี่เหลี่ยม )
12

,
2

(
3bt

I
t

c  จะได๎ 

2

6

bt

M    (2) 

โดยที ่ M คือ โมเมนต๑ดัดที่มุมใดๆ , N-mm 
b    คือ ความกว๎างของ ECR, mm 
t คือ ความหนาวงแหวนของ ECR, mm 

การออกแบบเครื่องมือวัดแรงจะพิจารณาจากคํา
โมเมนต๑ดัด (MØ) ซึ่งจะมีคําแตกตํางกันตามรูปรํางของ
เครื่องมือวัดแรง สําหรับเครื่องมือวัดแรงแบบ ECR สามารถ
คํานวณโดยมีพื้นฐานเบื้องต๎นมาจากสมการของHoag[9]โดย
ใช๎เทคนิคเกี่ยวกับคําพลังงานความเครียดในการวิเคราะห๑
โมเมนต๑ดัดในหน๎าตัดของ ECR   ซึ่งตํอมาMcLaughlin[2] 
พบวํามีข๎อผิดพลาดบางประการ จึงได๎เสนอสมการเพื่อ
ปรับแก๎ข๎อผิดพลาดของโมเมนต๑ดัดในหน๎าตัดของ ECR นั้น ๆ 

โดยคําโมเมนต๑ดัดที่มุม   ภายใต๎แรงกระทําของแรง 2 แรง 
คือ FxและFy แสดงดังสมการตํอไปนี ้
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โดยที ่ oM  คือ โมเมนต๑ภายนอก, N-mm 

 Fxคือ แรงในแนวราบ, N 
 Fyคือ แรงในแนวดิ่ง, N 
   คือ มุมที่วัดตามเข็มนาฬิกาโดยเริ่มจากทาง
ด๎านขวาของวงแหวน, rad. 
 R คือ รัศมีเฉลี่ยของวงแหวนถึงจุดศูนย๑กลาง
วงกลม, mm 

L   คือ ระยะครึ่งหนึ่งระหวํางจุดศูนย๑กลางวงกลม
ทั้งสอง, mm 

ความสัมพันธ๑ระหวํางความเค๎นและความเครียด
ในชํวงขีดจํากัดความยืดหยุํนของวัสดุเหนียวสามารถหาได๎
จาก E   ดังนั้นคําความเครียดที่เป็นผลมาจากแรง Fx

และแรง Fyคํานวณได๎จาก 

2

6

Ebt

M
    (5) 

โดยที่ E  คือ โมดูลัสความยืดหยุํน, N/mm2 
ความหนาของเครื่องมือวัดแรงแบบ ECR สามารถ

คํานวณได๎จาก 





Eb

M
t

6
   (6) 

เครื่องมือวัดแรงนี้ถูกออกแบบโดยใช๎วัสดุที่ทําจาก
เหล็กเหนียว แตํด๎วยข๎อจํากัดทางวัสดุทําให๎ไมํทราบแนํชัดวํา
คําความเค๎นที่จุดครากของวัสดุที่จะนํามาออกแบบมีคําเทําใด  
งานวิจัยนี้จึงออกแบบโดยใช๎คําความเครียดแทน โดยคํา
ความเครียดที่จุดครากของเหล็กเหนียวท่ัวไปมีคําประมาณ 
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2,000   ดังนั้นจึงออกแบบโดยใช๎คําความเครียดเทํากับ 
1,000 , คําโมดูลัสของความยืดหยุํน 200 GPaเมื่อแรงใน
แนวราบ (Fx) เทํากับ 10kN แรงในแนวดิ่ง (Fy) เทํากับ 5 kN 
และโมเมนต๑ภายนอก (M0) เทํากับ -570N-mทิศทางของแรง
และโมเมนต๑แสดงดังรูปที่  2 สามารถคํานวณขนาดของ
เครื่องมือวัดแรงแบบ ECR ได๎ดังนี ้

Dimension mm 
ความหนา (t) 8 
รัศมีเฉลี่ย (r) 24 
ระยะระหวํางจุดศูนย๑กลางของวงแหวนทั้งสอง 
(2L) 

120 

ความกว๎าง (b) 80 

3.3 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
3.3.1 การกําหนดเง่ือนไขการจําลองสถานการณ๑  

วิธีไฟไนต๑เอลิเมนต๑ถูกนํามาใช๎เพื่อตรวจสอบความ
แข็งแรง และเลือกตําแหนํงติดตั้งมาตรวัดความเครียดที่
เหมาะสม โดยพิจารณาจากการกระจายตัวของความเครียด
ในชํวงขีดจํากัดยืดหยุํนเชิงเส๎น (linear elastic) การขึ้นรูป
เครื่องมือวัดแรงแบบ ECR สามแกน ทําโดยใช๎โปรแกรม 
Solid Worksจากนั้นใช๎โปรแกรม ANSYS เพื่อแบํงเมชและ
วิเคราะห๑ผลดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3  การแบํงเมชด๎วยโปรแกรม ANSYS 

 
รูปที่ 4  ตําแหนํงจับยึดของเครื่องมือวัดแรงแบบ ECRสามแกน 

ตําแหนํงการจับยึดอยูํด๎านซ๎ายของเครื่องมือวัดแรง
แบบ ECR สามแกน (ติดกับรถแทรกเตอร๑)ดังรูปที่ 4 ลักษณะ
การจับยึดเป็นแบบยึดแนํน (fixed) บนหน๎าตัด 80 x 80 
mm2 

ตําแหนํงการให๎แรงทั้งแกน X, Y และ Zจะให๎ที่
ตําแหนํงจุดพํวงจริงซึ่งอยูํหํางจากพ้ืนท่ีหน๎าตัดขนาด 80 x 
80 mm2ทางด๎านขวามือของเครื่องมือวัดแรงสามแกนแบบ 
ECR เป็นระยะ 57 mm ดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5  ตําแหนํงการให๎แรง 

3.3.2 ตรวจส อบความแข็งแรง 

เครื่องมือวัดแรงแบบ ECR สามแกน ถูกสร๎างขึ้นจาก
เหล็กเหนียว S50C มีคําความเค๎นที่จุดครากประมาณ 375 
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MPaตรวจสอบความแข็งแรงที่คําแรงสูงสุด Fx = 10 kN, Fy= 
5 kNและ Fz = 1kNโดยให๎แรงทั้งสามพร๎อมกันที่ตําแหนํงจุด
พํวงจริง พบวําเกิดคําความเค๎นสูงสุดประมาณ 250MPaมีคํา
ความปลอดภัย 1.5ซึ่งสามารถทํางานได๎อยํางปลอดภัยในชํวง
ขีดจํากัดยืดหยุํน 

3.3.3 การกระจายตัวของความเครียดลละต้าลมน่งติดต้ัง
มาตรวัดความเครียด 

พื้นผิวของเครื่องมือวัดแรงแบบ ECR มีลักษณะเป็น
ผิวโค๎งดังนั้นตําแหนํงที่จะพิจารณาคําความเครียดต๎อง
พิจารณาจากความเครียดสัมผัส (tangential strain) ซึ่ง
สามารถพิจารณาได๎จากสมการ 
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โดยที ่ 1t คื อคํ าความ เครี ยดสั มผั สของ
เครื่องมือวัดแรงแบบ ECR สามแกน ตัวที่ 1,   

2t คือ คําความเครียดสัมผัสของเครื่องมือวัดแรง
แบบ ECR สามแกน ตัวที่ 2,   

 
x คือ คําความเครียดในแนวแกน X,   

 y คือ คําความเครียดในแนวแกน Y,   
 z คือ คําความเครียดในแนวแกน Z,   
 xy คือ คําความเครียดเฉือนในระนาบ xy,   
 xz คือ คําความเครียดเฉือนในระนาบ xz,   
  คือ คํามุมระหวํางแกน X กับตําแหนํงที่

วิเคราะห๑ (ทวนเข็มเป็นบวก), degree 
จากการพิจารณา 

x , 
y และ xy ของเครื่องมือ

วัดแรงแบบ ECR สามแกน ตัวที่ 1 เมื่อให๎แรงในแนวแกน X 
และ Yคํานวณคําความเค๎นสัมผัสโดยใช๎สมการที่ 7 พบวํา
ตําแหนํงที่เหมาะสมในการติดตั้งมาตรวัดความเครียดเพื่อวัด
แรงในแนวแกน x และ y คือ 58° และ 25° ตามลําดับ 

และเมื่อพิจารณา 
x , z และ xz ของเครื่องมือ

วัดแรงแบบ ECR สามแกน ตัวที่ 2 เมื่อให๎แรงในแนวแกน X 
และ Z คํานวณคําความเค๎นสัมผัสโดยใช๎สมการที่ 8 พบวํา
ตําแหนํงที่เหมาะสมในการติดตั้งมาตรวัดความเครียดเพื่อวัด
แรงในแนวแกน z คือ 25°  

การติ ดตั้ งมาตรวั ดความเครี ยด ใ ช๎มาตรวั ด
ความเครียดความต๎านทาน 120 โอห๑ม ตํอกันแบบวงจรวีทส
โตรน เครื่องมือวัดแรงแบบ ECR สามแกน แตํละตัว
ประกอบด๎วย 3 วงจร คือวงจรวัดแรงฉุดลาก (Vd), วงจรวัด
แรงในแนวดิ่ง (Vv) และวงจรวัดแรงด๎านข๎าง (Vs)เมื่อติดตั้ง
เสร็จเรียบร๎อยเครื่องมือวัดแรงแบบ ECR สามแกน แสดงดัง
รูปที่6 

 
รูปที่ 6  เครื่องมือวัดแรงแบบ ECR สามแกน 

3.4 การสอบเทียบลละการทดสอบในม้องปฏิบัติการ 

การสอบเทียบเครื่องมือวัดแรงแบบ ECR สามแกน 
ทํ า ในห๎ องปฏิ บั ติ การ  อาคารจั กรกลเกษตร ฟาร๑ ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยติดตั้งบนกระบะดิน 
ตําแหนํงที่ให๎แรงเป็นตําแหนํงเดียวกันกับตําแหนํงที่ติดตั้งหู
พํวงเพื่อใช๎งานจริง การสอบเทียบทําโดยให๎แรงในแนวแกน 
X, Y และ Z ทีละแนวแกน โดยใช๎เครื่อง Yokogawa 
MW100 ในการขยายคําสัญญาณความเครียดดังรูปที่ 7 และ
การทดสอบในห๎องปฏิบัติการทําโดยวิธีใสํแรงพร๎อมกันหลาย
ทิศทางเพื่อเลียนแบบการทํางานจริง  

      
รูปที่ 7  การสอบเทียบ 

4. ผลการทดสอบ 

4.1 ผลการสอบเทียบ 

ผลการสอบเทียบเมื่อให๎แรงทีละแนวแกนในแนวแกน 
X, Y และ Z เป็นดังรูปที่ 8, 9 และ 10 ตามลําดับ 
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รูปที่ 8  ผลการสอบเทียบเมื่อให๎แรงในแนวแกน X 

 
รูปที่ 9 ผลการสอบเทียบเมื่อให๎แรงในแนวแกน Y 

 
รูปที่ 10 ผลการสอบเทียบเมื่อให๎แรงในแนวแกน Z 

จากผลการสอบเทียบเกิดคําcross sensitivities 
สูงสุด 2.61%, 2.33% (Y, Z); 7.96%, 5.94% (X, Z); 
0.98%, 0.98% (X, Y) เมื่อให๎แรงในแนวแกน X, Y และ Z 
ตามลําดับ 

4.2 ผลการทดสอบในม้องปฏิบัติการ 

ผลการทดสอบในห๎องปฏิบัติการโดยใช๎ตุ๎มน้ําหนัก 3 
คําน้ําหนัก คือ 255.06 N, 505.22 N และ 755.37 N 
ตามลําดับ เครื่องมือวัดแรงแบบ ECR สามแกน สามารถอําน
คําน้ําหนักรวมได๎เป็น 261.98 N, 518.31 N และ 774.21 N 
คิดเป็นเปอร๑เซ็นความคลาดเคลื่อน 2.71%, 2.59% และ 
2.49% ตามลําดับสําหรับคําเปอร๑เซ็นต๑ความคลาดเคลื่อนใน
แตํละแกนแสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงคํา%ความคลาดเคลื่อนในแตํละแนวแกนของการ
ทดสอบในห๎องปฏิบัติการ 

ลรงรวม (N) 
%ความคลาดเคลื่อน 

ลกน X ลกน Y ลกน Z 
255.06 2.29 4.45 2.89 
505.22 1.53 6.83 3.91 
755.37 1.28 7.64 2.69 

5. สรุปผล 

1.  เครื่องมือวัดแรงสามแนวแกนแบบ ECR นี้ถูก
ออกแบบตามหลักทฤษฎี [2]และสามารถวัดแรงที่ตําแหนํงจุด
พํวงได๎ครบทั้งสามแนวแกน คือแรงในแนวราบ แรงในแนวดิ่ง 
และแรงด๎านข๎าง 

2. ตําแหนํงการให๎แรงของการจําลองสถานการณ๑
และการสอบเทียบ กระทําที่ตําแหนํงตํอพํวงจริง สํงผลให๎ได๎
ตําแหนํงติดตั้งมาตรวัดความเครียดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ
การวัดแรงในแนวแกน X, Y และ Z คือ 58°, 25° และ 25° 
ตามลําดับ คําแรงที่วัดได๎จึงมีความคลาดเคลื่อนต่ํา 

3. วิธีไฟไนต๑เอลิเมนต๑ถูกนํามาใช๎เพื่อชํวยวิเคราะห๑
หาตําแหนํงที่เหมาะสมในการติดตั้งมาตรวัดความเครียด 
สํงผลให๎คํา cross sensitivities มีคําน๎อย โดย 

• - เมื่อให๎แรงในแกน X เกิด cross sensitivities ใน
แกน Y และ Z คือ 2.61%, 2.33% ตามลําดับ 

• - เมื่อให๎แรงในแกน Y เกิด cross sensitivities ใน
แกน X และ Z คือ 7.96%, 5.94% ตามลําดับ 

• - เมื่อให๎แรงในแกน Z เกิด cross sensitivities ใน
แกน X และ Y คือ 0.98%, 0.98% ตามลําดับ 

4. การทดสอบในห๎องปฏิบัติการ พบวําเครื่องมือวัด
แรงแบบ ECR สามแกน เกิดคําเปอร๑เซ็นต๑ความคลาดเคลื่อน
สูงสุดของการวัดแรงในแกน X, Y และ Z อยูํที่ 2.29%, 
7.64% และ 3.91% ตามลําดับ 

5. 5.งานวิจัยในลําดับตํอไป คือการสอบเทียบและ
ตรวจสอบเครื่องมือวัดแรงสามแนวแกนแบบ ECR อีก 2 ตัว 
ซึ่งผลการทดสอบสามารถนําเสนอได๎ในลําดับตํอไป 
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การลดความสูญเสียวัตถดุิบในข้ันตอนการลช่ลละบรรจุปลา 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อลดความสูญเสียวัตถุดิบในขั้นตอนการแชํและบรรจุปลาโดยการลดน้ําหนักบรรจุ
เกิน การศึกษาใช๎แนวทางการดําเนินกิจกรรมกลุํมคิวซีซีเริ่มจากการทําความเข๎าใจวิธีการตรวจสอบน้ําหนักสินค๎าของลูกค๎าและ
บริษัทให๎ตรงกัน จากนั้นจึงวัดน้ําหนักปลานิลที่เปลี่ยนแปลงในแตํละขั้นตอนเพื่อกําหนดเป็นมาตรฐานการช่ังในแตํละขั้นตอน 
พร๎อมทั้งอบรมชี้แจงให๎พนักงานเห็นถึงความสําคัญของปัญหา มอบหมายความรับผิดชอบ กําหนดตัวช้ีวัดและตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานให๎ได๎ตามมาตรฐานอยํางสม่ําเสมอ ผลการปรับปรุงสามารถลดน้ําหนักบรรจุเกินจาก 3.41% เหลือ 0.99% โดยไมํมี
ผลกระทบด๎านน้ําหนักบรรจุขาดและประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน  

ค้าส้าคัญ:ลดความสูญเสีย; น้้ามนักบรรจเุกิน; ปลาลช่ลข็ง; ลดต้นทุน 

1. บทน้า 

อุตสาหกรรมอาหารแชํแข็ งมีความสํ าคัญตํ อ
เศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีความ
ได๎เปรียบทางการแขํงขันจากสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
คําแรง รวมถึงความเช่ียวชาญในการทําอุตสาหกรรมดังกลําว
มาเป็นเวลานาน อุตสาหกรรมอาหารแชํแข็ งจะทวี
ความสําคัญมากขึ้นในอนาคตเมื่อรัฐบาลไทยมีนโยบาย
ต๎องการให๎ประเทศไทยเป็นครัวของโลก [8] และเมื่อมีการ
เปิดการค๎าเสรีมากขึ้นซึ่งจะทําให๎อุตสาหกรรมอาหารแชํแข็ง
เพื่อการสํงออกของไทยมีโอกาสในเวทีการค๎าระหวํางประเทศ
มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะมีภัยคุกคามจากคูํแขํงที่เป็น
ประเทศท่ีมีความได๎เปรียบในการแขํงขันโดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ในด๎านต๎นทุนแรงงาน เชํน สาธารณรัฐประชาชนจีน มากขึ้น
ตามไปด๎วย อุตสาหกรรมอาหารแชํแข็งเพื่อการสํงออกของ
ไทยจึงจําเป็นต๎องมีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ
ตนเองเพื่อรองรับภัยคุมคามและโอกาสจากการแขํงขัน
ดังกลําว  เนื่องจากอุตสาหกรรมประเภทนี้มีการสร๎าง
มูลคําเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ๑น๎อย และเป็นอุตสาหกรรมที่เน๎น
การใช๎แรงงานมาก [6] ทําให๎มีการแขํงขันด๎านราคาอยําง

รุนแรง รัฐบาลไทยได๎ตั้งหนํวยงานเฉพาะทาง เชํน สถาบัน
อาหาร ให๎เข๎ามาชํวยสํงเสริมอุตสาหกรรมอาหารโดยตรง 
รวมถึงมีโครงการจากหนํวยงานอื่นในภาครัฐ เชํน กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม กรมสํงเสริมการ
สํงออก ฯลฯ เข๎ามาชํวยเหลืออุตสาหกรรมนี้อยํางสม่ําเสมอ 
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ได๎รับทุนสนับสนุนจากกรม
สํงเสริมอุตสาหกรรม โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแหํงชาติ 
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู๎บริหารและควบคุมโครงการ 

บริษัทกรณีศึกษาเป็นผู๎ผลิตสัตว๑น้ําและผักผลไม๎แชํ
แข็ง เชํน ปลานิล ปลาดุก กุ๎ง สัปปะรด มังคุดแชํแข็ง ฯลฯ 
กํอตั้งเมื่อปี 2533 ตั้งอยูํในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร การ
ผลิตเกือบทั้งหมดเป็นการผลิตตามสั่งเพื่อการสํงออก บริษัท
ได๎รับรางวัลอุตสาหกรรมดี เดํนด๎านการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด ประจําปี 2548 จากกรม
สํงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได๎รับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพตําง ๆ เชํน  ISO 9001,GMP, 
HACCP, HALAL ผลิตภัณฑ๑กรณีศึกษา ได๎แกํ ปลานิลแชํแข็ง
ขนาดบรรจุ 3,720 กรัม เนื่องจากบริษัทเป็นผู๎ผลิตปลานิลแชํ
แข็งเพื่อการสํงออกรายใหญํของประเทศ และปลานิลแชํแข็ง
เป็นผลิตภัณฑ๑หลักของบริษัทที่มียอดการผลิตมากกวํา 70% 
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ของกําลังการผลิตทั้งหมด และขนาดบรรจุนี้เป็นขนาดบรรจุที่
มียอดขายสูงสุด 

2. ความส้าคัญของปัญมา ลละวัตถุประสงค์การวิจัย 

วัตถุดิบทางตรงเป็นต๎นทุนหลักในอุตสาหกรรมการ
ผลิตสํวนใหญํ รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารแชํแข็ง [5]  ที่มีการ
ผลิตตามสั่งโดยไมํมีการแปรรูปเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มมากนัก 
เชํนในกระบวนการผลิตปลานิลแชํแข็งที่มีเพียงถูกแปรสภาพ
แบบงําย ๆ ด๎วยการล๎างทําความสะอาด ถอดเกล็ด ควักไส๎ 
ตั ดหั่ น  แ ชํแข็ ง และบรรจุ เป็นหลั ก การวิ จั ยนี้ จึ งมี
วัตถุประสงค๑เพื่อศึกษา วิเคราะห๑ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช๎วัตถุดิบ (Yield) ในข้ันตอนการบรรจุปลานิลแชํแข็งขนาด
บรรจุด 3,720 กรัม โดยลดน้ําหนักบรรจุเกิน 

3. วิธีด้าเนินการวิจัย 

3.1 ศึกษาลละเก็บข้อมูลที่จ้าเป็น 

การศึกษาใช๎แนวทางการดําเนินกิจกรรมกลุํมคิวซีซี 
(Quality Control Circle: QCC) ผู๎วิจัยรํวมกับคณะทํางาน
ของบริษัทใช๎ผังพาเรโต๎ [7] เลือกปลานิลแชํแข็งขนาดบรรจุ 
3,720 กรัม เป็นผลิตภัณฑ๑กรณีศึกษา เนื่องจากเป็น
ผลิตภัณฑ๑ที่มียอดผลิตสูงสุด และมีผลตํอกําไรของบริษัทมาก
ที่สุด จากนั้นจึงใช๎ผังการไหลของงานศึกษาขั้นตอนการบรรจุ
ปลานิลแชํแข็ง [3] และเก็บข๎อมูลที่จําเป็นด๎วยหลักการ 3ส 
(สัมภาษณ๑ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง สุํมตรวจข๎อมูล และสังเกตการณ๑ใน
สถานที่ทํางาน) หรือ ISO (Interview, Sampling and 
Observation) และการจัดการด๎วยการข๎อมูลจริง (Fact-
base Management) (Hosotani, 1992 น.45) ด๎วย 3จริง 
หรือ 3GEN (Genba = สถานที่จริง, Genbutsu = ช้ินงาน
จริง และ Genjitsu = ข๎อมูลจริง) พบวํากระบวนการบรรจุ
ปลานิลแชํเข็งมีขั้นตอนหลัก ดังนี ้

1. ช่ังน้ําหนักกํอนแชํแข็ง โดยพนักงานจะพยายามช่ัง
น้ําหนักตํอแพ็คให๎ใกล๎เคียงกับน้ําหนักท่ีกําหนดให๎มากที่สุด 
ในกรณีที่น้ําหนักเกินมากพนักงานจะเลือกปลาตัวใหญํออก
และเลือกปลาตัวเล็กกวําใสํแทน ในทางตรงกันข๎ามหาก
น้ําหนักขาดก็จะต๎องเลือกปลาตัวเล็กออกและเลือกปลาตัว
ใหญํกวําใสํแทน 

2. นําปลาเข๎าแชํแข็งที่อุณหภูมิ -30 ถึง -40 องศา
เซลเซียส 

3. ช่ังน้ําหนักหลังแชํแข็ง ในขั้นตอนนี้น้ําหนักปลาจะ
ลดลงเนื่องจากมีการสูญเสียน้ําระหวํางแชํแข็ง จึงต๎องช่ังเพื่อ
ยืนยันวําน้ําหนักยังคงได๎ตามมาตรฐาน 

4. เคลือบน้ํา หรือนําปลาไปแชํน้ําเพื่อให๎ผิวของปลา
มีความสวยงาม 

5. ช่ังน้ําหนักหลังเคลือบน้ํา ในขั้นตอนนี้น้ําหนัก
ผลิตภัณฑ๑จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการดูดน้ํากลับเข๎าไปใน
ขั้นตอนการเคลือบน้ํา จึงมีต๎องช่ังน้ําหนักเพื่อยืนยันวํา
น้ําหนักยังได๎ตามมาตรฐาน 

6. บรรจุใสํถุงพลาสติก 
7. เก็บเข๎าห๎องเย็นที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส  

น้ําหนักตามที่บริษัทตกลงกับลูกค๎าและใช๎ในการสุํม
ตรวจสอบคุณภาพคือน้ําหนักหลังจากการละลายน้ําแข็งจาก
เนื้อปลาจนหมดแล๎ว โดยพนักงานตรวจสอบคุณภาพจะสุํม
ตัวอยํางสินค๎ามาทําการละลายน้ําแข็งแล๎วเปรียบเทียบ
น้ําหนักไมํให๎ต่ํากวําน้ําหนักตามที่ลูกค๎าต๎องการ จากการเก็บ
ข๎อมูล 3 เดือนกํอนเริ่มปรับปรุงพบการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง
ของน้ําหนักปลาจากการระเหยของน้ําและดูดน้ําในแตํละ
ขั้นตอนการผลิตดังแสดงในตารางที่ 1 แถวที่ (1) 

ตารางที่ 1 การระเหยของน้ําและดูดน้ําในแตํละขั้นตอนการผลิต 

 น้้ามนัก
ก่อนลช่
ลข็ง 

น้้ามนัก
มลังลช่
ลข็ง 

น้้ามนัก
มลัง 

เคลือบน้้า  

น้้ามนัก
มลังละลาย 

น้้ามนักที่
ลูกค้า

ต้องการ  
(1) 3,836 กรัม 3,748 กรัม 4,135 กรัม 3,847 กรัม 3,720 กรัม 
(2) 3.12% 0.75% 11.16% 3.41% * 0.00% 
(3) -0.29% -2.57% 7.49% * 0.00%  
(4) 3,746 กรัม 3,661 กรัม 4,038 กรัม 3,757 กรัม  
* ฐานที่ใช๎ในการเปรียบเทียบเปอร๑เซ็นต๑การเปลี่ยนแปลง 

1. แสดงน้ําหนักจากการทดลองที่แตํละขั้นตอน 
2. แสดงน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นเปอร๑เซ็นต๑ที่

แตํละขั้นตอนเมื่อเปรียบเทียบกับน้ําหนักที่ลูกค๎าต๎องการ 
3. แสดงน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นเปอร๑เซ็นต๑ที่

แตํละขั้นตอนเมื่อเปรียบเทียบกับน้ําหนักหลังละลาย 
4. แสดงน้ําหนักที่แตํละขั้นตอนเมื่อต๎องการน้ําหนัก

หลังละลาย 3,757 กรัม หรือมากกวําน้ําหนักที่ลูกค๎าต๎องการ
ที่ 3,720 กรัมอยูํ 1 เปอร๑เซ็นต๑ (เนื่องจากบริษัทมีนโยบาย
อนุญาตให๎ช่ังน้ําหนักเกินได๎ไมํเกิน 1 เปอร๑เซ็นต๑) 

3.2 วิเคราะม์ข้อมูลลละสาเมตุ 

น้ําหนักที่ลูกค๎าใช๎ในการสุํมตรวจสอบคุณภาพคือ
น้ําหนักหลังละลายซึ่งจะต๎องไมํน๎อยกวําน้ําหนักที่ลูกค๎า
ต๎องการ จากตารางที่ 1 ในแถวท่ี (2) เมื่อใช๎น้ําหนักที่ลูกค๎า
ต๎องการเป็นฐานในการเปรียบเทียบพบวําน้ําหนักกํอนแชํแข็ง 
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น้ําหนักหลังแชํแข็ง นํ้าหนักหลังเคลือบน้ํา และน้ําหนักหลัง
ละลายสูงกวําน้ําหนักที่ลูกค๎าต๎องการ 3.12%, 0.75%, 
11.16% และ 3.41% ตามลําดับ ทําให๎บริษัทมีการสูญเสีย
วัตถุดิบจากการที่น้ําหนักหลังละลายมากกวําน้ําหนักที่ลูกค๎า
ต๎องการถึง 3.41% เนื่องจากมีการช่ังน้ําหนักกํอนแชํแข็งเผื่อ
มากเกินไป (3.12%) เปอร๑เซ็นต๑การสูญเสียวัตถุดิบในท่ีนี้
คํานวณได๎จากสูตร 

เปอร๑เซ็นต๑การสูญเสียวัตถดุิบ (Yield)   

= (นํ้าหนักหลังละลาย–น้ําหนักที่ลูกค๎าต๎องการ)x100 (1)      
น้ําหนักที่ลูกค๎าต๎องการ 

ผู๎วิจัยระดมสมองรํวมกับคณะทํางานด๎วยผังแสดง
เหตุและผล และการตั้งคําถามด๎วยเทคนิค 5W1H และ 
5Why [2] เพื่อให๎ได๎สาเหตุของปัญหามากที่สุด และคัดเลือก
ให๎เหลือสาเหตุหลักดังนี ้

1. ด๎านวิธีการทํางาน และมาตรฐาน 

บริษัทขาดมาตรฐานการช่ังน้ําหนักแตํละขั้นตอน
สําหรับแตํละผลิตภัณฑ๑ใช๎เพียงมาตรฐานรํวมเป็นกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ (เชํน ปลาทุกชนิดอยูํในกลุํมเดียวกัน) ทําให๎มีการ
ช่ังน้ําหนักเกินมากในบางผลิตภัณฑ๑ เนื่องจากผลิตภัณฑ๑แตํ
ละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักในแตํละขั้นตอนการ
ผลิตไมํเทํากัน และบริษัทไมํทราบการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของ
น้ําหนักในแตํละขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ๑แตํละชนิด
อยํางชัดเจน ทําให๎มีการช่ังน้ําหนักเผื่อไว๎คํอนข๎างมาก 

2. ด๎านบุคลากร  
• พนักงานช่ังน้ําหนักเกรงวําหากน้ําหนักบรรจุขาด

จะถูกลูกค๎าร๎องเรียน จึงมีทัศนคติวําเผื่อเหลือดีกวําเผื่อขาด
และชั่งน้ําหนักเกินไว๎กํอนโดยไมํได๎คํานึงถึงต๎นทุนวัตถุดิบท่ี
สูญเสียไป นอกจากนี้พนักงานยังไมํทราบวําน้ําหนักท่ีลูกค๎า
ต๎องการจริงเป็นเทําไร และลูกค๎าใช๎น้ําหนักใดในการช่ัง
ตรวจสอบน้ําหนัก พนักงานสํวนใหญํยังเข๎าใจผิดวําน้ําหนักที่
ลูกค๎าต๎องการคือน้ําหนักหลังเคลือบน้ํา 

• ไมํได๎กําหนดให๎ขั้นตอนการช่ังกํอนแชํแข็งเป็น
ขั้นตอนสําคัญที่ต๎องควบคุม เนื่องจากคิดวําเป็นข้ันตอนที่ไมํ
ต๎องใช๎ฝีมือมากนักเมื่อเทียบกับขั้นตอนการแปรรูปอื่น 
หัวหน๎างานจึงไมํคํอยได๎เน๎นย้ําถึงความสําคัญของขั้นตอนน้ี

กับพนักงาน และอาจเอาพนักงานที่ไมํมีความชํานาญไปช่ัง
ปลาในกรณีที่พนักงานที่ช่ังปลาประจําขาดงาน  

• เมื่อพนักงานช่ังปลากํอนแชํแข็งทํางานไมํทัน เชํน 
ในกรณีที่ในวันนั้นมีสินค๎าเข๎ามามากหรือมีพนักงานขาดงาน 
แล๎วพบวําน้ําหนักปลาในแพ็คเกินก็มักจะละเลยไมํพยายาม
เอาปลาตัวใหญํออกแล๎วเลือกปลาตัวเล็กกวํามาบรรจุแทน
เพราะจะทําให๎ต๎องใช๎เวลามากขึ้น 

3. ด๎านวัตถุดิบ 
• แม๎วําวัตถุดิบจะผํานการคัดขนาดหรือคัดไซส๑มา

กํอนแล๎ว แตํด๎วยลักษณะของผลิตภัณฑ๑ที่เป็นปลานิลทั้งตัว
ซึ่งมีขนาดตํอตัวหรือตํอหนํวยคํอนข๎างใหญํ ทําให๎การบรรจุ
ให๎น้ําหนักพอดีเหมือนกรณีของผลิตภัณฑ๑ที่มีลักษณะเป็น
อนุภาคเล็ก ๆ เชํน เครื่องดื่ม น้ําตาล สารเคมี เม็ดพลาสติก 
ฯลฯ ทําได๎ยาก 

• เนื้อปลามีการระเหยของน้ําออกในขั้นตอนการแชํ
แข็ง และดูดน้ํากลับในขั้นตอนการเคลือบน้ํา ทําให๎น้ําหนัก
ปลาในแตํละขั้นตอนเปลี่ยนแปลงขึ้นลงยากตํอการควบคุม 

• การช่ังน้ําหนักปลาตํอแพ็คต๎องช่ังกํอนแชํแข็ง 
เนื่องจากหากช่ังตํอแพ็คหลังแชํแข็งและเคลือบน้ําแล๎วจะต๎อง
เสียเวลาในการคัดเลือกปลาเข๎าแพ็คมาก อาจทําให๎ปลา
สูญเสียความเย็นและมีความเสี่ยงกับเรื่องการเติบโตของเช้ือ
โรค 

• ขนาดบรรจุมีผลตํอเปอร๑เซ็นต๑น้ําหนักบรรจุเกิน 
โดยน้ําหนักบรรจุเกินเมื่อเทียบเป็นเปอร๑เซ็นต๑แล๎วขนาด
บรรจุเล็กจะมีเปอร๑เซ็นต๑น้ําหนักบรรจุเกินมากกวําขนาด
บรรจุใหญํ 

• จากลักษณะการผลิตที่เป็นการผลิตตามสั่งตามที่
ลูกค๎าเป็นผู๎กําหนดขนาดบรรจุเอง ขนาดบรรจุจึงอาจมีขนาด
ไมํเหมาะสมกับขนาดของวัตถุดิบแม๎วําจะมีการคัดขนาด
วัตถุดิบแล๎ว ทําให๎มีน้ําหนักบรรจุเกินบางสํวน 

4. อํานอุปกรณ๑และเครื่องมือ 

บริษัทใช๎ตาช่ังสปริงซึ่งมีความแมํนยําต่ํากวําตาช่ัง
ดิจิตอล ทําให๎พนักงานอาจต๎องช่ังน้ําหนักเผื่อไว๎มากเนื่องจาก
เกรงวําน้ําหนักจะขาด 
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3.3 การปรับปรุง ลละก้ามนดมาตรฐาน 

จากประเด็นหลักข๎างต๎นผู๎วิจัยและคณะทํางาน
รํวมกันประเมิน และคัดเลือกเฉพาะประเด็นที่เป็นปัจจัย
ภายในและสามารถควบคุมและทําการปรับปรุงได๎ภายใน
ระยะเวลาของโครงการเพื่อทําการปรับปรุง ทั้งนี้เนื่องจาก
ปลาแตํละล็อตมีเปอร๑เซ็นต๑การระเหยและดูดน้ําไมํเทํากัน 
คณะทํางานจึงตั้งเปูาหมายต๎องการลดการช่ังน้ําหนักเกิน
เฉลี่ยจาก 3.41% เหลือ 1% ตามนโยบายของบริษัทเพื่อไมํ
ต๎องการให๎มีความเสี่ยงในการตรวจสอบน้ําหนักหลังละลาย
ขาด ดังนี ้

1. ด๎านวิธีการทํางาน 

เมื่อใช๎น้ําหนักหลังละลายเป็นฐานในการเปรียบเทียบ
พบการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักในแตํละขั้นตอนดังตารางที่ 
1 ในแถวท่ี (3) พบวําน้ําหนักหลังละลายจะสูงกวําน้ําหนัก
กํอนแชํแข็ง 0.29% จึงกําหนดให๎มาตรฐานน้ําหนักหลัง
ละลายมากกวําน้ําหนักท่ีลูกค๎าต๎องการ 1% (หรือ 3,757 
กรัม) ตามเปูาหมายในโครงการ แล๎วจึงคํานวณย๎อนกลับหา
น้ําหนักมาตรฐานกํอนแชํแข็ง หลังแชํแข็ง และหลังเคลือบน้ํา 
ด๎วยสมมุติฐานวําการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักในแตํละชํวงมี
ลักษณะเป็นเชิงเส๎นตรง ตามตารางที่ 1 ในแถวที่ (4) แล๎วนํา
น้ําหนักเหลํานี้มาตั้งเป็นมาตรฐานการการชั่งปลานิลแชํแข็ง
ในแตํละขั้นตอน และแจ๎งให๎พนักงานทราบ 

2. ด๎านบุคลากร  
• อบรมพนั กงานให๎ ทราบน้ํ าหนั กที่ ลู กค๎ า ใ ช๎

ตรวจสอบคุณภาพและน้ําหนักท่ีลูกค๎าต๎องการจริง พร๎อมทั้ง
ช้ีแจงให๎ตระหนักถึงความเสียหายและต๎นทุนที่เกิดจากการช่ัง
น้ําหนักเกิน และกําหนดให๎เปอร๑เซ็นต๑ช่ังน้ําหนักเกิน หรือ
เปอร๑เซ็นต๑การสูญเสีย Yield วัตถุดิบจากการบรรจุเป็นตัวช้ี
ผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicator: KPI) 
ของฝุายบรรจุ พร๎อมทั้งจัดให๎มีการประชุมกํอนเริ่มงาน 
(Morning Talk) ทุกวันเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานในวันที่
ผํานมาเพื่อการปรับปรุงแก๎ไขอยํางรวดเร็ว (Quick Action) 
และตํอเนื่องด๎วยวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) [4] 

• กําหนดให๎ขั้นตอนการช่ังน้ําหนักกํอนแชํเป็น
ขั้นตอนสําคัญที่ต๎องควบคุม (Critical Control Point) [1] 
และมอบหมายให๎มีพนักงานประจําที่ ชํานาญทํางานใน

ตําแหนํงนี้ โดยแตํงตั้งพนักงานช่ังปลามือหนึ่งและมือรอง 
พร๎อมทั้งมีการตรวจสอบการทํางานด๎วย KPI อยํางสม่ําเสมอ 

• ปรับปรุงสมดุลการผลิตและให๎พนักงานในขั้นตอน
อื่นชํวยงานบางอยํางของพนักงานช่ัง เชํน การสํงปลา เพื่อให๎
พนักงานช่ังมีเวลาในคัดเลือกปลาเพื่อช่ังมากขึ้น ในกรณีที่
พนักงานช่ังมือหนึ่งทํางานไมํทัน จะให๎พนักงานช่ังมือรองเข๎า
มาชํวยงาน นอกจากนี้ผู๎วิจัยได๎ช้ีให๎บริษัทเห็นถึงความสําคัญ
ของกระบวนการช่ังวําหากพนักงานช่ังทํางานไมํทันจริง ๆ 
เนื่องจากต๎องพยายามคัดเลือกปลาให๎มีน้ําหนักพอดีมากที่สุด 
บริษัทก็อาจเพิ่มพนักงานช่ังอีก 1 คน ซึ่งหากพนักงานที่
เพิ่มขึ้นสามารถชํวยลดน้ําหนักช่ังเกินลงมาได๎เพียง 0.1 
เปอร๑เซ็นต๑ ก็จะทําให๎ต๎นทุนวัตถุดิบทางตรงที่ลดได๎จากการ
ช่ังน้ําหนักเกินมากกวําคําจ๎างพนักงานช่ังเพิ่มมาก เนื่องจาก
คําวัตถุดิบทางตรงสูงกวําคําแรงทางตรงของพนักงานช่ังมาก 

3. ด๎านวัตถุดิบ 

ประเด็นด๎านขนาด และคุณลักษณะของวัตถุดิบเป็น
ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได๎ยากจึงยังไมํได๎ปรับปรุงประเด็นนี้
ในระหวํางโครงการ 

4. ด๎านอุปกรณ๑และเครื่องมือ 

ผู๎วิจัยได๎แนะนําให๎บริษัทเปลี่ยนจากการใช๎ตาช่ัง
สปริงในการช่ังมาใช๎ตาช่ังดิจิตอลแทน ซึ่งบริษัทเห็นด๎วยและ
ยอมรับในหลักการแตํยังไมํสามารถเปลี่ยนได๎ในชํวงเวลา
โครงการ 

4. ผลการวิจัย 

การวัดผลการปรับปรุงใช๎การเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานเฉลี่ย 3 เดือนกํอนเริ่มปรับปรุงกับผลการ
ปฏิบัติงานเฉลี่ย 4 เดือนหลังการปรับปรุง พบวําบริษัท
สามารถลดการสูญเสีย Yield วัตถุดิบจากการช่ังน้ําหนักเกิน
จาก 3.41% เหลือ 0.99% (หรือลดลง 71%) ตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎ ซึ่งสามารถชํวยลดต๎นทุนและเพิ่มกําไรให๎กับบริษัทได๎
อยํางมาก เนื่องจากต๎นทุนวัตถุดิบทางตรงคิดเป็นต๎นทุน
ประมาณ 70% ของต๎นทุนการผลิตทั้งหมด คณะทํางานได๎
ตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดในด๎านการช่ังน้ําหนักบรรจุ
ขาดและประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน จากการสุํม
ตัวอยํางหาน้ําหนักหลังละลายในชํวงหลังการปรับปรุง 4 
เดือนไมํพบวํามีสินค๎าล็อตใดมีน้ําหนักต่ํากวําที่ลูกค๎าต๎องการ 
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ไมํ มี การร๎ องเรี ยนเรื่ องน้ํ าหนักขาดจากลูกค๎ า  และ
ประสิทธิภาพในการผลิตโดยรวมของทั้งกระบวนการแชํแข็ง
และบรรจุก็ไมํต่ําลงแตํอยํางใด นอกจากนี้คณะทํางานและ
พนักงานบริษัทยังมีความรู๎ และทักษะในการปรับปรุงงาน
เพิ่มขึ้น บริษัทมีระบบและมาตรฐานในการทํางานพร๎อม
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก และมีระบบการสื่อสารภายใน
องค๑การที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญใน
การนําไปสูํการพัฒนาที่ตํอเนื่องและยั่งยืนตํอไป 

5. สรุปลละอภิปรายผล 

ปัญหาการสูญเสีย Yield วัตถุดิบจากการช่ังน้ําหนัก
บรรจุเกินเป็นปัญหาสําคัญในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
อยํางยิ่งในอุตสาหกรรมอาหารแชํแข็งเพื่อการสํงออกที่มีการ
ผลิตตามสั่ง แม๎วําการปรับปรุงภายในโครงการจะสามารถ
ชํวยลดต๎นทุนวัตถุดิบทางตรงให๎กับบริษัทได๎ตามเปูาหมาย
โดยไมํพบผลกระทบเชิงลบด๎านอ่ืนแล๎ว แตํด๎วยระยะเวลาที่
จํากัดของโครงการทําให๎ผลที่ได๎รับยังไมํใชํผลที่ดีที่สุด บริษัท
ยังสามารถทําการปรับปรุงอยํางตํอเนื่องตํอไปได๎โดยปฏิบัติ
ตามมาตรการตําง ๆ ในโครงการให๎เข๎มงวดมากข้ึน หรืออาจ
นําสาเหตุที่ยังไมํได๎รับการแก๎ไขในโครงการไปทําการปรับปรุง
เพิ่มเติมเพื่อให๎น้ําหนักบรรจุเกินลดลงอีก โดยต๎องตรวจสอบ
ความเสี่ยงด๎านน้ําหนักขาดและประสิทธิภาพในการทํางาน
ของพนักงานประกอบด๎วยเสมอ หรือบริษัทอาจนําเทคนิค
การปรับปรุงในโครงการนี้ไปขยายผลเพื่อลดปัญหาการ
น้ํ าหนักบรรจุ เกินของผลิตภัณฑ๑อื่น ๆ ของบริษัทได๎ 
นอกจากนี้เทคนิคการปรับปรุงดังกลําวยังสามารถนําไป
ประยุกต๑ใช๎ในอุตสาหกรรมประเภทอื่นที่มีการบรรจุและขาย
สินค๎าเป็นน้ําหนักหรือปริมาตร เชํน อุตสาหกรรมอาหาร
กระป๋อง ผลไม๎ ถุงพลาสติก เครื่องปรุง ฯลฯ ได๎อีกด๎วย 

6. กิตติกรรมประกาศ 

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ได๎รับทุนสนับสนุนจาก
กรมสํงเสริมอุตสาหกรรมผําน “โครงการสร๎างต๎นแบบของ
การพัฒนาประสิทธิภาพในองค๑กรด๎วยกระบวนการเพิ่ม
ผลผลิต” โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแหํงชาติเป็นผู๎บริหารและ
ควบคุมโครงการ หลังการสรุปและประเมินผลโครงการ 
บริษัทกรณีศึกษาได๎รับเลือกให๎เป็นกรณีศึกษาตัวอยํางในการ

ปรับปรุง ทั้งนี้ภายในโครงการยังมีการปรับปรุงในประเด็นอื่น
นอกเหนือจากประเด็นในบทความนี้อีก 
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ศึกษาการผลิตน้้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการลช่เยือกลข็ง 

*ศุภมาศ ปั้นปัญญา1, ศิวลักษณ๑ ปฐวีรัตน๑1 
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ผู้เขียนติดต่อ: ศุภมาศ ปั้นปัญญา  E-mail: october_94@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาศักยภาพของวิธีการแชํเยือกแข็งกะทิในกระบวนการแยกช้ันน้ํามันมะพร๎าวบริสุทธิ์ โดย
ศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการแชํเยือกแข็งใช๎อุณหภูมิในการแชํเยือกแข็งอยูํที่ -18, -28 และ -38 องศาเซลเซียส และ
ชํวงเวลาที่ 36, 40, 44, 48 และ 52 ช่ัวโมงตามลําดับกะทิแชํเยือกแข็งถูกนําไปทําให๎ละลายที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
1, 1.5, 2 และ 2.5 ช่ัวโมง จากการศึกษาพบวําอุณหภูมิและเวลาในการแชํเยือกแข็งสามารถทําลายโครงสร๎างพันธะภายในของ
โปรตีน สํงผลให๎เกิดการแยกช้ันของกะทิหลังจากนําไปทําให๎ละลาย แยกออกเป็น 3 ช้ัน คือ ช้ันน้ํามัน ช้ันครีม และช้ันน้ํา ในขณะที่
ผลการศึกษาพบวําชํวงเวลาในการแชํเยือกแข็งที่มากกวํา 48 ช่ัวโมงไมํสํงผลให๎ปริมาณน้ํามันมะพร๎าวเพิ่มมากขึ้น ทุกๆ ชํวง
อุณหภูมิในการแชํเยือกแข็ง 

ค้าส้าคัญ: การลช่เยือกลข็ง; น้้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์; การท้าละลาย 

1. บทน้า 

ปัจจุบันน้ํามันมะพร๎าวบริสุทธิ์กําลังไดรับความสนใจ
จากผู๎บริโภคเป็นอยํางมาก เนื่องจากอุดมไปด๎วยวิตามิน สาร
ต๎านอนุมูลอิสระ และองค๑ประกอบของสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพจํานวนมาก จึงทําให๎น้ํ ามันมะพร๎าวบริสุทธิ์มี
คุณสมบัติในการต๎านการติดเช้ือ ต๎านเช้ือจุลินทรีย๑ และต๎าน
อนุมูลอิสระได อีกท้ังน้ํามันมะพร๎าวบริสุทธ์ิยังมีคุณคําทาง
โภชนาการสูงประกอบด๎วยอาหารประเภทไขมัน เส๎นใย
อาหาร โปรตีน คาร๑โบไฮเดรต และแรธาตุตํางๆ จึงนําไปใช๎
ประโยชนไดทั้งเป็นอาหารและยา 

ด๎วยสาเหตุนี้จึงทําให๎ผู๎ผลิตน้ํามันมะพร๎าวได๎คิด
วิธีการผลิตแบบตํางๆและพยายามหาวิธีแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคให๎เพียงพอตํอความ
ต๎องการ และเป็นไปตามหลักโภชนาการ ด๎วยเหตุผลที่สําคัญ
นี้ จึงทําให๎เกิดแนวความคิดในการศึกษาวิธีการผลิตน้ํามัน
มะพร๎าวบริสุทธิ์ด๎วยวิธีการแชํเยือกแข็ง 

หลักการในการแชํเยือกแข็งคือการลดอุณหภูมิของ
อาหารหรือผลิตภัณฑ๑นั้นให๎ต่ําลงจนถึงระดับที่สิ่งมีชีวิตนั้นไมํ
สามารถจะดําเนินปฏิกิริยาทางชีวภาพหรือทางชีวเคมีตํอไป
ได๎ตามปกติจุลินทรีย๑ที่มีปะปนอยูํในอาหารนั้นก็จะชะงักการ
เจริญเติบโตและหยุดกระบานการทางเมตาบอลิซึมลงแตํเนื้อ
เยื้อของอาหารจะยังคงรูปอยูํ ได๎  โดยทั่วไปมักจะเป็นที่
อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียล หรือต่ํากวําซึ่งหลักสําคัญคือ 
การเปลี่ยนสภาวะของน้ําในอาหารที่เป็นของเหลวให๎เป็น
น้ําแข็ง เพื่อมิให๎น้ํานั้นสามารถทําหน๎าที่ตํางๆ ใน 2 ปฏิกิริยา
ทางเคมี และไมํเป็น substrate ให๎กับจุลินทรีย๑ที่มาปะปนกับ
อาหารได๎แตํควรจะเข๎าใจไว๎ด๎วยวําการแชํเยือกแข็งที่อุณหภูมิ
ต่ําเพียงใดก็ไมํสามารถทําลายเช้ือจุลินทรีย๑ให๎หมดได๎   

วัตถุประสงค๑ของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาศักยภาพของ
วิธีการแชํเยือกแข็งกะทิในกระบวนการแยกช้ันน้ํามันมะพร๎าว
บริสุทธิ์ 
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2. อุปกรณ์ลละวิธีการ 

2.1 วัสดุ 

2.1.1 เตรียมเนื้อมะพร๎าวที่ผํานการกะเทาะเปลือก
ใหมํๆ และโตเต็มที่ โดยใช๎มะพร๎าวที่มีอายุระหวําง 10 – 12 
เดือน และต๎องไมมีเซลล๑เบียน (haustorium) เนื่องจากจะทํา
ให๎ปริมาณของน้ํามันมะพร๎าวลดลง (ลลิตา อัตนโถ, 2548) 
และควรระมัดระวงัไมให๎ผลมะพร๎าวปริแตกระหวํางการขนสํง
เนื่องจากผลมะพร๎าวจะเกิดการเนําเสีย 2.1.2   นําเนื้อ
มะพร๎าวขูดเข๎าเครื่องคั่นกะทิ โดยไมํเติมน้ํา และนํากะทิที่ได๎
ผํานผ๎ากรองกํอนการทดลอง 

2.2 การลช่เยือกลข็งกะทิ 

นํากะทิที่ได๎จากการกรองบรรจุลงถุงไนลอน โดย
บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัมและปิดผนึกให๎สนิท นําตัวอยํางกะทิ
ไปแชํเยือกแข็งแบบช๎า slow freezing โดยใช๎ตู๎แชํเยือกแข็ง 
(chest freezer) ด๎วยอัตราการแชํเยือกแข็ง 3 ระดับ คือ -
18, -28 และ -38 องศาเซลเซียส 

2.3 การละลายกะทิลช่เยือกลข็ง 

การละลายกะทิแชํเยือกแข็งถูกนําไปทําให๎ละลายที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 1.5, 2 และ 2.5 
ช่ัวโมงตามลําดับ 

2.4 การวิเคราะมส์มบัติทางกายภาพและทางเคมี 

การวิเคราะห๑คุณภาพทางกายภาพและเคมีของน้ํามัน
มะพร๎าวที่ได๎จากวิธีการแชํเยือกแข็งวิธีการวิเคราะห๑คุณภาพ
ทางกายภาพและเคมีไดแก ความข๎นหนืด (Viscosity) วัด
ด๎วยเครื่อง Brookfield Viscometer คําดัชนีหักเหที่ 30
องศา(Reflexives Index) ปริมาณกรดไขมันอิสระ (Free 
Fatty Acid) ใช๎วิธีวิเคราะห๑ AOCS Ca5a-40(1997)  คาของ
กรด (Acid Value) ใช๎วิธีการคํานวณจากคํากรดไขมันอิสระ 
(Free Fatty Acid)  คําความช้ืน (Moisture, Karl Fischer 
Reagent) ใช๎วิธีวิเคราะห๑ AOCS Ca2e-84(1997) คําความ
เหม็นหืน โดยการอ๎างอิงขั้นตอนมาตรฐาน (ca AOCS 28-38) 
และ (Kirk and Sawyer,1991) 

 

 

2.5 การวิเคราะม์องค์ประกอบของกรดไขมัน  

การวิเคราะห๑องค๑ประกอบของกรดไขมันที่ทําโดย 
gaschromatography (GC) วิธีการของGarcés and 
Mancha, 1993 

3.ผลลละวิจารณ์ 

ในการทดลองเพื่อศึกษาศักยภาพของวิธีการแชํเยือก
แข็งกะทิในกระบวนการแยกช้ันน้ํามันมะพร๎าวบริสุทธิ์ โดย
ศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการแชํเยือกแข็งใช๎
อุณหภูมิในการแชํเยือกแข็งอยูํที่  -18, -28 และ -38 องศา
เซลเซียส เวลาที่ใช๎ในการแชํเยือกแข็งที่ 36, 40, 44, 48 และ 
52 ช่ัวโมงตามลําดับกะทิแชํเยือกแข็งถูกนําไปทําให๎ละลายที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1,1.5, 2 และ 2.5 
ช่ัวโมง 

3.1 ผลของอุณมภูมิในการลช่เยือกลข็ง 

ทําการศึกษาอุณหภูมิในการแชํเยือกแข็งกะทิที่  -

18, -28 และ -38 องศาเซลเซียส กะทิแชํเยือกแข็งถูกนําไป
ทําให๎ละลายที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 1.5, 
2 และ 2.5 ช่ัวโมงตามลําดับ พบวําอุณหภูมิ -28 องศา
เซลเซียส เวลาในการทําละลายที่ 1.5 ช่ัวโมง ให๎ปริมาณ
น้ํามันมะพร๎าวสูงสุดอยูํที่ 350.67 มิลลิลิตร รูปที่ 1 

อุณหภูมิของความเย็นมีผลทําให๎โครงสร๎างทางเคมี
เปลี่ยนไปแตํไมํทําลายพันธะเปปไทน๑ (peptide bond) แตํ
ทําให๎พันธะตํางๆ ของโปรตีน (protein structure) ถูก
ทําลายโครงสร๎างเกิดการคลายตัว (unfolded) เปลี่ยนจาก
โครงสร๎างเดิมตามธรรมชาติ เป็นโครงสร๎างใหมํ และอุณหภูมิ
ค ว าม ร๎ อนทํ า ให๎ พั นธะร ะหวํ า ง ส าย โพลี เ ปปไทน๑
อํอนแอ ทําลายโครงสร๎างของโปรตีน ทําลายพันธะระหวําง
โปรตีนกับโปรตีน หรือโปรตีนกับน้ํา จึงทําให๎อุณหภูมิมีผลตํอ

ปริมาณน้ํามันมะพร๎าวบริสุทธิ์ 
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รูปที่ 1: ปริมาณน้ํามันมะพร๎าวบริสุทธิ์(มิลลิลิตร)กับเวลาทําละลาย 

(ชั่วโมง) 

3.2 ผลของเวลาในการลช่เยือกลข็ง 

ศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการแชํเยือกแข็งที่ 36, 40, 
44, 48 และ 52 ช่ัวโมงและอุณหภูมิในการแชํเยือกแข็งกะทิที่  
-18, -28 และ -38 องศาเซลเซียสพบวําเวลา 48 ช่ัวโมงที่
อุณหภูมิ -28 องศาเซลเซียสให๎ปริมาณน้ํามันมะพร๎าวมาก
ทีสุ่ดที ่350.67มิลลิลิตรรูปที่ 2 

เวลาของการแชํแข็งเป็นปัจจัยที่สําคัญตัวหนึ่งในการ
แชํแข็ง จะเกิดการถํายเทความร๎อนอยํางช๎าๆในช้ันของ
อาหารที่แข็งตัวแล๎ว เมื่อแชํแข็งไปจนถึงจุดหนึ่งที่เราเรียกวํา
สภาวะคงที่ (steady state) คือคุณสมบัติจะคงที่ไมํเปลี่ยน
ตามเวลาดังนั้นเวลาของการแชํแข็งจึงมีความสําคัญเพื่อให๎
แนํ ใจวํ าได๎ คุณภาพของผลิตภัณฑ๑ที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตามต๎องการ 

 
รูปที่ 2: ปริมาณน้ํามันมะพร๎าวบริสุทธิ์(มิลลิลิตร)กับเวลาแชํแข็ง 

(ชั่วโมง) 

3.4 ผลการวิเคราะมส์มบัติทางกายภาพและทางเคมี 

คุณภาพของน้ํามันมะพร๎าวบริสุทธิ์ที่ทดสอบจากการ
ประเมินทางประสาทสัมผัส(sensory evaluation) มีดังนี้
กลําวคือ สีของน้ํามันมะพรว บริสุทธิ์ควรมีสีใสเหมือนน้ํา การ
เกิดสีของน้ํามันมะพร๎าวอาจเนื่องมาจากการการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย๑(microbial contaminant)ในเนื้อมะพร๎าวกํอน
ขั้นตอนการสกัด (Bawalan, DD., and Chapman, 
KR.,2006) ถ๎ามีการปนเปื้อนจาก       จุลินทรียจะทําให๎สี
ของน้ํามันเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ท้ังนี้กลิ่นของน้ํามันมะพร๎าว
บริสุทธิ์คุณภาพดี ควรมีกลิ่นหอมอํอนๆ ของมะพร๎าวซึ่ง
ขึ้นอยูํกับกระบวนการที่ใช๎ในการสกัด รสชาติของน้ํามัน 

มะพร๎าวบริสุทธิ์ต๎องไม ระคายเคืองในลําคอเมื่อ

รับประทานเข๎าไป ผลผลิตน้ํามันมะพร๎าวบริสุทธิ์ภายใต๎

อุณหภูมิและเวลาที่แตกตํ างกันมีคุณภาพของน้ํามัน
มะพร๎าวบริสุทธิ์ดังตารางที่ 1 เปรียบเทียบกับ (APCC)  

ตารางที่ 1 : การเปรียบเทียบคุณภาพของน้ํามันมะพร๎าว
บริสุทธิ์ (%) 

คุณสมบัติ น้้ามันมะพร้าวจาก
การทดลอง 

APCC Standards 

ความหนา 
แนํนสัมพัทธ๑ 0.911 0.915-0.920 

ดัชนีหักเห 
ที่40°C 1.4475 1.4480-1.4492 

ความชื้น 0.34 % 0.1-0.5 % 
คาสปอนิฟเคชัน(mg 
KOz/g oil) 253 250-260 

คาไอโอดีน 
(g iodine/100  
g oil) 

7.33 g 4.1-11.0 g 

คาความเปนกรด 0.34 
KOz/g oil 

0.5 mg  
KOz/g oil 

ความช้ืนเป็นตัวแปรสําคัญที่จะกําหนดคุณภาพของ

ตัวอยํางน้ํามันมะพร๎าวบริสุทธิ์  ปริมาณความช้ืนที่

เหมาะสมอยูํที่ตั้งแตํ 0.10-0.5%  โดยน้ํามันมะพร๎าว
บริสุทธิ์จากตัวอยํางอยูํที่ 0.34 % และคําของกรดจะเป็นตัว

บํงช้ีสภาวะการเหม็นหืนของไขมัน 

3.5 ผลการวิเคราะม์องค์ประกอบของกรดไขมัน 

การวิเคราะห๑องค๑ประกอบของกรดไขมันที่ทําโดย 
gaschromatography (GC) แสดงในตารางที่ 2 lauric (C12) 
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เป็นกรดไขมันที่สําคัญในน้ํามันมะพร๎าวบริสุทธิ์ อยูํที่ 

48.16%,Caprylic (C8) และ Capric (C10) อยูํที่  8.85% 
และ 5.8% ตามลําดับ 

ตารางที่ 2 : องค๑ประกอบกรดไขมัน 

Fatty acids 
Coconut oil APCC 

Experimental (%) standards (%) 

C8:0 (caprylic)  8.75 ± 0.65 5.0–10 

C10:0 (capric)  5.7 ± 0.37  4.5–5.8 

C12:0 (lauric)  47.8 ± 1.51 43–53 

C14:0 (myristic) 20.11 ± 1.8 16.0–21 

C16:0 (palmitic) 7.1 ± 0.9 7.5–10 

C18:0 (stearic)  2.1 ± 0.23 2.0–10 

C18:1 (oleic)   6.9 ± 1.55   5.0–10 

C18:2 (linoleic)  0.5 ± 0.69 1.0–2.5 

กรดlauric เป็นกรดไขมันที่เดํนที่สุดเนื่องจากเป็น
กรดที่พบได๎ในน้ํามันมะพร๎าวเทํานั้น และเป็นกรดไขมันหํวง
โซํขนาดกลาง (MCFAs) ที่มีประโยชน๑ตํอสุขภาพ กรดลอริก
ในน้ํามันมะพร๎าวจะเปลี่ยนเปนโมโนกลีเซอไรดที่เรียกวา    

“โมโนลอริน”(monolaurin) ซึ่งเปนสารตัวเดียวกับ
น้ํานมของมารดาที่ใช๎เลี้ยงทารก นอกจากนี ้

โมโนลอรินยังทําหน๎าที่เป็นสารปฏิชีวนะ (antibiotic) 
และเปนสารฆาไวรัส (antivirus)  จะเข๎าไปทําลายเฉพาะเช้ือ
โรคที่มีเกราะหมุเซลลที่เปน 

ไขมัน (lipid-coated membrane) เชน เช้ือไขหวัด
ใหญํ, โรคเริม, คางทูม, โรคซาร และโรคเอดส๑ 

(กันทิมา สิทธิธัญกิจ และ วิมลนารถ ประดับเวทย ,  
2548) (Tenda, ET.,Tulato, MA. and Novarianto, z., 
2009 ) 

4. สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาอุณหภูมิและเวลาในการแชํเยือกแข็ง
กะทิ พบวําอุณหภูมิและเวลามีผลตํอปริมาณของน้ํามัน
มะพร๎าว เนื่องจากเวลาของการแชํเยือกแข็งจะเป็นตัวบํงบอก
ความจุของระบบและ อัตราการแชํเยือกแข็งมีผลตํอการเกิด
ผลึก ถ๎าผลึกน้ําแข็งมีขนาดใหญํเมื่อนํามาทําละลายจะเกิด
การสูญเสียโดยตรงตํอคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อศึกษาผลกระทบของระดับพลังงานคลื่นไมโครเวฟตํอจลนพลศาสตร๑การเปลี่ยนแปลงสีของใบ
กะเพราในระหวํางการอบแห๎งด๎วยคลื่นไมโครเวฟระดับห๎องปฏิบัติการ โดยเวลาที่ใช๎ในการลดความช้ืนของใบกะเพราจากความช้ืน
เริ่มต๎น 5.19±0.13gwater/gdry matter อบแห๎งจนเหลือความช้ืน 0.06±0.01gwater/gdry matter ใช๎เวลาในการอบแห๎งเทํากับ 2.75-
18.50min ที่ระดับพลังงานของคลื่นไมโครเวฟ 164-752W คําพารามิเตอร๑สีของใบกะเพราวัดด๎วยระบบ CIELAB ซึ่งประกอบด๎วย 
คําความสวําง/ความมืด (L*), คําความเป็นสีแดง/สีเขียว (a*) และคําความเป็นสีเหลือง/สีน้ําเงิน (b*) ในระหวํางการอบแห๎งด๎วย
คลื่นไมโครเวฟ ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงสีของใบกะเพราเป็นสีคล้ํา โดยคํา L* และคํา b*ลดลง ในขณะที่คํา 
a* และความแตกตํางสีโดยรวม (Total color change, ∆E)  จะมีคําเพิ่มขึ้น โดยมีรูปแบบความสัมพันธ๑ของแบบจําลองทาง
จลนพลศาสตร๑การเปลี่ยนแปลง คํา L* และคํา ∆E เป็นไปตามปฏิกิริยาอันดับศูนย๑ ในขณะที่คํา a* และ b* เป็นไปตามปฏิกิริยา
อันดับหนึ่ง คําพลังงานกระตุ๎นของจลนพลศาสตร๑การเปลี่ยนแปลงสีของใบกะเพราในระหวํางการอบแห๎งด๎วยคลื่นไมโครเวฟหาได๎
จากสมการของอาร๑เรเนยีส 

ค้าส้าคัญ: ใบกะเพรา; การอบลม้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ; จลนพลศาสตร์การเปลี่ยนลปลงสี 

บทน้า 

กะเพรา (Ocimum sanctum L.) เป็นพืชท๎องถิ่น
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ปลูกมากในประเทศไทยและ
มาเลเซียมีสรรพคุณทางยาชํวยให๎รํางกายได๎รับประโยชน๑ทํา
ให๎เลือดลมดีชํวยในระบบทางเดินอาหารใช๎เป็นยาตั้งธาตุแก๎
ปวดท๎องขับลมลดอาการท๎องอืดท๎องเฟูอ กะเพราเป็นพืชผัก
จําพวกเครื่องเทศท่ีได๎รับความนิยมจากผู๎บริโภคใช๎เพื่อชํวย
ดับกลิ่นคาว รวมทั้งมีการนําใบกะเพราอบแห๎งมาบดแล๎วใช๎
เป็นสํวนประกอบในผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่ ขนมหวาน ไอศกรีม 
ซึ่งทําให๎อาหารมีกลิ่นหอมขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถสกัด
น้ํามันหอมระเหยจากใบกะเพรา และมีสารต๎านอนุมูลอิสระ 
(Antioxidants) ซึ่งเป็นสารต๎านปฏิกิริยาออกซิเดชัน [1-2] 

ผักและผลไม๎สดไมํสามารถรักษาความสดใหมํได๎เป็น
เวลานาน เนื่องจากมีความช้ืนสูงจึงทําให๎จุลินทรีย๑สามารถ
เติบโต การอบแห๎งจึงเป็นหนึ่งในเทคนิคที่จะชํวยยับยั้งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย๑ รวมทั้งชํวยยับยั้งการทํางานของ
เอนไซม๑และชํวยยืดอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานนอกจากนั้น
การลดความช้ืนและปริมาตรของอาหารยังชํวยลดคําใช๎จําย
และสะดวกในการเก็บรักษา และการขนสํง โดยคุณภาพสีของ
ผลิตภัณฑ๑จะเป็นสิ่งแรกที่ผู๎บริโภคพบเห็นและเป็นสิ่งที่ชํวย
ในการยอมรับคุณภาพของผลิตภัณฑ๑อบแห๎ง รวมทั้งเป็นสํวน
หนึ่งของการประเมินคุณภาพโดยรวม การประเมินภาพทาง
กายภาพและสมบัติของผลผลิตทางการเกษตรอบแห๎ง [3] 
อยํางไรก็ตามการอบแห๎งด๎วยวิธีแบบดั่งเดิม โดยใช๎ลมร๎อนจะ
ใช๎เวลาในการอบแห๎งเป็นเวลานาน และมีอัตราการอบแห๎งที่
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ช๎าสํงผลกระทบตํอการสูญเสียคุณภาพสีและสารอาหารที่
สําคัญในระหวํางการอบแห๎ง เนื่องจากมีข๎อจํากัดในเรื่องของ
การถํายเทความร๎อนในระหวํางการอบแห๎ง สํงผลตํอเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสีของผลิตภัณฑ๑อบแห๎งเนื่องจากได๎รับความร๎อน
ในการอบแห๎งเป็นเวลานาน และเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
กายภาพซึ่งปฏิกิริยาเหลํานี้จะสามารถทําให๎เกิดการเสื่อม
สลายเม็ดสีรวมถึงการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล และปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน  

คลื่นไมโครเวฟจัดเป็นนวัตกรรมการสร๎างความร๎อน
ด๎วยคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาที่มีประสิทธิสูงซึ่งสามารถสร๎างความ
ร๎อนภายในตัวผลผลิตทางการเกษตรได๎ดี และไมํมีผลกระทบ
จากการถํายเทความร๎อนผํานตัวกลาง ดังนั้นการประยุกต๑
คลื่นไมโครเวฟมาใช๎ในกระบวนการอบแห๎งสําหรับผลผลิต
ทางการเกษตร จึงเป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของ

กระบวนการอบแห๎ง [4-6] และสามารถรักษาคุณภาพสีของ

ผลิตภัณฑ๑อบแห๎งใกล๎เคียงกับสีของผลิตภัณฑ๑สด รวมทั้งลด
การสูญเสียสารอาหารที่สําคัญ สอดคล๎องกับผลการวิจัยของ 
Demirhan และ Özbek [2]; Dadali et al. [7] และ 
Maskan [8] ซึ่งศึกษาจลนพลศาสตร๑การเปลี่ยนสีของผลผลิต
ทางการเกษตรชนิดตํางๆ (ใบโหระพา ผักขม และผลกีวี) ใน
ระหวํางการอบแห๎งด๎วยคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ออกแบบกระบวนการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและสามารถ
รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ๑อบแห๎ง แตํยังมีข๎อมูลเชิง
วิชาการไมํมากนัก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค๑เพื่อ
ศึกษาจลนพลศาสตร๑การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร๑สีของใบ
กะเพราในระหวํางการอบแห๎งด๎วยคลื่นไมโครเวฟ เพื่อหา
รูปแบบของแบบจําลองที่เหมาะสม และการคํานวณหาคํา
พลังงานกระตุ๎นของการอบแห๎งใบกะเพราด๎วยคลื่นไมโครเวฟ
ที่ระดับคลื่นไมโครเวฟตํางๆ 

วิธีการวิจัย 

วัตถุดิบ 

แยกก๎านและใบกะเพรา จํานวน 10 kg นํามาล๎าง
ด๎วยน้ําสะอาดจํานวน 3 ครั้ง จากนั้นนําไปเข๎าเครื่องหมุน
เหวี่ยง (Wasino Model CE03) เพื่อไลํน้ําออกจากใบกะเพรา 
บรรจุในถุงพลาสติกและปิดสนิท ขนาดถุงละ 2 kg จากนั้น
นําไปเก็บรักษาในตู๎เย็น (Haier Model HP-921F) ที่อุณหภูมิ 

4±0.5°C เพื่อให๎ใบกะเพราเกิดการถํายเทความช้ืนเข๎าสูํ
สภาวะสมดุล ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับงานวิจัยของ Dadali et 
al. [7] และ Özbek และ Dadali [9] การวิเคราะห๑หาคํา
ความช้ืนเริ่มต๎นของใบกะเพรา นําใบกะเพราจํานวน 1 g ใสํ
ในถ๎วยอะลูมิเนียมขนาด 3 oz นําไปอบแห๎งด๎วยตู๎อบลมร๎อน 
(Memmert Model 500/108I) ท่ีอุณหภูมิ 105±2°C เป็น
เวลา 24 h [10] โดยใบกะเพรามีความช้ืนเริ่มต๎น 5.19±0.13 
gwater/gdry matter 

การอบลม้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ 

การอบแห๎งใบกะเพราใช๎เครื่องอบแห๎งด๎วยคลื่น
ไมโครเวฟที่พัฒนาโดยสาขาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ ติดตั้งระบบใบ
กวนคลื่นที่เตาไมโครเวฟขนาด 800 W (Panasonic Model 
NN-S235WF) วางบนฐานเหล็กที่ติดตั้งตาช่ังระบบดิจิตอล 
(Sartorius Model CP3202S) บันทึกปริมาณน้ําหนักที่
เปลี่ยนแปลงในระหวํางการอบแห๎ง (รูปที่ 1) โดยสามารถ
ปรับพลังงานคลื่นไมโครเวฟได๎ 5 ระดับ คือ 164, 231, 465, 
605 และ 752 W [4]  

 
รูปที่ 1  แผนภาพการอบแห๎งด๎วยคลื่นไมโครเวฟ 

นําใบกะเพราจํานวน 30 g วางในถาดเซรามิครูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 20x20 cm อบแห๎งด๎วยคลื่นไมโครเวฟ
ที่ ระดับพลังงานตํางๆ จนเหลือความช้ืน 0.06±0.01 
gwater/gdry matter 

การวิเคราะม์พารามิเตอร์สี 

วัดสีใบกะเพราอบแห๎งที่ระดับความช้ืนตํางๆ ด๎วย
เครื่อง Spectrophotometer (HunterLab Model 
MiniScan XE PLUS) เพื่อวัดคําความสวําง/ความมืด (L*) คํา
ความเป็นสีแดง/สีเขียว (a*) คําความเป็นสีเหลือง/สีน้ําเงิน 
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(b*) และคําความแตกตํางสีโดยรวม (∆E) ของใบกะเพรา
อบแห๎งที่พลังงานไมโครเวฟระดับตํางๆ โดยมีสมการ
ความสัมพันธ๑ตามที่แสดงในสมการที่ (1) โดยจะคํานวณจาก
คํา L*, a* และ b* ของใบกะเพรา เพื่อใช๎อธิบายการเปลี่ยนสี
ในระหวํางการอบแห๎งใบกะเพราด๎วยคลื่นไมโครเวฟ [11-12] 

  

2**
0

2**
0

2**
0 )()()( ttt bbaaLLE     (1) 

เมื่อ Lt*, at* และ bt*  คือคําพารามิเตอร๑สีของใบ
กะเพราในระหวํางการอบแห๎งด๎วยคลื่นไมโครเวฟที่เวลาใดๆ 
และ L0*  a0* และ b0*  คือคําพารามิเตอร๑สีของใบกะเพรา
สด  

ลบบจ้าลองจลนศาสตร์การเปลี่ยนลปลงสี 

การหาอันดับการเปลี่ยนแปลงสีในวัสดุอาหารจะเป็น
ฟังก๑ชันของเวลาในการอบแห๎ง สมการสําหรับการประยุกต๑ใช๎
ในจลนพลศาสตร๑การเปลี่ยนแปลงสี โดยทั่วไปอัตราการ
เปลี่ยนแปลงสีของปัจจัยคุณภาพ สามารถเขียนในรูปแบบ
ของแบบจําลองจลนพลศาสตร๑อันดับศูนย๑และหนึ่ง ดังแสดง
ในสมการที ่(2)-(3) ตามลําดับ 

ktCC  0
                 (2) 

)exp(0 ktCC               (3) 

เมื่อ C0 คือคําสีที่เวลาเริ่มต๎น (กํอนการอบแห๎ง) และ 
C คือคําสีที่เวลาใดๆ ในระหวํางกระบวนการอบแห๎ง  

การวิ เคราะห๑หาคําคงที่ตํางๆ ของแบบจําลอง
จลนศาสตร๑การเปลี่ยนแปลงสีของใบกะเพราในระหวํางการ
อบแห๎งด๎วยคลื่นไมโครเวฟ ใช๎เทคนิคการวิเคราะห๑แบบ
สมการถดถอยแบบไมํเชิงเส๎น (Nonlinear regression) โดย
ใช๎คําสัมประสิทธิ์การตัดสินใจสูงสุด (R2) และคําผลบวกกําลัง
สองการถดถอย (SSR) เป็นดัชนีบํงบอกความสามารถและ
ความแมํนยําในการทํานายแบบจําลอง โดยคําพารามิเตอร๑ 
SSR มีความสําคัญตามสมการที ่(4)   




N

i iprei CCSSR
1

2
,exp, )(            (4) 

เมื่อคํา Cexp, i  และ Cpre, i เป็นคําสีของการทดลอง
และคําสีจากการทํานายของแบบจําลอง 

 

ผลลละวิจารณ์ 

ผลกระทบของระ ดับพลั งงานไม โคร เวฟต่อการ
เปลี่ยนลปลงค่าพารามิเตอร์สี 

จากการศึกษาผลของระดับพลังงานคลื่นไมโครเวฟ
ตํอจลนศาสตร๑การเปลี่ยนแปลงสีของใบกะเพรา สามารถวัด
คําสี และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร๑สีตํางๆ 
เชํนคําความสวําง/ความมืด (L*), คําความเป็นสีแดง/สีเขียว 
(a*) และคําความเป็นสีเหลือง/สีน้ําเงิน (b*) โดย
คําพารามิเตอร๑ทั้งสามจะนําไปใช๎ในการคํานวณคําความ
แตกตํางสีโดยรวม (Total color change, ∆E) รูปที่ 2(ก)  
แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงคํา L* ซึ่งผลการสังเกต พบวํา คํา 
L* จะมีคําลดลงเมื่อเวลาในการอบแห๎งนานข้ึน โดยคํา L* 
ของใบกะเพราสดมีคําเทํากับ 33.48 และลดลงเมื่อเวลาใน
การอบแห๎งผํานไป เหลือเทํากับ 25.68 โดยปรากฏการณ๑
ดังกลําวท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากในระหวํางการอบแห๎งใบกะเพรา
จะสูญเสียความชื้นและปริมาณน้ําในเซลล๑สํงผลคําปริมาณ
เม็ดสีและสารออกฤทธิ์สําคัญตํางๆ มีความเข๎มมากขึ้น สํงผล
ให๎ คํา L* มีคําลดลง ในขณะที่ผลของระดับพลังงานคลื่น
ไมโครเวฟก็มีผลกระทบตํออัตราการลด คํา L* ที่แตกตํางกัน 
โดยที่ระดับพลังงานที่ 752 W จะมีอัตราการลดลงของ คํา L* 
ที่มากกวําระดับพลังงาน 164 W เชํนเดียวกับการ
เปลี่ยนแปลงคําความเป็นสีเหลือง/สีน้ําเงิน (b*) ดังแสดงใน 
รูปที่ 2(ค) พบวําจะมีลดลงในระหวํางการอบแห๎งจาก 12.40 
ลดลงเหลือ 6.24 เมื่อคําความช้ืนของใบกะเพราลดลง และที่
ระดับระดับพลังงานคลื่นไมโครเวฟสูงขึ้น จะทําให๎อัตราการ
ลดลงคํา b* มีอัตราการลดลงที่มากขึ้น แม๎วําระดับพลังงานที่ 
752 W จะมีอัตราการอบแห๎งที่รวดเร็ว แตํก็มีระดับความเข๎ม
ความเข๎มของคลื่นไมโครเวฟท่ีสูง จะสํงผลตํอการเหนี่ยวนํา
ความร๎อนในระหวํางการอบแห๎งสูง ซึ่งอาจจะทําให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสมบัติทางชีวเคมีอยํางรุนแรง และการ
เกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลเนื่องจากใบกะเพราได๎รับความร๎อนสูง 
สํงผลตํอการลดลงของคํา L* และคํา b* ในระหวํางการ
อบแห๎ง หรือ การให๎ความร๎อนด๎วยคลื่นไมโครเวฟ [13-15] 
ในขณะที่คําความเป็นสีแดง/สีเขียว (a*) ของใบกะเพราจะมี
คําเริ่มต๎นเทํากับ -10.52 และมีคําเพิ่มขึ้นเมื่อคําความชื้น
ลดลงซึ่งมีความหมายวําใบกะเพราจะมีความเป็นสีเขียวลดลง
และมีความเป็นสีแดงมากขึ้น รูปที่ 2(ข) แสดงอัตราการ



 

[465] 

เปลี่ยนแปลงคํา a* ของใบกะเพราในระหวํางการอบแห๎งด๎วย
คลื่นไมโครเวฟซึ่งมีคําอยูํในชํวง -6.33 ถึง -2.52 เชํนเดียวกับ
คํา ∆E  ซึ่งแสดงดังรูปที่ 2(ง) ของใบกะเพราจะมีคําเพิ่มขึ้น
เมื่อคําความช้ืนลดลง โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของคํา ∆E 
มีคําเทํากับ 6.09-12.59 และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงท่ีมาก
ขึ้นเมื่อระดับพลังงานของคลื่นไมโครเวฟสูงขึ้นจากผล
การศึกษาพบวําระดับพลังงานของคลื่นไมโครเวฟมีผลกระทบ
ตํออัตราการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร๑สีอยํางชัดเจน โดยที่
ระดับพลังงานของคลื่นไมโครเวฟท่ีสูงมีอัตราการอบแห๎งที่
รวดเร็วซึ่งสํงผลให๎เกิดการเคลื่อนที่จากน้ําในโครงสร๎างช้ันใน
แพรํออกจากที่ผิวของใบกะเพรา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2  จลนพลศาสตร๑การเปลี่ยนแปลงคํา L* (ก) คํา a* (ข) คํา b* (ค) และคํา ∆E (ง) ของการอบแห๎งใบกะเพราด๎วยคลื่นไมโครเวฟที่ระดับพลังงาน     

164 W,    231 W,    465 W,    605 W,    752 W 



 

[466] 

 

อยํางไรก็ตามโมเลกุลของน้ําในโครงสร๎างช้ันในที่แพรํ
ออกอยํางรวดเร็วนั้นจะมีแรงเสียดทานท่ีเกิดขึ้นในระหวําง
การแพรํของโมเลกุลน้ําทําให๎เกิดความเสียหายของโครงสร๎าง
เซลล๑ของใบกะเพรา เกิดการฉีกขาดของผนังโครงสร๎างเซลล๑ 
และสูญเสียของเหลวที่ประกอบไปด๎วยสารอาหารและสารให๎
เม็ดสีตํางๆ ในไซโทพลาซึม เชํน คลอโรฟิลล๑ และฟาโรนอยด๑ 
เกิดการสูญเสีย จึงสํ งผลให๎ เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
พารามิเตอร๑สีตํางๆ ทําให๎มีคําความเป็นสีเขียว (คํา a* มี
แนวโน๎มที่สูงขึ้น) และความเป็นสีเหลืองลดลง (คํา b* มี
แนวโน๎มที่ลดลง) ในขณะที่โมเลกุลของน้ํา และของเหลวในไซ
โทพลาซึมจะถูกเหนี่ยวนําด๎วยคลื่นไมโครเวฟจนมีอุณหภูมิสูง
ก็เป็นสาเหตุในการเรํงการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลสํงผลให๎ให๎สี
ของใบกะเพรามีลักษณะคล้ําลง (คํา L* มีแนวโน๎มที่ลดลง) 
ซึ่งทั้งการแพรํของโมเลกุลน้ําในโครงสร๎างเซลล๑ช้ันในจนเกิด
แรงเสียดทานท่ีผนังโครงสร๎างเซลล๑จนเกิดการฉีกขาด และ
สํงผลตํอการสูญเสียของเหลวท่ีประกอบไปสารอาหาร และ
สารให๎เม็ดสีในใบกะเพรา และการถูกกระตุ๎นด๎วยคลื่น
ไมโครเวฟจนทําให๎โมเลกุลน้ํา และของเหลวช้ันในเกิดการเรํง
การเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล ซึ่งจะสํงผลตํอการลดลงของคํา
ความแตกตํางสีโดยรวม (คํา ∆E มีแนวโน๎มที่ลดลง) ของใบ
กะเพราอบแห๎งด๎วยคลื่นไมโครเวฟที่ระดับตํางๆ 

ลบบจ้าลองจลนพลศาสตร์การเปลี่ยนลปลงสี 

แบบจําลองทางคณิตศาสตร๑การเปลี่ยนแปลงสีของใบ
กะเพราในระหวํางการอบแห๎งด๎วยคลื่นไมโครเวฟ ถูกศึกษาใน
รูปแบบจําลองจลนพลศาสตร๑อันดับศูนย๑และอันดับหนึ่งเพื่อ
หาแบบจําลองที่มีความเหมาะสมในการจําลองสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของคําพารามิ เตอร๑สีของใบกะเพรา ซึ่ ง
แบบจําลองทางจลนพลศาสตร๑การเปลี่ยนแปลงคํา L* และคํา 
∆E เป็นไปตามปฏิกิริยาอันดับศูนย๑ ในขณะที่คํา a* และคํา 

b* เป็นไปตามปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง โดยที่คํา R2 และ SSR 
เป็นดัชนีบํงบอกความสามารถและความแมํนยําในการ
ทํานายแบบจําลองจลนพลศาสตร๑การเปลี่ยนแปลงสีของใบ
กะเพรา แบบจําลองที่แมํนยําและเหมาะสมในการทํานายจะ
ให๎คํา R2 สูงที่สุด แตํจะให๎คํา SSR ต่ําที่สุด [2, 16 ] ดังแสดง
ในตารางที่ 1 การเพิ่มระดับพลังงานของคลื่นไมโครเวฟที่
สูงขึ้น จะทําให๎คําคงที่ของอัตราจลนพลศาสตร๑ของคํา L* 
เพิ่มขึ้นจาก 0.1077 ถึง 0.9242 min-1  โดยคํา a* มีคําอยูํ
ในชํวง 0.0129 ถึง 0.1562 min-1 คํา b* จะมี    คําระหวําง 
0.0046 ถึง 0.0852 min-1 และคํา ∆E จะเพิ่มขึ้นจาก 
0.1608 ถึง 1.6434 min-1 นั่นแสดงวําการเพิ่มขึ้นของระดับ
พลังงานคลื่นไมโครเวฟจะสํงผลตํออัตราการเสื่อมสลายของ
คําสี เนื่องจากพลังงานคลื่นไมโครเวฟที่สูงจะถูกสํงไปยังวัสดุ
อาหารมาก ทําให๎อุณหภูมิของวัสดุอาหารเพิ่มขึ้นอยําง
รวดเร็ว ซึ่งสอดคล๎องกับการทํานายโดยใช๎แบบจําลองอันดับ
หนึ่งของคํา b* และแสดงการทํานายคํา ∆E ในงานวิจัยผลกีวี 
[8] กระเจี๊ยบเขียว [7] และผักขม [16] 

การวิเคราะม์พลังงานกระตุ้น 

การคํ า นวณหาคํ าพลั ง ง านกระตุ๎ น สํ า หรั บ
จลนพลศาสตร๑การเปลี่ยนแปลงสีของใบกะเพรา สามารถ
คํานวณได๎จากความสัมพันธ๑ในรูปแบบของสมการอาร๑เรเนียส 
ดังแสดงในสมการที่ (5)  








 


P

mE
kk aexp0

                (5) 

เมื่อ k เป็นอัตราคําคงที่จลนพลศาสตร๑ (min-1), Ea 
คือคําพลังงานกระตุ๎น (พลังงานขั้นต่ําที่ทําให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสีในระหวํางการอบแห๎งด๎วยคลื่น ไมโครเวฟ) 
(W.g-1), P คือพลังงานไมโครเวฟ (W) 

 

ตารางที่ 1 คําพารามิเตอร๑สีและคําทางสถิติของแบบจําลองจลนพลศาสตร๑การเปลี่ยนแปลงคํา L* a* b* และ ∆E  



 

[467] 

Power (W) Quality 
parameters k (min-1) C0 R2 SSR 

164 

L*a 0.1077 33.2842 0.9953 0.0499 
a*b 0.0129 -10.8364 0.9989 0.5179 
b*b 0.0046 12.2843 0.9935 0.0177 
∆Ea 0.1608 - 0.9917 0.2054 

231 

L*a 0.2208 33.3024 0.9931 0.1152 
a*b 0.0257 -10.7665 0.9988 0.5339 
b*b 0.0115 12.3410 0.9853 0.0751 
∆Ea 0.3247 - 0.9955 0.1707 

465 

L*a 0.3296 32.8668 0.9972 0.0474 
a*b 0.0535 -10.7584 0.9979 0.6750 
b*b 0.0245 12.2844 0.9943 0.0606 
∆Ea 0.5880 - 0.9975 0.1337 

605 

L*a 0.6312 33.222 0.9935 0.2209 
a*b 0.0939 -10.8063 0.9978 0.7004 
b*b 0.0404 12.3077 0.9925 0.0891 
∆Ea 0.9930 - 0.9976 0.1925 

752 

L*a 0.9242 33.2380 0.9905 0.3683 
a*b 0.1562 -10.3110 0.9960 1.0192 
b*b 0.0852 11.8992 0.9883 0.3241 
∆Ea 1.6434 - 0.9892 1.1919 

a Zero-order and b First-order models 

ารางที่ 2 แสดงคําพลังงานกระตุ๎น คําสัมประสิทธิ์
ของการตัดสินใจ (R2) และคําผลบวกกําลังสองการถดถอย 
(SSR) โดยพลังงานกระตุ๎นจะอยูํในรูปพลังงานของคลื่น
ไมโครเวฟตํอน้ําหนักของตัวอยํางซึ่งระดับพลังงานกระตุ๎น
ของการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร๑สีของใบกะเพรามีคําอยูํ
ระหวําง 11.33 ถึง 17.78 W.g-1 ในขณะที่รายงานวิจัยของ 
Dadali et al. [16] ซึ่งศึกษาหาคําระดับพลังงานกระตุ๎นของ
การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร๑สีในระหวํางการอบแห๎งด๎วย
คลื่นไมโครเวฟของผักขม ที่ระดับพลังงาน 180- 900 W ซึ่งมี
คําเทํากับ 17.63 ถึง 39.43 W.g-1 ทั้งนี้เนื่องจากระดับ
พลังงานกระตุ๎นของการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร๑สีในระหวําง
การอบแห๎งวัสดุทางการเกษตรด๎วยคลื่นไมโครเวฟนั้นมีความ
แตกตํางกัน อาจเป็นผลจากโครงสร๎างเซลล๑และองค๑ประกอบ
ทางเคมีที่แตกตํางกัน 

ตารางที่ 2 คําพลังงานกระตุ๎นของการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร๑สีใน
การอบแห๎งใบกะเพราดว๎ยคลื่นไมโครเวฟ 

Quality parameters k0 (min-1) Ea (W.g-1) R2 SSR 
L* 1.1739 13.2588 0.9096 0.2614 
a* 0.2105 15.7999 0.9383 0.2454 
b* 0.1124 17.7755 0.9306 0.3525 
∆E 2.1111 14.4166 0.9306 0.2321 

สรุป 

จากการศึกษาผลกระทบของระดับพลังงานคลื่น
ไมโครเวฟตํอจลนพลศาสตร๑การเปลี่ยนแปลงสีของใบกะเพรา
ในระหวํ า งการอบแห๎ งด๎ วยคลื่ น ไม โคร เ วฟระดั บ
ห๎องปฏิบัติการ เวลาที่ใช๎ในการลดความช้ืนของใบกะเพรา
จากความช้ืนเริ่มต๎น 5.18±0.13 g water/g dry matter จนเหลือ 
0.06±0.01 g water/g dry matter ใช๎เวลาเทํากับ 2.75-18.50 
min ที่ระดับพลังงานของคลื่นไมโครเวฟ 164-752 W จาก
การทดลองพบวําคํา L* และคํา b* จะลดลง ในขณะที่คํา a* 
และคํา ∆E จะมีคําเพิ่มขึ้น โดยมีรูปแบบความสัมพันธ๑ของ
แบบจําลองทางจลนพลศาสตร๑การเปลี่ยนแปลงคํา L* และคํา 
∆E เป็นไปตามปฏิกิริยาอันดับศูนย๑ ในขณะที่คํา a* และคํา 
b* เป็นไปตามปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง โดยคําพลังงานกระตุ๎น
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ของจลนพลศาสตร๑การเปลี่ยนแปลงสีของใบกะเพราใน
ระหวํางการอบแห๎งด๎วยคลื่นไมโครเวฟหาได๎จากสมการของ
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค๑เพื่อศึกษาแบบจําลองการอบแห๎งแบบช้ันบางของสาหรํายเตาด๎วยคลื่นไมโครเวฟที่ระดับพลังงาน
ตํางๆ เวลาที่ใช๎ในการอบแห๎งสาหรํายเตาจากความชื้นเริ่มต๎น 8.55±0.20 gwater/gdry matterอบแห๎งจนเหลือความช้ืน 0.15±0.01 
gwater/gdry matter ใช๎เวลาเทํากับ 80, 43, 32 และ 21 min ที่ระดับความเข๎มของคลื่นไมโครเวฟ 0.77, 1.55, 2.00 และ 2.50 W/g 
ตามลําดับ การศึกษาแบบจําลองการอบแห๎งสาหรํายเตาด๎วยคลื่นไมโครเวฟใช๎รูปแบบของสมการกึ่งทฤษฎีและสมการเอมพิริคัล 
จากการศึกษาพบวําแบบจําลองการอบแห๎งแบบช้ันบางของ Logarithmic สามารถทํานายพฤติกรรมการอบแห๎งสาหรํายเตาได๎

เหมาะสมที่สุด เนื่องจากให๎คําสัมประสิทธิ์การตัดสินใจสูงสุด (R2) ในขณะที่คําไคกําลังสอง (2) และคํารากที่สองของความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (RMSE) ต่ําสุด คําสัมประสิทธิ์การแพรํความช้ืนประสิทธิผล (Deff) ของสาหรํายเตาที่ระดับความเข๎ม
ของคลื่นไมโครเวฟ 0.77, 1.55, 2.00 และ 2.50 W/g มีคําเทํากับ 2.74x10-7, 5.03x10-7, 6.92x10-7และ 10.64x10-7 m2/s 
ตามลําดับ และคําพลังงานกระตุ๎น (Ea) เทํากับ 1.32 W/g 

ค้าส้าคัญ: สามร่ายเตา; การอบลม้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ; ลบบจ้าลองการอบลม้งลบบชั้นบาง; พลังงานกระตุ้น 

บทน้า 

สาหรํายเตา มีช่ือทางวิทยาศาสตร๑วํา Spirogyra sp. 
เป็นสาหรํายน้ําจืดสีเขียวขนาดใหญํมีลักษณะเป็นเส๎นสาย
ยาวสี เขี ยวสดที่ พบมากในแถบภาคเหนื อและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ชาวบ๎านนิยมนํามา
รับประทานเป็นอาหารพื้นบ๎านคือ ยําเตาสด หรือนํามาแปร
รูปเป็นข๎าวเกรียบเตา [1] รายงานวิจัยจํานวนมากพบวํา
สาหรํายเตามีคุณคําทางโภชนาการสูงประกอบด๎วยโปรตีน 
18-20% ไขมัน 5-6% คาร๑โบไฮเดรต 56-58 เส๎นใย 7-9% 
เถ๎า 10-11% รวมทั้งยังมีรงควัตถุหลายชนิด เชํน คลอโรฟิลล๑
เอ และบี เบต๎าแคโรทีนแซนโทฟิล นอกจากนี้ยังพบวํามีฤทธิ์
ต๎านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ฤทธิ์ลดน้ําตาลและไขมันใน
เลือดในภาวะเบาหวาน และยังมีฤทธิ์ต๎านเอนไซม๑ไทโรสิเนส 
ชํวยปูองกันการเกิดฝูาและจุดดํางดํา ชํวยให๎ผิวขาว มีสาร

เมือกหรือมอยเจอร๑ไรเซอร๑ชํวยให๎ความชํุมช้ืนแกํผิวหนัง และ
กระตุ๎นการสร๎างโปรคอลลาเจน (Procollagen) ที่มีผลตํอ
การสร๎างเนื้อเยื่อผิวหนัง [2-5] จากคุณสมบัติของสารออก
ฤทธ์ิที่สําคัญในสารสกัดจากสาหรํายเตาจึงได๎รับความสนใจ
และนํามาใช๎เป็นสํวนประกอบของผลิตภัณฑ๑เครื่องสําอาง
หลายชนิด รวมทั้งผลิตภัณฑ๑สปาที่กําลังได๎รับความนิยมอยําง
แพรํหลาย และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เชํน เครื่องดื่ม
สุขภาพชนิดเจล และโยเกิร๑ตสาหรํายเตา [3, 6-7] ซึ่งเป็นการ
เพิ่มมูลคําให๎กับผลิตภัณฑ๑จากสาหรํายเตา โดยผลิตภัณฑ๑
เครื่องสําอางและอาหารเสริมทั้งหมดจะเตรียมจากสาหรําย
เตาที่ผํานการอบแห๎ง 

การอบแห๎งเป็นกระบวนการที่สําคัญในการถนอม
ผลิตภัณฑ๑ให๎มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น โดยการลด
ความช้ืนหรือปริมาณน้ํ าอิสระในผลิตภัณฑ๑ซึ่ งมีผลตํอ
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จุลินทรีย๑ที่เป็นสาเหตุทําให๎ผลิตภัณฑ๑เนําเสียไมํสามารถ
เจริญเติบโตได๎ รวมทั้งยับยั้งการทํางานของเอ็นไซม๑ หรือ
ชะลอปฏิกิริยาตํางๆ ทั้งทางเคมีและทางชีวเคมี นอกจากนั้น
การอบแห๎งยังชํวยลดน้ําหนักหรือปริมาตรของผลิตภัณฑ๑ทํา
ให๎ลดคําใช๎จํายในการขนสํงและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ๑ [8-
9] การอบแห๎งด๎วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave drying) เป็น
นวัตกรรมการสร๎างความร๎อนด๎วยคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาที่มี
ประสิทธิภาพสูง สามารถสร๎างความร๎อนท้ังบริเวณผิวนอก
และภายในโครงสร๎างเซลล๑ของผลิตภัณฑ๑จึงชํวยเรํงอัตราการ
อบแห๎งได๎เป็นอยํางดี โดยไมํมีผลกระทบจากการถํายเทความ
ร๎อนในระหวํางการอบแห๎ง การอบแห๎งด๎วยคลื่นไมโครเวฟจึง
เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพของการอบแห๎ง 
และชํวยรั กษาคุณภาพผลิตภัณฑ๑อบแห๎ งได๎  [10-11] 
แบบจําลองการอบแห๎งเป็นการจําลองการถํายเทความร๎อน
และมวลสารในระหวํางการอบแห๎งด๎วยคลื่นไมโครเวฟ เพื่อใช๎
อธิบายกระบวนการอบแห๎ง ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพและการ
ออกแบบเครื่องอบแห๎งด๎วยคลื่นไมโครเวฟ [12-13] ซึ่งจะเป็น
ข๎อมูลที่มีประโยชน๑สําหรับภาคอุตสาหกรรม 

ปัจจุบันรายงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับแบบจําลองการ
อบแห๎งสาหรํายเตายังมีขาดแคลนข๎อมูล ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี
จุดประสงค๑เพื่อศึกษาหาแบบจําลองการอบแห๎งแบบช้ันบางที่
เหมาะสมในระหวํางการอบแห๎งสาหรํายเตาด๎วยคลื่น
ไมโครเวฟ คําสัมประสิทธ์ิการแพรํความช้ืนประสิทธิผล และ
คําพลังงานกระตุ๎น การศึกษาดังกลําวจะใช๎เป็นแนวทางใน
การพัฒนาวิธีการอบแห๎ง ตลอดจนการออกแบบสภาวะการ
อบแห๎งสาหรํายเตาด๎วยคลื่นไมโครเวฟให๎เหมาะสมในระดับ
อุตสาหกรรมตํอไป 

วิธีการวิจัย 

การเตรียมตัวอย่าง 

ตัวอยํางสาหรํายเตาที่นํามาศึกษาเก็บมาจาก
บ๎านนาคูหา ตําบลสวนเขื่อน อําเภอเมือง จังหวัด
แพรํ ซึ่งทําการพิสูจน๑เอกลักษณ๑แล๎ววําเป็นชนิด 
Spirogyra neglecta (Hassall) Kützing  [14] เก็บ
ตัวอยํางสาหรํายสดครั้งละ 10 kg  นํามาล๎างทําความ
สะอาดและเข๎าเครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อไลํน้ําออก จากนั้น

นําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4±0.5oC เป็นเวลา 24 hr เพื่อให๎
สาหรํายเตาเกิดการถํายเทความร๎อนเข๎าสูํสภาวะสมดุล ซึ่ง
เป็นแนวทางเดียวกับงานวิจัยของ [15-16] กํอนนําไปศึกษา
ในขั้นตอนตํอไป 

การวิเคราะม์ค่าความชื้นเร่ิมต้นของสามร่ายเตา 

นําสาหรํายเตาจํานวน 2.5 g ใสํในถ๎วยอะลูมิเนียม
ขนาด 3 oz ที่ผํานการอบเพื่อไลํ นําไปอบแห๎งด๎วยตู๎อบแห๎ง
ด๎วยลมร๎อน (Memmert Model 500/108I) ที่อุณหภูมิ 
105±2oC เป็นเวลา 24 hr [17] จากนั้นนํามาช่ังน้ําหนักด๎วย
เครื่องช่ังระบบดิจิตอล (Sartorius Model CP2245) นํา
ข๎อมูลผลตํางของน้ําหนักสาหรํายเตากํอนและหลังการ
อบแห๎งมาคํานวณหาคําความช้ืนของสาหรํายเตา โดยมี
สมการความสัมพันธ๑ดังแสดงในสมการที่ (1)  

100x
W

WW
MC

F

FI          (1) 

เมื่อ MC คือความช้ืนของสาหรํายเตา (gwater/gdry 

matter) และ WI , WF คือน้ําหนักเริ่มต๎นของสาหรํายเตาสด (g) 
และน้ําหนักสุดท๎ายของสาหรํายเตา (g) ตามลําดับ 

อัตราสํวนความชื้นของการอบแห๎งสาหรํายเตาด๎วย
คลื่นไมโครเวฟ สามารถคํานวณได๎จากสมการที่ (2) โดย
รูปแบบสมการดังกลําวสอดคล๎องกับงานวิจัยของ [15, 18-
19] 
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          (2) 

เมื่อ MR คือ อัตราสํวนความช้ืน และ Mt, Mi, Me คือ
ความช้ืนที่เวลาใดๆ ความช้ืนเริ่มต๎น และความช้ืนสมดุล 
ตามลําดับ ซึ่งในการศึกษาการอบแห๎งด๎วยคลื่นไมโครเวฟคํา
ความช้ืนสมดุลจะสามารถพิจาณาให๎มีคําเทํากับศูนย๑ [11, 
19-20] 

การอบลม้งสามร่ายเตาด้วยคลื่นไมโครเวฟ 

เครื่องอบแห๎งด๎วยคลื่นไมโครเวฟที่ใช๎ในการศึกษา
ครั้งนี้ได๎พัฒนาโดยสาขาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ โดยติดตั้งระบบใบ
กวนคลื่น (Mode stirring) ที่เตาไมโครเวฟขนาด 800 W 
(Panasonic Model NN-S235WF) วางบนฐานเหล็กโดยที่



 

[472] 

ฐานเหล็กจะติดเครื่องช่ังระบบดิจิตอล (Sartorius Model 
CP3202S) บันทึกปริมาณน้ําหนักท่ีเปลี่ยนแปลงในระหวําง
การอบแห๎ง (รูปท่ี 1) โดยสามารถปรับระดับพลังงานคลื่น
ไมโครเวฟได๎ 5 ระดับ ได๎แกํ 164, 231, 465, 605 และ 752 
W [12] 

 
รูปที่ 1  แผนภาพการอบแห๎งด๎วยคลื่นไมโครเวฟ 

การอบแห๎งสาหรํายเตาด๎วยคลื่นไมโครเวฟ โดยนํา
สาหรํายเตาจํานวน 300 g วางในถาดเซรามิครูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสขนาด 20x20 cm2 และสาหรํายเตามีช้ันความหนาคงที่ 
0.37±0.08 cm อบแห๎งด๎วยคลื่นไมโครเวฟที่ระดับความเข๎ม
ของพลั งงานคลื่นไมโครเวฟตํ างๆ จนเหลือความช้ืน 
0.15±0.01 gwater/gdry matter จากนั้นนําไปบดด๎วยเครื่องบด
แบบ Hammer mill จนมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 250 µm 

ลบบจ้าลองการอบลม้ง 

แบบจําลองการอบแห๎งเป็นการจําลองการถํายเท
ความร๎อนและมวลสารในระหวํางการอบแห๎ง ซึ่งจะชํวยใน
การออกแบบระบบการอบแห๎ งตํ างๆ จากการตรวจ
เอกสารรายงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการอบแห๎งอาหารหรือวัสดุ
ชีวภาพหลายฉบับ พบวําแบบจําลองการอบแห๎งที่นิยมใช๎ใน
การศึกษาอาหารหรือวัสดุชีวภาพจําพวกผักและผลไม๎ ได๎แกํ
แบบจําลองในรูปแบบของสมการเอมพิริคัล (Empirical 
equation) เชํนแบบจําลองของ Lewis, Henderson and 
Pabis, Page, Modified Page, Midilli et al., Wang and 
Singh และ Logarithmic ซึ่งรูปแบบของสมการแสดงใน
ตารางที่ 1 [18, 20-21] และสมการกึ่งทฤษฎี (Semi–
theoretical equation) ซึ่งจะมีรูปแบบความสัมพันธ๑ในรูป

กฎข๎อที่สองของฟิค (Fick‖s second law) สามารถใช๎ใน
การหาอัตราสํวนความช้ืนดังแสดงในสมการที่ (3) สําหรับ

วัสดุที่มีรูปทรงเป็นแผํนระนาบท่ีมีความยาวมากๆ (Infinite 
slab) และมีความหนาครึ่งหนึ่งของตัวอยํางอาหารหรือวัสดุ
ชีวภาพที่มีรูปรํางเป็นแผํนระนาบ [22] 
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เ มื่ อ  Deff คื อสั มประสิ ทธิ์ ก า ร แพรํ ความ ช้ื น
ประสิทธิผล (m2/s), L คือความหนาของสาหรํายเตา และ t 
คือเวลาในการอบแห๎ง (s) [15, 18, 22] 

การวิเคราะห๑หาคําพลังงานกระตุ๎นสําหรับการแพรํ 
(Activation energy for diffusion, Ea) โดยใช๎สมการอาร๑เร
เนียส (Arrhenius equation) ดังแสดงในสมการที่ (4) 
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           (4) 

เมื่อ k0 คือแฟกเตอร๑ความถี่ (1/min), Ea คือพลังงาน
กระตุ๎น (W/g), m คือนํ้าหนักของสาหรํายเตา (g) และ P 
พลังงานของคลื่นไมโครเวฟ (W) [15, 22-23] 

ตารางที่ 1 แบบจําลองการอบแห๎งแบบชั้นบางที่ประยุกต๑ใช๎สําหรับ
การอบแห๎งสาหรํายเตาด๎วยคลื่นไมโครเวฟ 

Model name Model equation Reference 

Lewis  )exp( ktMR   McMinn  
[24] 

2. Henderson and 
Pabis 

)exp( ktaMR   Dadal et al. 
 [25] 

3. Page )exp( nktMR   Pongtong et al. 
[23]  

4. Modified Page ))(exp( nktMR   Evin 
[19] 

5. Midilli et al. btktaMR n  )exp(  Waewsak et al. 
[26] 

6. Wang and 
Singh 

21 btatMR   Wu and Hu 
[27] 

7.Logarithmic  
cktaMR  )exp(  

Evin [19] 
 

k คือคําคงที่การอบแห๎ง (1/min), n คือคําดัชนีการอบแห๎ง 
a, b, c คือคําคงที่ของรูปแบบสมการ 

 การวิเคราะห๑หาคําคงที่ตํางๆ ของแบบจําลองการ
อบแห๎งสาหรํายเตาด๎วยคลื่นไมโครเวฟ ใช๎เทคนิคการ
วิเคราะห๑แบบสมการถดถอยแบบไมํเชิงเส๎น (Nonlinear 
regression) โดยใช๎คําสัมประสิทธิ์การตัดสินใจสูงสุด (R2) คํา

ไคกําลังสอง (2) และคํารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อน



 

[473] 

กําลังสองเฉลี่ย (RMSE) เป็นดัชนีบํงบอกความสามารถและ
ความแมํนยําในการทํานายคําความชื้นท่ีเปลี่ยนแปลงไปใน
ระหวํางการอบแห๎ง ดังแสดงในสมการที่ (5)-(7) [22, 28] 
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เมื่อคํา MRexp, i  และ MRpre, i เป็นคําอัตราสํวน
ความชื้นของการทดลองและคําอัตราสํวนความชื้นจากการ
ทํานายของแบบจําลองการอบแห๎ง คํา N และ nP เป็นจํานวน
ตัวอยํ างที่ ใ ช๎ ในการวิ เคราะห๑  และจํ านวนตัวแปรใน
แบบจําลอง 

ผลลละวิจารณ์ 

คุณลักษณะการอบลม้ง 

สาหรํายเตาที่ใช๎ในการทดลองมีความช้ืนเริ่มต๎น
เทํากับ 8.55±0.20 gwater/gdry matter และระดับความเข๎มของ
คลื่นไมโครเวฟ 0.77, 1.55, 2.00 และ 2.50 W/g รูปที่ 2 
แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางอัตราการเปลี่ยนแปลงความชื้น
ของสาหรํายเตาที่เวลาใดๆ ในระหวํางการอบแห๎งด๎วยคลื่น
ไมโครเวฟ เวลาที่ใช๎ในการอบแห๎งสาหรํายเตาจนเหลือ
ความช้ืน 0.15±0.01 gwater/gdry matter มีคําเทํากับ 80, 43, 32 
และ 21 min ตามลําดับ พบวําที่ระดับความเข๎มของคลื่น
ไมโครเวฟ 2.50 W/g ซึ่งเป็นระดับที่มีความเข๎มของคลื่นมาก
ที่สุดจะใช๎เวลาในการอบแห๎งน๎อยที่สุด ใช๎เวลาในการอบแห๎ง
สาหรํายเตา 21 min แตํที่ระดับความเข๎มของคลื่นไมโครเวฟ 
0.77 W/g จะใช๎เวลาในการอบแห๎งสาหรํายเตา 80 min 

 
รูปที่ 2  ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราสํวนความชื้นของสาหรํายเตาที่

ระดับความเข๎มของคลื่นไมโครเวฟ 0.77-2.50 W/g 

รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางอัตราการอบแห๎ง
ที่ระดับความชื้นตํางๆ ของการอบแห๎งสาหรํายเตาด๎วยคลื่น
ไมโครเวฟ โดยอัตราการอบแห๎งสาหรํายเตาจะขึ้นอยูํกับ
ระดับความเข๎มของคลื่นไมโครเวฟ สาหรํายเตาจัดเป็นวัสดุ
ทางชีวภาพซึ่งมีรูปแบบโครงสร๎างทางวิศวกรรมเป็นวัสดุพรุน 
และมีคําไดอิเล็กทริกสูงเนื่องจากสาหรํายเตามีความช้ืน
เริ่มต๎นปริมาณมาก จึงทําให๎สามารถดูดซับพลังงานจากคลื่น
ไมโครเวฟและเปลี่ยนเป็นความร๎อนได๎ดี โดยการเกิดความ
ร๎อนในสาหรํายเตาจะประกอบไปด๎วย กลไกการเหนี่ยวนําเชิง
ไอออน (Ionic conduction) และกลไกชนิดการหมุนของทั้ง
สองขั้ว (Dipolar rotation) ดังนั้นเมื่อสาหรํายเตาได๎รับ
พลังงานจากคลื่นไมโครเวฟในระหวํางการอบแห๎ง คลื่น
ไมโครเวฟจะเหนี่ยวนําให๎โมเลกุลของน้ําภายในสาหรํายเตา
เกิดการหมุนจากการเปลี่ยนแปลงข้ัวไฟฟูาอยํางรวดเร็ว ผล
ของการหมุนนี้ทําให๎เกิดการเสียดสีของโมเลกุลของน้ําภายใน
โครงสร๎างเซลล๑ช้ันในของสาหรํายเตาเกิดเป็นพลังงานความ
ร๎อนได๎อยํางรวดเร็ว [29-30] 

 
รูปที่ 3  อัตราการอบแห๎งของสาหรํายเตาที่ระดับความเข๎มของคลื่น

ไมโครเวฟ 0.77-2.50 W/g 



 

[474] 

โดยความร๎อนที่เกิดขึ้นจะชํวยเรํงอัตราการระเหยของ
น้ําหรือความช้ืนของสาหรํายเตาที่ผิวหน๎า และมีคําเทํากับ
อัตราการเคลื่อนตัวของน้ําภายในโครงสร๎างที่มาเติมเต็ม
บริเวณผิวหน๎าของสาหรํายเตาทําให๎มีอัตราการระเหยน้ําที่สูง
และคงท่ี (Constant rate period) และเมื่อการอบแห๎ง
สาหรํายเตาดําเนินการตํอไปเรื่อยๆ จนความช้ืนของสาหรําย
เตาเข๎าสูํความช้ืนวิกฤติกระบวนการอบแห๎งจะเข๎าสูํคาบเวลา
ที่อัตราการอบแห๎งลดลงอยํางสมบูรณ๑ (Falling rate period) 
[11, 30-31] 

ลบบจ้าลองการอบลม้ง 

การวิเคราะห๑หาคําพารามิเตอร๑ตํางๆ ของแบบจําลอง
การอบแห๎ง โดยใช๎การวิเคราะห๑แบบสมการถดถอยที่ไมํเป็น
เชิงเส๎น (Nonlinear regression) และใช๎คําสัมประสิทธ์ิการ

ตัดสินใจ (R2) คําไคกําลังสอง (2) และคํารากที่สองของ
ความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (RMSE) เป็นดัชนีบํงช้ี
ความแมํนยําของแบบจําลองการอบแห๎งในการทํานายคํา
ความช้ืนที่เปลี่ยนแปลงไปในระหวํางการอบแห๎ง แบบจําลอง
ที่มีความแมํนยําและเหมาะสมในการทํานายจะให๎คํา
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจสูงที่สุด แตํในขณะที่คําไคกําลังสอง 
และคํารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด [22, 28] ตารางที ่2 แสดงคําพารามิเตอร๑ตํางๆ และการ
วิเคราะห๑ทางสถิติของแบบจําลองการอบแห๎ง ซึ่งทําให๎เห็นวํา
แบบจําลองของ Logarithmic สามารถทํานายพฤติกรรมการ
อบแห๎งสาหรํายเตาได๎ เหมาะสมที่สุด เนื่องจากให๎คํา
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจสูงสุด (R2) โดยมีคําอยูํ ในชํวง 
0.9962-0.9985 ซึ่งมีคํามากกวําแบบจําลองการอบแห๎งของ 
Lewis, Page,  Modified Page, Midilli et al., 
Henderson and Pabis  และ Wang and Singh 
นอกจากนี้คําไคกําลังสองและคํารากที่สองของความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยมีคําระหวําง 1.7294x10-4-
4.9047x10-4 และ 0.0129-0.0214 ตามลําดับ  

การทวนสอบลบบจ้าลองการอบลม้ง 

ผลการศึกษาพบวําแบบจําลองการอบแห๎งของ
Logarithmic มี ค ว า ม เ หม าะ สม ใน กา รทํ า น าย กา ร
เปลี่ยนแปลงความชื้นที่เวลาใดๆ ในระหวํางการอบแห๎งด๎วย
คลื่นไมโครเวฟที่ระดับความเข๎มของคลื่นไมโครเวฟตํางๆ มาก

ที่สุด โดยมีสมการทั่วไปสําหรับการคํานวณคําคงที่การ
อบแห๎ง (k) และคําคงที่ของรูปแบบสมการ (a, c) ซึ่งเป็น
คําพารามิเตอร๑ของแบบจําลองการอบแห๎งของ Logarithmic 
ในรูปแบบความสัมพันธ๑ของระดับพลังงานคลื่นไมโครเวฟ 
โดยมีรูปแบบสมการดังแสดงในสมการที ่(8)-(10) 

 
Pk 0977.00232.0     (8) 

Pa 0061.00259.1    (9) 

     
Pc 0037.00354.0   (10) 

กา รทวนสอบแบบจํ าลอ งกา รอบแห๎ ง ขอ ง 
Logarithmic โดยใช๎สมการที่ (8)-(10) คํานวณคําคงที่การ
อบแห๎ ง และคํ าคงที่ ของรูปแบบสมการ จากนั้ นนํ า
คําพารามิเตอร๑ของแบบจําลองการอบแห๎งของ Logarithmic 
ทํานายคําอัตราสํวนความช้ืนของสาหรํายเตาในระหวํางการ
อบแห๎งด๎วยคลื่นไมโครเวฟที่ระดับความเข๎มของคลื่น
ไมโครเวฟตํางๆ นําคําที่ได๎จากการทํานายเปรียบเทียบกับ
ข๎อมูลจากการทดลอง  

 
รูปที่ 4  การเปรียบเทียบคําอัตราสํวนความชื้นที่ได๎จากการทดลองและ

คําที่ได๎จากการทํานายของแบบจําลอง Logarithmic ที่ระดับ
ความเข๎มของคลื่นไมโครเวฟตํางๆ 

รูปที่ 4 แสดงให๎เห็นถึงความสัมพันธ๑ระหวําง
อัตราสํวนความชื้นของสาหรํายเตาที่ได๎จากการทํานายด๎วย
แบบจําลองของ Logarithmic ซึ่งมีคําใกล๎เคียงกับอัตราการ
สํวนความช้ืนที่ ได๎จากการทดลอง โดยมีความสัมพันธ๑
ใกล๎เคียงกับเส๎นทวนสอบความแมํนยําหรือเส๎นตรงที่ความชัน 
45o ซึ่งสามารถบอกได๎วําคําที่ได๎จากรูปแบบสมการสามารถ
อธิบายหรือทํานายผลการทดลองได๎เป็นอยํางดี ซึ่งเป็น
แนวทางเดียวกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องในการทวนสอบความ
แมํนยําของแบบจําลองการอบแห๎ง [18, 21, 23, 32] 
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สัมประสิทธิ์การลพร่ความชื้นประสิทธิผลลละพลังงาน
กระตุ้น 

การหาคําสัมประสิทธ์ิการแพรํความชื้นประสิทธิผล
ของการอบแห๎งสาหรํายด๎วยคลื่นไมโครเวฟที่ระดับความเข๎ม
ของคลื่นไมโครเวฟตํางๆ สามารถวิเคราะห๑ด๎วยวิธีจัดรูปแบบ
ของสมการที่ (3) ในรูปของฟังก๑ช่ันลอการิทึมซึ่งรูปแบบ
สมการจะอยูํในรูปแบบความสัมพันธ๑แบบเส๎นตรง ดังแสดงใน
สมการที ่(11)  
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สามารถคํานวณคําสัมประสิทธิ์การแพรํความช้ืน
ประสิทธิผลของสาหรํายเตาจากคําความชันของกราฟเส๎นตรง
ซึ่งเป็นความสัมพันธ๑ระหวําง ln(MR) และเวลาในการอบแห๎ง 
(t) เมื่อ L มีคําเทํากับ 0.37±0.08 cm ดังแสดงในสมการที่ 
(12) 
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                (12)

 

ผลการวิเคราะห๑คําสัมประสิทธิ์การแพรํความช้ืน
ประสิทธิผลของสาหรํายเตาในระหวํางการอบแห๎งด๎วยคลื่น
ไมโครเวฟที่ระดับความเข๎มของคลื่น 0.77, 1.55, 2.00 และ 
2.50 W/g ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 2 คําผลลัพธ๑ที่ได๎จากการประยกุต๑ใช๎แบบจําลองการอบแห๎งแบบชั้นบางของการอบแห๎งสาหรํายเตา 

Drying model 
 

Microwave 
power levels 

(W/g) 

Empirical drying model constants Analytical parameters 
R2 
 

2 
( x10-4) 

RMSE 
 

Lewis 

0.77 k = 0.0549 0.9966 3.8535 0.0195 
1.55 k = 0.1004 0.9937 8.3722 0.0286 
2.00 k = 0.1382 0.9962 5.0429 0.0221 
2.50 k = 0.2154 0.9969 3.6676 0.0188 

Page 

0.77 k = 0.0616, n = 0.9628 0.9970 3.6093 0.0188 
1.55 k = 0.0961, n = 1.0167 0.9936 8.5043 0.0285 
2.00 k = 0.1405, n = 0.9922 0.9962 5.1834 0.0221 
2.50 k = 0.2274, n = 0.9683 0.9971 3.6306 0.0183 

Modified 
Page 

0.77 k = 0.0553, n = 0.9628 0.9970 3.6092 0.0188 
1.55 k = 0.1002, n = 1.0167 0.9936 8.4988 0.0285 
2.00 k = 0.1384, n = 0.9923 0.9962 5.1834 0.0221 
2.50 k = 0.2167, n = 0.9683 0.9971 3.6306 0.0183 

Midilli et al. 

0.77 k = 0.0672, a = 1.0481, b = 0.0003, n = 0.9619 0.9978 2.6110 0.0158 
1.55 k = 0.0984, a = 1.0482, b = 0.0009, n = 1.0537 0.9962 5.0560 0.0215 
2.00 k = 0.1408, a = 1.0313, b = 0.0010, n = 1.0288 0.9976 3.2400 0.0169 
2.50 k = 0.2277, a = 1.0208, b = 0.0012, n = 1.0018 0.9979 2.7458 0.0152 

Henderson 
and Pabis 

0.77 k = 0.0557, a = 1.0141 0.9966 3.7884 0.0192 
1.55 k = 0.1051, a = 1.0450 0.9944 7.3005 0.0265 
2.00 k = 0.1417, a = 1.0242 0.9963 4.7959 0.0213 
2.50 k = 0.2175, a = 1.0099 0.9969 3.7525 0.0186 

Logarithmic 

0.77 k = 0.0625, a = 1.0094, c = 0.0310 0.9985 1.7294 0.0129 
1.55 k = 0.1178, a = 1.0370, c = 0.0324 0.9962 4.9047 0.0214 
2.00 k = 0.1562, a = 1.0158, c = 0.0277 0.9978 2.9837 0.0165 
2.50 k = 0.2327, a = 1.0000, c = 0.0189 0.9981 2.4111 0.0146 

Wang and Singh 

0.77 a = -0.0353, b = 0.0003 0.9630 56.4758 0.0743 
1.55 a = -0.0653, b = 0.0011 0.9621 63.2153 0.0778 
2.00 a = -0.0883, b = 0.0019 0.9671 56.3133 0.0729 
2.50 a = -0.1349, b = 0.0045 0.9687 54.3522 0.0708 
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ตารางที่ 3 คําสัมประสิทธิ์การแพรํความชื้นประสิทธิผลที่ระดับความ
เข๎มของคลื่นไมโครเวฟตํางๆ 

Power (W/g) Slope Deff x10-7 
(m2/s) R2 

0.77 0.0493 2.74 0.9915 
1.55 0.0906 5.03 0.9875 
2.00 0.1247 6.92 0.9901 
2.50 0.1918 10.64 0.9945 

โดยที่ระดับความเข๎มของคลื่นไมโครเวฟสูงจะสํงผล
ตํอการเพิ่มคําสัมประสิทธิ์การแพรํความชื้นประสิทธิผลของ
สาหรํายเตา เนื่องจากคลื่นไมโครเวฟจะเป็นตัวเรํงอัตราการ
ระเหยของน้ําที่ผิวหน๎าของสาหรํายเตา และมีคําเทํากับอัตรา
การเคลื่อนของน้ําภายในโครงสร๎างที่มาเติมเต็มบริเวณ
ผิวหน๎า ความร๎อนที่ เกิดขึ้นจะถํายเทมวลสารในการ
แพรํกระจายตัวของความชื้นสูํผิววัสดุ (Surface diffusion) 
เชํนเดียวกับผลงานวิจัยของปองพล และฤทธิชัย [33] และ
งานวิจัยของ Özbek and Dadali [15] ซึ่งศึกษาหาคํา
สัมประสิทธิ์การแพรํของใบกะเพราในระหวํางการอบแห๎งด๎วย
ไมโครเวฟที่ระดับพลังงาน 164-752 W และการศึกษาหาคํา
สัมประสิทธิ์การแพรํของการอบแห๎งใบสะระแหนํด๎วยด๎วย
คลื่นไมโครเวฟที่ระดับพลังงาน 180-900 W ตามลําดับ  

การหาคําพลังงานกระตุ๎นของสาหรํายเตาในระหวําง
การอบแห๎งด๎ วยคลื่นไมโครเวฟ สามารถคํานวณจาก
ความสัมพันธ๑ในรูปฟังก๑ช่ันลอการิทึมของสมการอาร๑เรเนียส 
(สมการที่ (4)) โดยสมการจะอยูํในรูปแบบความสัมพันธ๑แบบ
เส๎นตรง ดังแสดงในสมการที ่(13) 
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แฟกเตอร๑ความถี่ (k0) และคําพลังงานกระตุ๎นของ
สาหรํายเตา (Ea) สามารถคํานวณจากคําความชันของกราฟ
เส๎นตรงที่พล็อตระหวําง ln(k) และ น้ําหนักของสาหรํายเตา
ตํอพลังงานของคลื่นไมโครเวฟ (m/P) พบวําคํา k0 และ Ea มี
คําเทํากับ 1.1226 1/min และ 1.33 W/g ดังแสดงในรูปที่ 5
ในขณะที่คํา Ea ของการอบแห๎งใบสะระแหนํด๎วยคลื่น
ไมโครเวฟที่ระดับพลังงาน 180-900 W [15] มีคําอยูํระหวําง 
11.05–12.28 W/g ซึ่งมีคํามากกวํา เนื่องจากใบสาระแนํมี
คุณลักษณะทางกายภาพ รวมทั้งโครงสร๎างเซลล๑และ
องค๑ประกอบทางเคมีที่แตกตํางจากสาหรํายเตา อีกทั้งใบ

สาระแนํมีความช้ืนเริ่มต๎นต่ํากวําสาหรํายเตาจึงทําให๎ต๎องใช๎
พลังงานกระตุ๎นเพื่อระเหยน้ํามากกวําสาหรํายเตาถึง 9.23 
เทํา ดังนั้น คํา Ea ของการอบแห๎งอาหารหรือวัสดุชีวภาพด๎วย
คลื่นไมโครเวฟจะขึ้นอยูํกับชนิดของอาหารหรือวัสดุชีวภาพ 
และระดับความเข๎มของคลื่นไมโครเวฟที่ใช๎ในการอบแห๎ง  

 
รูปที่ 5  ความสัมพันธ๑ของ Arrhenius ระหวํางคําคงที่การอบแห๎งและ

น้ําหนักของสาหรํายเตาตํอระดับพลังงานของคลื่นไมโครเวฟ 

 
 

สรุป 

ผลศึกษาแบบจําลองการอบแห๎งแบบช้ันบางของการ
อบแห๎งสาหรํายเตาด๎วยคลื่นไมโครเวฟแตํละระดับพลังงาน 
โดยเวลาที่ใช๎ในการอบแห๎งสาหรํายเตาจากความชื้นเริ่มต๎น 
8.55±0.20 gwater/gdry matter จนเหลือความชื้น 0.15±0.01 
gwater/gdry matter ใช๎เวลาเทํากับ 80, 43, 32 และ 21 min ที่
ระดับความเข๎มของคลื่นไมโครเวฟ 0.77, 1.55, 2.00 และ 
2.50 W/g ตามลําดับ แบบจําลองการอบแห๎งแบบช้ันบางของ 
Logarithmic สามารถทํานายพฤติกรรมการอบแห๎งสาหรําย
เตาได๎เหมาะสมที่สุด คําสัมประสิทธิ์การแพรํความช้ืน
ประสิทธิผล (Deff) ของสาหรํายเตาที่ระดับความเข๎มของคลื่น
ไมโครเวฟ 0.77, 1.55, 2.00 และ 2.50 W/g มีคําเทํากับ 
2.74x10-7, 5.03x10-7, 6.92x10-7 และ 10.64x10-7 m2/s 
ตามลําดับ และคําพลังงานกระตุ๎น (Ea) เทํากับ 1.32 W/g 
ดังนั้นการใช๎คลื่นไมโครเวฟในการอบแห๎งสาหรํายเตาจึงเป็น
อีกหนึ่ งทางเลื อก เพื่ อใ ช๎ประโยชน๑สํ าหรับการผลิต
เครื่องสําอางและอาหารเสริมรวมทั้งสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎
ในระดับอุตสาหกรรม  
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บทคัดย่อ 

 แปูงข๎าวกล๎องงอกมีสารอาหารมากกวําแปูงข๎าวกล๎องโดยเฉพาะ γ-aminobutyric acid หรือที่รู๎จักกันวํา  
กาบา (GABA) ดังนั้นการพัฒนาแปูงข๎าวกล๎องงอกมาใช๎เป็นอาหารเสริมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มมูลคําให๎กับแปูงข๎าวกล๎อง
งอก ปัจจัยที่สํงผลตํอปริมาณสารกาบาและสมบัติด๎านตํางๆของแปูงได๎แกํระยะเวลาที่ใช๎ในการงอก และอุณหภูมิอบแห๎ง ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้จึงศึกษาผลของระยะเวลาการงอก และอุณหภูมิที่ใช๎ในการอบแห๎งแบบฟลูอิไดเซชันที่มีตํอคุณภาพของแปูงข๎าวกล๎องงอก 
โดยพิจารณาปริมาณสารกาบา ความสามารถในการดูดซับน้ําและการละลายน้ําของแปูง ความหนืด และสมบัติการละลายของ
โปรตีน ในการเตรียมเพาะงอกทําได๎โดยนําข๎าวเปลือกมาแชํน้ําที่อุณหภูมิ 35oC เป็นระยะเวลา 60-76 ช่ัวโมง จากนั้นนํามาทําแห๎ง
แบบฟลูอิไดเซชันที่อุณหภูมิ 90-150oC ด๎วยความเร็วอากาศ 4 m/s ที่ความสูงเบด 10 เซนติเมตร จากผลการทดลองพบวําการ
งอกสํงผลให๎ปริมาณสารกาบาเพิ่มขึ้นอยํางมีนัยสําคัญคําความหนืดของน้ําแปูงข๎าวกล๎องงอกมีคําลดลงตามระยะเวลาการงอกที่
เพิ่มขึ้น สําหรับคําดัชนีการดูดซับน้ําของแปูงข๎าวกล๎องงอกไมํเปลี่ยนแปลงอยํางมีนัยสําคัญ ขณะที่คําดัชนีการละลายน้ําของแปูง
ข๎าวกล๎องงอกเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาการงอกเพิ่มขึ้น ความสามารถในการละลายของโปรตีนในน้ําเพิ่มขึ้นขณะที่คําการละลายของ
โปรตีนในเบส (KOH)มีคําลดลงตามระยะเวลาการงอก ภายหลังการอบแห๎งพบวําการเพิ่มอุณหภูมิที่ใช๎ในการอบแห๎งมีผลทําให๎แปูง
ข๎าวกล๎องงอกมีคําดัชนีการดูดซับน้ําเพิ่มขึ้น สํวนคําการละลายน้ําของแปูงข๎าวกล๎องงอกกับร๎อยละการละลายของโปรตีนในเบส
และในน้ําลดลงอยํางมีนัยสําคัญ สําหรับคําความหนืดของน้ําแปูงข๎าวกล๎องงอกพบวําคําความหนืดสูงสุดและคําความหนืดสุดท๎าย
เพิ่มขึ้นอยํางมีนัยสําคัญ 

ค้าส้าคัญ:γ-aminobutyric acid; ลป งข้าวกล้องงอก; ค่าการละลายของโปรตีน; ฟลูอิไดเซชัน 

1. บทน้า 

ข๎าวกล๎องเป็นที่รู๎จักและนิยมนํามารับประทาน
เนื่องจากอุดมไปด๎วยสารอาหารตํางๆ ใยอาหาร วิตามิน และ

แกมมาอะมิโนบิวทาริกแอซิต(Gammaaminobutyric  
acid) หรือท่ีรู๎จักกันวํา กาบา (GABA) มากกวําข๎าวขาว [1] 
การนําข๎าวกล๎องมาผํานการเพาะงอกทําให๎ข๎าวกล๎องงอกที่ได๎
มีปริมาณสารกาบาสูงขึ้น [2] สารกาบาเกิดจากกระบวนการ 

decarboxylation  ของกรดกลูตามิค [3,4] ซึ่งกรดนี้มี

บทบาทสํ าคัญในการทํ าหน๎ าที่ เป็นสารสื่ อประสาท 

(neurotransmitter) ในระบบสมองสํวนกลาง และเป็น

สารสื่อประสาทประเภทสารยับยั้ง (inhibitor) [3] ชํวย

ลด อั ต ร า เ สี่ ย ง ตํ อ ก า ร เ กิ ด โ ร ค ห ล อด เ ลื อ ด หั ว ใ จ 

(cardiovascular disease) และโรคมะเร็ง (cancer) [5]  
ปัจจุบันนี้ผู๎คนได๎หันมาให๎ความสําคัญเรื่องของ

สุขภาพมากขึ้นจึงมีได๎มีแนวคิดในการนําข๎าวกล๎องงอกมา
แปรรูปโดยจัดทําให๎อยูํ ในรูปแบบอาหารเสริม ( food 
supplement) อยํางไรก็ตามข๎าวกล๎องงอกที่ผํานการเพาะ
งอกนั้นมีความช้ืนสูงถึง 55% (db.) ดังนั้นการทําแห๎งด๎วยวิธี
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ฟลูอิไดเซชันจึงเป็นวิธีที่นํามาใช๎หลังจากเพาะงอก เนื่องจาก
เป็นการอบแห๎งที่อุณหภูมิสูง สํงผลให๎มีอัตราการอบแห๎งสูง 
ชํวยประหยัดเวลาในการอบแห๎งและลดปริมาณจุลินทรีย๑อีก
ด๎วย [6] ในขณะเดียวกันการใช๎อุณหภูมิสูงในการอบแห๎งข๎าว
กล๎องงอกนั้นอาจสํงผลตํอสมบัติด๎านตํางๆ ของแปูงเชํน 
ความหนืด การละลายน้ําและการพองตัวของแปูง ตลอดจน
ความสามารถในการละลายของโปรตีน  

ดังนั้นในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาสมบัติ
ด๎านตํางๆ ของแปูงข๎าวกล๎องงอกที่ผํานการอบแห๎งด๎วยวิธี
ฟลูอิไดเซชันท่ีอุณหภูมิ 90, 110, 130 และ 150oC โดย
สมบัติของแปูงที่สนใจหลังจากอบแห๎งจะพิจารณาในด๎านการ
ดูดซับน้ําและการละลายน้ําของแปูงข๎าวกล๎องงอก สมบัติด๎าน
ความหนืด ปริมาณโปรตีน ความสามารถในการละลายของ
โปรตีน และปริมาณสารกาบา  

2. อุปกรณ์ลละวิธีการ 

2.1 การเตรียมวัตถุดิบลละตัวอย่างข้าวกล้องงอก 

นําข๎าวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 จากศูนย๑วิจัยข๎าว
สกลนครที่เก็บเกี่ยวในชํวงเดือนพฤศจิกายน มาล๎างจากนั้น
นํามาแชํในน้ําที่อุณหภูมิ 35oC เป็นเวลา 60-76 ช่ัวโมง โดย
ทําการเปลี่ยนน้ําทุก 4 ช่ัวโมง ลักษณะของข๎าวภายหลังการ
แชํน้ําเมื่องอกแล๎วจะพบวํามีตุํมเล็กๆออกมา บริเวณจมูกข๎าว
มีความยาวประมาณ 0.5-2 มิลลิเมตร   

2.2. การอบลม้งด้วยเคร่ืองอบลม้งลบบฟลูอิไดซ์เบดลบบ
อากาศร้อน 

ระบบการอบแห๎งของฟลูอิไดซ๑เบดแบบอากาศร๎อน 
ประกอบด๎วย ฮีตเตอร๑ขนาด 12 kW ซึ่งทําการควบคุม
อุณหภูมิโดยใช๎ PID controller ซึ่งมีความถูกต๎อง ±1๐C  
สําหรับห๎องอบแห๎งนั้นใช๎เป็นสแตน-เลสทรงกระบอกสูง 140 
cm เส๎นผํานศูนย๑กลาง 20 cm พัดลมแบบเหวี่ยงใบพัดโค๎ง
หลังทํางานด๎วยระบบมอเตอร๑ขนาด 1.5 kW โดยที่อากาศ
แวดล๎อมถูกดูดเข๎าสูํระบบ จากนั้นจะไหลผํานฮีตเตอร๑เพื่ออุํน
อากาศให๎ร๎อนจนได๎อุณหภูมิที่ต๎องการ อากาศร๎อนที่ผํานการ
อบแห๎งแล๎วจะถูกนํากลับมาใช๎ใหมํโดยนํามาผสมกับอากาศที่
ดูดเข๎ามาในระบบ สําหรับการทดลองใช๎ตัวอยํางข๎าวกล๎อง
งอก 2 กิโลกรัม ทําการอบแห๎งที่อุณหภูมิ 90 110 130 และ 

150๐C โดยใช๎เบดที่มีความสูง 10 cm และความเร็วอากาศ 4 
m/s โดยทําการอบแห๎งจนได๎ความช้ืน 14-16% (d.b.) 
จากนั้นนําตัวอยํางข๎าวไปเก็บท่ีอุณหภูมิ 4-6๐C เพื่อรอการ
ทดสอบคุณภาพและสมบัติด๎านตํางๆ 

2.3 ปริมาณสารกาบา 

ข๎าวกล๎องงอกหลังจากกะเทาะเปลือกนํามาบดโดยใช๎ 
ultra centrifugal mill (Model no.ZM 100, Restch, 
Hann, Germany) และใช๎ตะแกรงขนาด 120-mesh จากนั้น
นําตัวอยํางแปูง 0.5g ผสมน้ํา 1.8 mL และ sulfosalicylic 
acid 200 µL ผสมด๎วยเครื่องผสมจนเป็นสารละลายจากนั้น
นํามาปั่นแยกด๎วยเครื่องเหวี่ยงแยกที่ 4,200 rpm เป็น
ระยะเวลา 10 นาที เพื่อแยกสารแขวนลอยออก จากนั้นนํามา
วิเคราะห๑โดยใช๎เครื่อง High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC) โดยใช๎วิธีของ Cohen และ 
Michaud [7] โดยใช๎คอลัมน๑ (supelcosil-LC-DABS) ขนาด
เส๎นผํานศูนย๑กลางภายใน 4.6 mm ยาว 150 mm อุณหภูมิ
คอลัมน๑ 40oC และใช๎ Acetonitrile เป็น Mobile phase ที่
อัตราการไหล 1 mL/min โดยใช๎สารตัวอยํางที่ฉีด 10 µL 
และ Ultraviolet detector กําหนดที่  315  nm  สําหรับ

ปริมาณกาบาแสดงผลโดยใช๎คําเฉลี่ยของการทดลองสามครั้ง 

2.4 ดัชนีการดูดซับน้้าลละดัชนีการละลายน้้า (Water 
Absorption Index, WAI ลละ Water Solubility 
Index)  

ดัชนีการดูดซับและการละลายน้ําของแปูงหาโดยวิธี
ของ Lin et al. [8] ดัดแปลงโดยนําตัวอยํางแปูงข๎าวกล๎อง
งอก 0.5g ที่ผํานการบดและรํอนผํานตะแกรงขนาด 80 
mesh ผสมน้ํา 15 mL ในหลอดเซนตริฟิวส๑ที่ทราบน้ําหนัก
แนํนอนจากนั้นนําไปใสํในอํางควบคุมอุณหภูมิที่มีการเขยํา
เป็นเวลา 30 นาที พร๎อมกับคนเป็นระยะ แล๎วทิ้งให๎เย็นที่
อุณหภูมิห๎องแล๎วนําไปเหวี่ยงแยกที่ 5000 x g เป็นเวลา 10 
นาที นําสารละลายใส (supernatant) มาใสํใน moisture 
can ที่ทราบน้ําหนักแนํนอน เพื่อนําไปหาดัชนีการละลายน้ํา
ของแปูง สํวนที่เหลือ (swollen granules) นําไปช่ังน้ําหนัก
เพื่อหาดัชนีการดูดซับน้ํา สําหรับสารละลายสํวนบนนําไปใสํ
ตู๎อบที่ 103oC เป็นเวลา 12 ช่ัวโมงจากนั้นนํามาช่ังน้ําหนัก 
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โดยดัชนีการดูดซับน้ําและดัชนีการละลายน้ําของแปูงข๎าว
กล๎องงอกคํานวณได๎จากสมการที่ 1 และสมการที่ 2  

ดัชนีการดูดซับน้ํา =         (1) 
น้ําหนักของ swollen granules*100 

น้ําหนักตัวอยําง*(100-ดัชนีการละลายน้ํา) 

ดัชนีการละลายน้าํ =        (2) 
น้ําหนักแปูงที่ละลายอยูํใน supernatant 

น้ําหนักตัวอยําง 

2.5 สมบัติด้านความมนืด (Pasting Properties) 

สมบัติด๎านความหนืดของแปูงข๎างกล๎องงอกหาโดย 
Rapid Visco Analyser, RVA (Newport Scientific, model 
no. RAV-4, Warriewood, Australia) ตามวิธีมาตรฐาน  
AACC 61-02 [9] นําตัวอยํางแปูงข๎าวกล๎องงอก 3.5g (16% 
d.b.) กับน้ํากลั่น 25 mL ใสํในกระป๋อง (RVA aluminum 
canister) ผสมให๎เข๎ากันโดยเริ่มต๎นใช๎ความเร็ว 960 rpm 
เป็นเวลา 10 วินาที จากนั้นเปลี่ยนความเร็วเป็น 160 rpm 
สํวนอุณหภูมิเริ่มแรกกําหนดให๎ใช๎ที่ 50๐C เป็นเวลา 1.5 นาที 
จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิที่อัตรา 12๐C ตํอนาที จนได๎ 95๐C และ
รักษาอุณหภูมินี้ไว๎เป็นเวลา 2.5 นาทีจากนั้นลดอุณหภูมิ ด๎วย
อัตรา 12๐C จนถึง 50๐C และรักษาอุณหภูมินี้ไว๎เป็นเวลา 2 
นาที  

2.6 ปริมาณโปรตีน (Protein Total) 

ปริมาณโปรตีนในตัวอยํางแปูงข๎าวกล๎องอกหาโดยวิธี 
Kjeldhal method AOAC [10] ช่ังตัวอยํางแปูงข๎าวกล๎อง
งอก 0.5 g ใสํในหลอดยํอย จากนั้นเติม Kjeldahl tabs 
(Kjeldahl catalyst 90%/tabs:  3.5g K2SO4 + 0.4g 
CuSO4) 2 เม็ด และ 96-98% H2SO4 12 mL เขยําเบาๆ 
แล๎วนําไปยํอยประมาณ 2 ช่ัวโมง เมื่อได๎สารละลายใสแล๎วทิ้ง
ให๎เย็นจากนั้นเติมน้ํากลั่น 75 mL เติมสารละลาย 50% 
NaOH แล๎วนําไปกลั่นลงในสารละลาย 4% Boric acid 25 
mL ที่เตรียมไว๎เป็นเวลา 5 นาที แล๎วนําไปไตเตรทกับ
สารละลาย 0.1M HCl จนได๎จุดยุติสีชมพู ปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมดคํานวนได๎จากสมการที่ 3 สําหรับปริมาณโปรตีนคูณ 
%N ด๎วย 5.7 
ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด(%Ntotal) =              (3) 

1.4007*(VHCl Titration-VBlank Titration)*[HCl] 
น้ําหนักตัวอยําง 

2.7 ความสามารถในการละลายของโปรตีน  

ความสามารถในการละลายของโปรตีน (Protein 
Solubility) หาโดยวิธีของ Elkhalifa & Bernhardt [11] 
ดัดแปลงโดยชั่งตัวอยํางแปูงข๎าวกล๎องงอก 1.5 g ผสมกับ 
0.2% KOH 75mL จากนั้นคนเป็นเวลา 20 นาที สารผสมที่
ได๎นําไปเหวี่ยงแยกที่ 2,700 rpm เป็นเวลา 15 นาที เพื่อแยก
ช้ันสารละลาย ปิเปตสารละลายสํวนบน 15 mL ลงในหลอด
ยํอยและเติม Kjeldahl tabs 2 เม็ด ตามด๎วย 96-98% 
H2SO4 12.5 mL กับ 2 mL H2O2 ปริมาณไนโตรเจนใน
สารละลายหาตาม Kjeldhal method AOAC [10] สําหรับ
ความสามารถในการละลายของโปรตีนในน้ําทําได๎โดย
เปลี่ยนตัวทําละลายจาก 0.2% KOH เป็นน้ํากลั่น ปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมดในสารละลายคํานวณได๎จากสมการที่ 4 
และความสามารถในการละลายของโปรตีนคํานวณได๎จาก
สมการที่ 5 
ปริมาณไนโตรเจนในสารละลาย(%Nsup) =       (4) 

1.4007*(VHCl Titration-VBlank Titration)*[HCl]*75 
15*น้ําหนักตัวอยําง (g) 

 ร๎อยละการละลายของโปรตีน =                   (5) 
ปริมาณโปรตีนในสารละลาย *100 
ปริมาณโปรตีนทั้งหมดในตัวอยาํง 

3. ผลลละวิจารณ์ผลการทดลอง 

3.1 คุณภาพลละสมบัติของลป งข้าวกล้องงอกที่
ระยะเวลาเพาะงอกต่างๆ 

3.1.1 ปริมาณสารกาบา 

ตารางที่ 1 ปริมาณสารกาบาที่ระยะเวลางอกตํางๆ 

เวลาการงอก (ชั่วโมง) GABA mg/100g 
0 2.46±0.52a 
60 30.03±1.43b 
64 31.23±2.47b 
68 40.23±0.63c 
72 28.7±0.62b 
76 26.63±0.83c 

ตัวอักษรที่แตกตํางกันในคอลัมน๑เดียวกันแสดงความแตกตํางอยํางมี
นัยสําคัญ (P<0.05) 
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การศึกษาสภาวะการงอกที่ให๎ปริมาณสารกาบามาก
ที่สุด ทําโดยการเพาะงอกข๎าวที่เวลาตํางๆกัน พบวําเวลาที่ใช๎
ในการเพาะงอกตั้งแตํ 60 ช่ัวโมงมีร๎อยละของการงอก 95% 
ขึ้นไป ปริมาณสารกาบาท่ีระยะเวลาการงอกตํางๆ แสดงดัง
ตารางที่ 1  การที่ข๎าวเมื่อผํานการเพาะงอกมีปริมาณสารกา
บาเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากระหวํางการงอกเกิดกระบวนการทาง
ชีวเคมี โดยเกิดการกระตุ๎นของเอนไซม๑ทําให๎เกิดการยํอย
สลายสารอาหารในเมล็ดข๎าว นอกจากนั้นระหวํางการงอกยัง
มีการเพิ่มขึ้นของโปรติเอสเอนไซม๑ (Protease enzyme) 
และจะลดลงเมื่อเวลาผํานไป [12] ซึ่งเอนไซม๑ตัวนี้ทําหน๎าที่
ไฮโดรไลท๑กรดอะมิโนและเอไมด๑ [13] สํงผลให๎มีปริมาณของ
กรดกลูตามิกมากขึ้น สํงผลให๎ปริมาณสารกาบาเพิ่มขึ้น โดย
พบวําที่เวลาการงอกเพิ่มมากขึ้นสํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณสารกาบาอยํางมีนัยสําคัญ โดยระยะเวลาที่ทําให๎
ได๎ปริมาณสารกาบามากท่ีสุดคือการเพาะงอกท่ี 68 ช่ัวโมง 
ซึ่งได๎ปริมาณสารกาบา 40.23 mg/100g หลังจากนั้นปริมาณ
สารกาบาเริ่มลดลง ซึ่ งการที่มีปริมาณสารกาบาลดลง
เนื่องจากในการเจริญเติบโตมีการใช๎สารกลูตาเมตและกาบา 
ดังนั้นการเพาะงอกเป็นเวลานานสํงผลทําให๎ข๎าวกล๎องงอกท่ี
ได๎มีปริมาณสารกาบาลดลงตามวัฏจักรเครป [14]  
3.1.2 สมบัติด้านความมนืด  

คําความหนืดของน้ําแปูงข๎าวกล๎องงอก
แสดงผลในด๎าน peak viscosity (PV), final 
viscosity (FV), pasting temperature 
(Ptemp), และ setback viscosity (SBV) โดย
การเปลี่ยนแปลงความหนืดของแปูงที่ระยะเวลา
การงอกตํางกันแสดงดังตารางที่ 2  จากการ
ทดสอบสมบัติด๎านความหนืด พบวําระยะเวลาที่
ใช๎ในการเพาะงอกมีผลตํอการเปลี่ยนแปลงความ
หนืด โดยแปูงข๎าวกล๎องงอกที่ใช๎ระยะเวลาเพาะ
งอกนานขึ้นมีผลทําให๎ Peak Viscosity, 
Setback และ Final Viscosity) มีคําลดลง
อยํางมีนัยสําคัญ (P<0.05) การที่แปูงมีความ
หนืดลดลงเนื่องจากระหวํางการเพาะงอกมี

ปริมาณ -amylase มากขึ้น [15] ซึ่งทําหน๎าที่

ไฮโดรไลซ๑โมเลกุลของอะไมโลสและอะไมโล
เพกตินเกิดเป็นองค๑ประกอบของน้ําตาลโมเลกุล
เล็กๆ สํงผลให๎คําความหนืดของแปูงที่ใช๎เวลา
เพาะงอกนานมีคําลดลง [16] นอกจากนั้นแปูงที่
ใช๎ระยะเวลาในการงอกนานขึ้นมีคํา Setback 
ลดลงแสดงถึงแนวโน๎มของคําการคืนตัวของแปูง
สุก (retrogradation) ที่ลดลง [17] 

3.1.3 ดัชนีการดูดซับลละดัชนีการละลายน้้าของลป งขา้ว
กล้องงอก 

ดัชนีการดูดซับและดัชนีการละลายน้ําของแปูงข๎าว
กล๎องงอกแสดงดังตารางที่ 3 พบวําแปูงข๎าวกล๎องงอกมีคํา
การละลายน้ําเพิ่มขึ้นอยํางมีนัยสําคัญเนื่องจากระหวํางการ
เพาะงอกโมเลกุลขนาดใหญํจําพวกคาร๑โบไฮเดรตถูกไฮโดร
ไลซ๑ได๎แปูงที่มีโมเลกุลเล็กลง [18] สํงผลทําให๎แปูงข๎าวกล๎อง
งอกมีคําการละลายน้ําเพิ่มมากขึ้นเมื่อระยะเวลาที่ใช๎ในการ
เพาะงอกเพิ่มขึ้น สํวนคําการดูดซับน้ําของแปูงข๎าวกล๎องงอก
ไมํเปลี่ยนแปลงอยํางมีนัยสําคัญ 

 

ตารางที่ 3 ดัชนีการดูดซับน้ํา (Water Absorption Index ,WAI) 
และดัชนีการละลายน้ํา (Water Solubility Index, WSI) ของแปูง
ข๎าวกลอ๎งงอก 

Germination  
time (hr) %WSI WAI 

0 5.15±0.10a 2.93±0.03a 
60 7.20±0.06b 2.90±0.07a 
64 7.47±0.09b 2.86±0.05a 
68 8.51±0.10c 2.89±0.02a 
72 9.00±0.19d 2.83±0.04a 

ตารางที่ 2 คุณสมบัติด๎านความหนืดของแปูงข๎าวกล๎องงอกที่เวลาการเพาะงอกตํางกัน 

Germination time 
(hr) 

Pasting 
temperature 

(oC) 

Centipoint (cP) 

Peak viscosity Setback Final viscosity 

0 73.12±0.45a 4494.30±67.86f 1078.00±2.00f 3113.70±49.34f 

60 74.85±0.52a 1707.30±8.62e 742.33±5.86e 1541.70±22.03e 

64 74.57±1.67a 1421.00±47.03d 650.00±20.81d 1289.00±66.81d 

68 73.97±0.98a 1118.30±15.01c 557.67±10.07c 1046.30±30.66c 

72 74.77±0.53a 939.00±31.51b 495.00±3.61b 908.00±7.00b 

76 74.52±1.24a 690.00±8.54a 411.00±11.53a 724.67±28.50a 

ตัวอักษรที่แตกตํางกันในคอลัมน๑เดียวกันแสดงความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญ (P<0.05) 
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76 9.80±0.30e 2.85±0.02a 
ตัวอักษรที่แตกตํางกันในคอลัมน๑เดียวกันแสดงความแตกตํางอยํางมี
นัยสําคัญ (P<0.05) 

3.1.4 ปริมาณโปรตีน 

เมื่อนําข๎าวไปผํานกระบวนการงอกท่ีเวลาตํางๆ กัน 
พบวําปริมาณโปรตีนในข๎าวท่ีผํานการเพาะงอกลดลงอยํางมี
นัยสําคัญดังตารางที่ 4 การลดลงของโปรตีนเป็นผลมาจาก
ระหวํางการเพาะงอกมีปริมาณโปรติเอสเอนไซม๑ (Protease 
enzyme) เพิ่มขึ้น [12] ซึ่งทําหน๎าที่ไฮโดรไลซ๑โปรตีนโดยทํา
ให๎โมเลกุลขนาดใหญํของเปปไทด๑มีขนาดของโมเลกุลเล็กลง 
[13] ซึ่ งระหวํ างการงอกมีการใช๎กรดอะมิ โนในการ
เจริญเติบโตตามวัฏจักรเครปสํงผลให๎โปรตีนลดลง 

ตารางที่ 4 ปริมาณโปรตีนทั้งหมดของแปูงข๎าวกล๎องงอกที่ระยะเวลา
การงอกตํางๆ 

Germination 
time (hr) Protein content 

0 8.22±0.02b 
60 8.06±0.07a 
64 8.07±0.02a 
68 8.08±0.02a 
72 8.07±0.05a 
76 8.06±0.02a 

ตัวอักษรที่แตกตํางกันในคอลัมน๑เดียวกันแสดงความแตกตํางอยํางมี
นัยสําคัญ (P<0.05) 

3.1.5 ความสามารถในการละลายของโปรตีน 

โปรตีนในข๎าวประกอบด๎วย 4 ชนิดหลักๆตาม
ความสามารถในการละลาย ได๎แกํ Albumins ละลายในน้ํา 
Globulins ละลายในเกลือ Glutelins ละลายในกรดหรือเบส 
และ Prolamins ละลายในแอลกอฮอล๑ที่ความเข๎มข๎น 70-
90%  โดยอัตราสํวนของโปรตีนแบํงเป็น 5 : 10 : 80 : 5 
เปอร๑เซ็นต๑ ตามลําดับ [19] สําหรับความสามารถในการ
ละลายของโปรตีนจะพิจารณาในสํวนของ Glutelins และ 
Albumins โดยคําการละลายของโปรตีนของแปูงข๎าวกล๎อง
งอกที่ใช๎ระยะเวลาเพาะงอกตํางกันแสดงดังตารางที่ 5 พบวํา
ข๎าวเมื่อผํานการเพาะงอกมีความสามารถในการละลายของ
โปรตีนในสารละลายเบสลดลงอยํางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ระหวําง
การงอกเกิดการเปลีย่นแปลงของโปรตีนที่สะสม โดยมีสัดสํวน
ของ Albumins และ Globulin เพิ่มขึ้น [20] Horiguchi & 
Kitagishi [13] ได๎อธิบายวําในขณะที่ Glutelins ถูกไฮโดรไลซ๑

จะมีสัดสํวนของ Albumin และ Globulin เพิ่มมากขึ้น 
ดังนั้นการที่มีสัดสํวนของ Glutelins ลดลง ในขณะที่ 
Albumin และ Globulin เพิ่มขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่ทําให๎
โปรตีนในข๎าวมีความสามารถในการละลายในสารละลาย
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด๑ลดลงสํวนความสามารถในการ
ละลายของโปรตีนในน้ําเพิ่มขึ้น 

ตารางที่ 5 ความสามารถในการละลายของโปรตีนในสารละลาย
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด๑ และน้ํา 

Germination 
time (hr) 

Protein solubility, % 
KOH H2O 

0 86.22±0.88b 3.69±0.11a 
60 78.55±0.91a 4.51±0.42b 
64 78.57±0.18a 4.59±0.13b 
68 78.37±0.06a 4.17±0.01ab 
72 78.75±0.19a 4.61±0.11b 
76 78.51±0.27a 4.42±0.13ab 

ตัวอักษรที่แตกตํางกันในคอลัมน๑เดียวกันแสดงความแตกตํางอยํางมี
นัยสําคัญ (P<0.05) 

3.2 คุณภาพลละสมบัติของลป งข้าวกล้องงอกมลังการ
อบลม้งด้วยวิธีฟลูอิไดเซชัน 

จากการหาระยะเวลาการงอกที่เหมาะสมของแปูงข๎าว
กล๎องงอกเพื่อให๎ ได๎ปริมาณสารกาบามากที่สุด พบวํา
ระยะเวลางอกที่ 68 ช่ัวโมง ทําให๎ได๎ปริมาณสารกาบามาก
ที่สุดคือ 40.23 mg/100g จึงนําข๎าวกล๎องงอกที่ผํานการเพาะ
งอกเป็นเวลา 68 ช่ัวโมง มาใช๎ในการอบแห๎งด๎วยวิธีฟลูอิไดเซ
ชันที่อุณหภูมิ 90, 110, 130 และ 150oC เพื่อให๎ได๎ความช้ืน 
16% d.b.  

3.2.1 ดัชนีการดูดซับและดัชนีการละลายน้ําของแปูง
ข๎าวกล๎องงอกหลังจากผํานการอบแห๎ง 

คําดัชนีการดูดซับน้ําและการละลายน้ําของแปูงข๎าว
กล๎องงอกภายหลังการอบแห๎งแสดงดังตารางที่ 6 พบวําแปูง
ข๎าวกล๎องงอกที่ผํานการอบแห๎งมีแนวโน๎มของคําดัชนีการดูด
ซับน้ําเพิ่มขึ้นเป็นผลเนื่องมาจากการที่เม็ดแปูงบางสํวนเกิดเจ
ลาติไนซ๑อีกทั้งความร๎อนทําให๎พันธะไฮโดรเจนระหวําง
โมเลกุลของแปูงถูกทําลายด๎วยเหตุนี้ทําให๎แปูงข๎าวกล๎องงอก
ที่ผํานการอบแห๎งมีคําดัชนีการดูดซับน้ําเพิ่มมากขึ้น ขณะที่
คําการละลายน้ําของแปูงข๎าวกล๎องงอกที่ผํานการอบแห๎ง
ลดลงอยํางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับข๎าวท่ีไมํผํานการ
อบแห๎ง ซึ่งการลดลงของคําการละลายน้ําของแปูงสันนิษฐาน
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วําเป็นผลจากการฟอร๑มตัวของโครงสร๎างที่เป็นผลึกของอะ
ไมโลสกับไลปิดประกอบกับการเสียสภาพของโปรตีน
เนื่องจากความร๎อนในการอบแห๎งสํงผลให๎แปูงข๎าวกล๎องงอก
มีคําการละลายน้ําลดลง  

ตารางที่ 6 ดัชนีการดูดซับและดัชนีการละลาย น้าํหลังจากผํานการ
อบแห๎ง ของแปูงข๎าวกล๎องงอกที่ผํานการเพาะงอก 68 ชั่วโมง 

Drying temperature 
(oC) %WSI WAI 

BR 5.58±0.36c 3.40±0.09a 

GBR 9.96±0.28d 3.32±0.01a 

90 4.75±0.12b 3.76±0.05b 

110 4.18±0.08a 4.17±0.10c 

130 3.90±0.07a 5.13±0.14d 

150  5.73±0.14c 5.69±0.09e 

ตัวอักษรที่แตกตํางกันในคอลัมน๑เดียวกันแสดงความแตกตํางอยํางมี
นัยสําคัญ (P<0.05) 

3.2.2 สมบัติด๎านความหนืดของแปูงข๎าวกล๎องงอก
หลังจากผํานการอบแห๎งด๎วยวิธีฟลูอิไดเซชัน 

ตารางที่ 7 แสดงสมบัติด๎านความหนืดของแปูงข๎าว
กล๎องงอกท่ีผํานการอบแห๎งที่อุณหภูมิตํางๆ พบวําคําความ
หนืดสูงสุดของแปูงข๎าวกล๎องงอกมีคําลดลงอยํางมีนัยสําคัญ
เมื่อเทียบกับข๎าวที่ไมํผํานการอบแห๎ง (GBR) ซึ่งภายหลังจาก
ผํานการอบแห๎งที่อุณหภูมิ 90 และ 110oC พบวําคําความ
หนืดสูงสุด(Peak viscosity) มีแนวโน๎มกลับมาสูงมากขึ้น 
เนื่องจากการเกิดการเชิงซ๎อนของอะไมโลสกับไลปิดและการ
เสียสภาพของโปรตีนเนื่องจากความร๎อนทําให๎แปูงข๎าวกล๎อง
งอกละลายน้ําได๎ลดลงสํงผลให๎ความหนืดสูงสุดสูงขึ้น ขณะที่
การเพิ่มอุณหภูมิในการอบแห๎งเป็น 130 และ 150oC สํงผล
ให๎คําความหนืดสูงสุดที่ได๎มีคําลดลงอยํางมีนัยสําคัญเมื่อ

เทียบกับการอบแห๎งที่ 90 และ 110oC ทั้งนี้เนื่องจากการ
อบแห๎งที่อุณหภูมิ 130 และ 150oC ทําให๎แปูงข๎าวกล๎องงอก
สูญเสียความเป็นผลึก (crystalline) และความเป็นระเบียบ
ของโมเลกุล [21] สํงผลให๎สํวนของอะไมโลสสามารถละลาย
น้ําได๎ [18] 

 

3.2.3 ปริมาณโปรตีนและความสามารถในการละลาย
ของโปรตีนของแปูงข๎าวกล๎องงอกหลังผํานการอบแห๎ง 

ตารางที่ 8 แสดงคําการละลายของโปรตีนในน้ํา 
และใน KOH สําหรับแปูงข๎าวกล๎องงอกท่ีผํานการ

อบแห๎งที่อุณหภูมิตํางๆ พบวําความสามารถในการละลาย 

ตารางที่ 8 ความสามารถในการละลายของโปรตีนในสารละลาย
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด๑ (Glutelins) และในน้ํา (Albumin) หลัง
ผํานการอบแห๎ง 

Drying temperature 
(oC) 

Protein solubility, % 
KOH H2O 

BR 76.95±0.31f 12.22±0.71c 

GBR 75.06±0.07e 12.73±0.60c 

90 66.48±0.06d 7.29±0.31b 

110 63.48±0.04c 6.56±0.59ab 

130 54.15±0.03b 5.83±0.89ab 

150  52.44±0.52a 4.83±0.05a 

ตัวอักษรที่แตกตํางกันในคอลัมน๑เดียวกันแสดงความแตกตํางอยํางมี
นัยสําคัญ (P<0.05) 

ละลายของโปรตีนทั้ งในน้ํ าและในสารละลาย
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด๑มีคําลดลงอยํางมีนัยสําคัญ เนื่องจาก
แปูงข๎าวมีอุณหภูมิที่ทําให๎เกิดการเสียสภาพของโปรตีนอยูํที่ 
80.5oC สํวน Glutelins และ Albumins มีระดับการเสีย
สภาพอยูํที่ 82.2 และ 73.3oC ตามลําดับ [22] ด๎วยเหตุนี้การ
อบแห๎งที่อุณหภูมิ 90oC ขึ้นไปทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 คุณสมบัติด๎านความหนืดของแปูงข๎าวกล๎องงอกเพาะงอกหลังจากผํานอบแห๎งด๎วยวธิีฟลูอิไดเซชันจนได๎ความชื้น 16% d.b. 

Drying 
temperature (oC) 

Pasting 
temperature 

(oC) 

Centipoint (cP) 

Peak viscosity Setback Final viscosity 

BR 72.35±0.48a 4621.33±34.93f 1097.00±29.60b 2669.00±45.13b 

GBR 72.65±0.88a 2052.67±64.86a 480.33±7.23a 923.67±17.21a 

90 74.00±0.95ab 4090.67±94.00d 1072.00±5.29b 2618.30±31.47b 

110 75.30±0.95b 4400.33±28.29e 1265.30±8.50c 3325.00±64.97d 
130 78.52±0.42c 3128.00±66.19c 1307.30±8.08d 3421.70±38.84d 

150 75.13±0.83b 2540.67±5.51b 1104.30±8.14b 2879.70±15.63c 

ตัวอักษรที่แตกตํางกันในคอลัมน๑เดียวกันแสดงความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญ (P<0.05) 
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โครงสร๎างของโปรตีนเป็นผลให๎ความสามารถในการละลาย
ของโปรตีนทั้งในน้ําและในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด๑
ลดลง  

4. สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาผลของระยะเวลาการเพาะงอกท่ีมีตํอ
สมบัติของแปูงข๎าวกล๎องงอกพบวําปริมารสารกาบา คําการ
ละลายของโปรตีนในน้ํา และคําดัชนีการละลายน้ําของแปูง
ข๎าวกล๎องงอกเพิ่มขึ้น ขณะที่คําดัชนีการดูดซับน้ําของแปูง
ข๎าวกล๎องงอกไมํเปลี่ยนแปลง สําหรับคําความหนืดและคํา
การละลายของโปรตีนในเบสของแปูงข๎าวกล๎องงอกลดลง
อยํางมีนัยสําคัญเมื่อระยะเวลาในการเพาะงอกเพิ่มขึ้น ท้ังนี้
เนื่องจากระหวํางการงอกโปรตีนและคาร๑โบไฮเดรตถูกไฮโดร
ไลซ๑โดยเอนไซม๑ การที่คําการละลายของโปรตีนในเบสลดลง
สันนิษฐานวํานําจะมาจากการที่โปรตีนถูกไฮโดรไลซ๑ทําให๎
สัดสํวนของ Glutelins ที่ละลายได๎ในกรดหรือเบสลดลง
ขณะที่มีสัดสํวนของ Albumins ที่ละลายได๎ในน้ําเพิ่มขึ้น 
ภายหลังการอบแห๎งที่อุณหภูมิ 90 - 150oC พบวําแปูงข๎าว
กล๎องงอกมีคําดัชนีการละลายน้ํา คําการละลายของโปรตีนใน
น้ําและในเบสลดลง ขณะที่คําดัชนีการดูดซับน้ําและความ
หนืดของแปูงข๎าวกล๎องงอกมีคําเพิ่มขึ้นอยํางมีนัยสําคัญเมื่อ
เทียบกับแปูงข๎าวกล๎องงอกที่ไมํผํานการอบแห๎ง ซึ่งผล
ดังกลําวสันนิษฐานวําเป็นผลมาจากการที่โปรตีนเกิดการเสีย
สภาพเนื่องจากความร๎อนในการอบแห๎งและการเกิด
สารประกอบเชิงซ๎อนระหวํางอะไมโลสกับไลปิด 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันมีผู๎ปุวยเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เชํนมะเร็งลําไส๎ใหญํ และเบาหวานมากขึ้นเนื่องจากการรับประทานอาหารที่
ไมํถูกหลักโภชนาการสตาร๑ชต๎านทานการยํอย (Resistant starch, RS) ซึ่งมีสมบัติคล๎ายเส๎นใยจึงได๎เข๎ามามีบทบาทเป็นสํวนผสม
ของอาหารเพื่อทดแทนการรับประทานเส๎นใยจากธรรมชาติ ในการทดลองเริ่มด๎วยการสกัดสตาร๑ชออกจากกล๎วยน้ําว๎าดิบด๎วย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด๑ความเข๎มข๎น 0.05N จากนั้นนําสตาร๑ชที่สกัดได๎ไปอบแห๎งที่อุณหภูมิ 50°C นาน 6 ช่ัวโมงตามด๎วย
กระบวนการเจลาทิไนเซชันโดยผสมน้ํากับสตาร๑ชให๎มีความเข๎มข๎น 8% w/v แล๎วนําไปให๎ความร๎อนที่อุณหภูมิ 121°C ความดัน 1.1 
บาร๑เกจและอุณหภูมิ 100°C ความดันบรรยากาศนาน 30 นาทีจากนั้นแบํงสตาร๑ชออกเป็นสองสํวน สํวนแรกเติมเอนไซม๑พูลูลาเน
สลงในเจลสตาร๑ชเพื่อตัดกิ่งสายโซํโมเลกุลสตาร๑ชเป็นเวลา 24 และ 48 ช่ัวโมงและสํวนที่สองไมํเติมเอนไซม๑ จากนั้นนําเจลสตาร๑ชทั้ง
สองสํวนมาบํมที่อุณหภูมิ 4°C เป็นเวลา 1, 3, 5 และ 7 วันจากการทดลองพบวําระยะเวลาในการบํมเจลสตาร๑ชไมํมีผลตํอปริมาณ
ของ RDS, SDS และ RS เมื่อเปรียบเทียบผลของการตัดกิ่งสายโซํโมเลกุลสตาร๑ชตํอปริมาณของ RDS, SDS และ RS พบวําสตาร๑ชที่
ผํานการตัดกิ่งมีปริมาณRS มากกวําสตาร๑ชที่ไมํผํานการตัดกิ่ง รวมถึงมีคํา RDS, SDS กําลังการพองตัว และร๎อยละการละลายที่ต่ํา
กวําสําหรับระยะเวลาในการตัดกิ่งที่ 24 และ 48 ช่ัวโมง ตํอคําของ RDS, SDS, RS กําลังการพองตัว และร๎อยละการละลาย พบวํา
เวลาในการตัดกิ่งทั้งสองไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ สํวนผลของอุณหภูมิและความดันในการเจลาทิไนซ๑สตาร๑ชตํอปริมาณ RS 
(พิจารณาที่เวลาการตัดกิ่ง 24 ช่ัวโมง) พบวําการเจลาทิไนซ๑ที่อุณหภูมิ 121°C ความดัน 1.1 บาร๑เกจ ให๎ปริมาณ RDS ต่ํากวําการเจ
ลาทิไนซ๑สตาร๑ชที่อุณหภูมิ 100°C ความดันบรรยากาศ แตํคํา SDS,RS กําลังการพองตัว และการละลายไมํตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ 

ค้าส้าคัญ: สตาร์ชต้านทานการย่อย; การตัดกิ่งสตาร์ช; กระบวนการเจลาทิไนเซชัน; กระบวนการคืนตัว 

บทน้า 

กล๎วยเป็นพืช ที่เจริญเติบโตได๎ดีในประเทศไทย และ
ให๎ผลผลิตออกมาตลอดทั้งปี ดังนั้นกล๎วยจึงจัดได๎วําเป็นพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่ง ไพลําภา[1] ได๎สกัดสตาร๑ชจาก
กล๎วยสามสายพันธุ๑ ได๎แกํ กล๎วยน้ําว๎า กล๎วยหอมทอง และ
กล๎วยไขํ ด๎วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด๑ ความเข๎มข๎น 
0.05 N พบวําร๎อยละของปริมาณผลได๎ของการสกัดสตาร๑ช
จากกล๎วยน้ําว๎า ให๎ปริมาณมากที่สุดคือ 33.18% สํวน กล๎วย
หอมทอง และ กล๎วยไขํได๎ปริมาณของสตาร๑ชใกล๎เคียงกัน คือ 

29.67 % และ 30.37 %  ตามลําดับ วสันต๑ [2] ได๎ทําการ
ทดลองสกัดสตาร๑ชจากกล๎วยดิบ โดยใช๎ตัวแปรในการศึกษา 
คือสายพันธุ๑ของกล๎วยและสารละลายที่ใช๎สกัด สายพันธุ๑
กล๎วยที่นํามาศึกษาได๎แกํ กล๎วยน้ําว๎า กล๎วยหักมุก และกล๎วย
ตานี สํวนสารละลายที่ใช๎ในการศึกษาได๎แกํ สารละลาย
โซเดียมไบซัลไฟด๑ (NaHSO3) ความเข๎มข๎น 1 % สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด๑ (NaOH) ความเข๎มข๎น 0.05 N และน้ํา 
พบวําการสกัดสตาร๑ชจากกล๎วยชนิดตํางๆ ด๎วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด๑ ความเข๎มข๎น 0.05 N ให๎ปริมาณสตาร๑ช
สูงสุดเมื่อเทียบกับสารละลายชนิดอื่น ซึ่งกล๎วยน้ําว๎า กล๎วย
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หักมุก และกล๎วยตานีให๎ปริมาณสตาร๑ชเทํากับ 34.09%, 
34.09% และ 21.07% ตามลําดับ จากผลการทดลองข๎างต๎น 
เห็นได๎วําปริมาณของสตาร๑ชในกล๎วยน้ําว๎ามีถึง 33-34% ซึ่ง
มากกวํากล๎วยสายพันธุ๑อ่ืนๆ รวมทั้งสามารถหาซื้อได๎งําย และ
ราคาถูก ดังนั้นกล๎วยน้ําว๎าจึงเป็นพืชที่นําสนใจในการนํามา
เป็นวัตถุดิบในการผลิตสตาร๑ชต๎านทานการยํอย ( RS)  

สตาร๑ชเป็นโพลีแซ็กคาไรด๑พบในพืช ประกอบด๎วย
สายโซํพอลีเมอร๑กลูโคส 2 ชนิด คือพอลีเมอร๑เชิงเส๎น (มีกิ่ง
ก๎านเล็กน๎อย) หรืออะมิโลส และพอลีเมอร๑เชิงกิ่งหรืออะมิโล
เพกทิน [3-6] เมื่อพิจารณาความสามารถในการยํอยตํอ
เอนไซม๑ภายในรํางกาย  เชํน เอนไซม๑แอลฟาอะไมเลส ของ
สตาร๑ชแล๎ว พบวําสตาร๑ซสามารถแบํงออกเป็น 3 ประเภท 
[7,9,10] ได๎แกํ (1) สตาร๑ชที่ถูกยํอยอยํางรวดเร็ว (rapidly 
digestible starch; RDS) สตาร๑ชชนิดนี้มีองค๑ประกอบหลัก
เป็นโครงสร๎างแบบอสัญฐาน และมีสํวนของผลึกอยูํน๎อยนิด 
พบในอาหารที่หุงสุกใหมํๆ เมื่อให๎สตาร๑ชชนิดนี้ทําปฏิกิริยา
กับเอนไซม๑แอลฟาอะไมเลส สตาร๑ชจะถูกเปลี่ยนให๎อยูํในรูป
ของโมเลกุลน้ําตาลกลูโคสในเวลา 20 นาที  (2) สตาร๑ชที่มี
การยํอยอยํางช๎า ๆ (slow digestible starch; SDS) สตาร๑ช 
ชนิดนี้ มีองค๑ประกอบหลักเป็นโครงสร๎ างแบบอสัณฐาน
เชํนเดียวกับ RDS แตํมีสํวนของผลึกมากกวํา RDS สํงผลให๎
ถูกยํอยสลายด๎วยเอนไซม๑ช๎ากวํา และคาดวําถูกยํอยสลายได๎
สมบูรณ๑ในลําไส๎เล็ก โดยจะถูกเปลี่ยนให๎เป็นน้ําตาลกลูโคส 
หลังจากที่มีการทําปฏิกิริยากับเอนไซม๑แล๎ว 100 นาที พบได๎
ในสตาร๑ชจากพืช ธัญชาติ และผลิตภัณฑ๑เส๎นที่ทําสุกแล๎ว (3) 
สตาร๑ชต๎านทานตํอการยํอย (resistant starch; RS) สตาร๑ช
ชนิดนี้เป็นสํวนของสตาร๑ชที่มีความสามารถทนตํอการยํอย
ด๎วยเอนไซม๑ โดยที่เอนไซม๑ไมํสามารถยํอยสตาร๑ชชนิดนี้ได๎
หลังจากปลํอยให๎ทําปฏิกิริยายํอยสลายเป็นเวลา 120 นาที 
ซึ่งทําให๎สตาร๑ชชนิดนี้มีสมบัติคล๎ายเส๎นใย European FLAIR 
Concerted Action on Resistant Starch (EURESTA) ได๎
ให๎นิยามของ RS วําหมายถึง สตาร๑ชและผลิตภัณฑ๑ของ
สตาร๑ชที่ไมํสามารถถูกยํอยสลายด๎วยเอนไซม๑และดูดซึมใน
ลําไส๎เล็กของมนุษย๑สุขภาพดี จากข๎อมูลดังกลําว RS จึง
นําสนใจที่จะนํามาผลิตเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันมี
การประยุกต๑ใช๎ RS ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยใช๎เป็น
สํวนผสมในอาหารประเภทตํางๆ เพื่อเพิ่มปริมาณเส๎นใย เชํน 

ขนมอบกรอบ ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ๑ธัญชาติสําเร็จรูป 
อาหารเส๎น เป็นต๎น  [1, 3, 10-12] 

ปัจจัยที่มีผลตํอการเกิด RS คือสภาวะในกระบวนการ
เจลาทิไนเซชัน (Gelatinization) ความยาวสายโซํโมเลกุล
สตาร๑ช และสภาวะในกระบวนการคืนตัว (Retrogradation) 
ของเจลสตาร๑ช [3, 12-15] กระบวนการเจลทิไนเซชัน เป็น
กระบวนการที่ให๎ความร๎อนกับน้ําสตาร๑ชจนถึงอุณหภูมิใด
อุณหภูมิหนึ่ง (ประมาณ 60-70°C) พันธะไฮโดรเจนภายใน
ผลึกสตาร๑ชจะถูกทําลาย ทําให๎อะมิโลสและอะมิโลเพกทิน
คลายตัวจากผลึก หมูํไฮดรอกซิลภายในสายโซํจะเกิดพันธะ
กับโมเลกุลของน้ํา เป็นผลให๎สตาร๑ชเกิดการพองตัว อะมิโลส 
สายสั้นบางสํวนเริ่มละลายออกมากับน้ําเกิดเป็นเจลสตาร๑ช 
เมื่อเพิ่มอุณหภูมิขึ้นอีกพันธะไฮโดรเจนจะถูกทําลายมากข้ึน
และผลึกของสตาร๑ช ลดน๎อยลงเนื่องจากการคลายตัวออก
ของอะมิโลเพกทิน การละลายของอะมิโลสมากข้ึนและการ
พองตัวจะมีมากขึ้นเชํนกัน [16-18] ทั้งนี้อุณหภูมิที่ใช๎ในการ
เจลาทิไนซ๑และการแตกตัวของผลึกสตาร๑ชมีผลมากตํอการตัด
กิ่งสตาร๑ช เนื่องจากหากมีการแตกตัวของผลึกสตาร๑ชสูง 
เอนไซม๑ที่ใช๎ในการตัดกิ่งจะสามารถเข๎าตัดกิ่งของอะมิโลเพ
กทินได๎มากนั่นเอง 

กระบวนการตัดกิ่งอะไมโลเพกทินภายในเจลสตาร๑ช
สามารถทําได๎ด๎วยเติมเอนไซม๑พูลูลาเนส หรือเอนไซม๑ไอโซอะ
ไมเลส [9, 13, 18, 19] ลงในเจลสตาร๑ช โดยเอนไซม๑จะเข๎าไป
ทําลายพันธะระหวํางสายโซํกิ่งและสายโซํหลัก (แอลฟา-1,6 
กลูโคซิดิก) ของสายโซํโมเลกุลสตาร๑ชทําให๎มีสายโซํตรง
ภายในเจลสตาร๑ชมากข้ึน ซึ่งเมื่อนําเจลสตาร๑ชที่ผํานการตัด
กิ่งไปทําการคืนตัวโดยการบํมที่ระยะเวลาตํางๆ พบวําเจล
สตาร๑ชที่ผํานการตัดกิ่งแล๎วนําไปบํมนั้น มีปริมาณของ RS 
มากกวําการบํมเจลสตาร๑ชที่ไมํผํานการตัดกิ่ง Lehmann et 
al. [21] ได๎เปรียบเทียบผลของการตัดกิ่งสายโซํโมเลกุล
สตาร๑ชตํอปริมาณของ RS โดยเจลาทิไนซ๑สตาร๑ชที่อุณหภูมิ 
121°C นาน 30 นาที และตัดกิ่งด๎วยเอนไซม๑พูลูลาเนส 
(อัตราสํวน สตาร๑ช : เอนไซม๑ เทํากับ 20:1) นาน 24 ช่ัวโมง 
แล๎วนําไปบํมที่ 25°C พบวําการตัดกิ่งสายโซํโมเลกุลสตาร๑ช
ให๎ RS เทํากับ 45.7% และสตาร๑ชที่ไมํถูกตัดกิ่งให๎ RS เทํากับ 
5.9% Gonzalez-Solo et al. [12], Leeman et al. [15] 
พร๎อมด๎วย Shamai et al. [22] พบวําสายโซํโมเลกุลสตาร๑ชที่
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มีความยาวเทํากับ 20 หนํวยกลูโคส มีการฟอร๑มตัวเป็น RS 
สูงที่สุด เนื่องจากความยาวสายโซํขนาดดังกลําว เป็นขนาดที่
เหมาะสมในการฟอร๑มตัวเป็นเกลียวคูํ (double helices) ได๎
ดีที่สุด ซึ่งในกระบวนการคืนตัวนั้น การเกิดเกลียวคูํของสาย
โซํโมเลกุลสตาร๑ชเกิดจากโมเลกุลที่มีรูปรํางเกลียวสุํมของอะ
มิโลส (random coil) เคลื่อนที่เข๎ามาใกล๎กันและจับตัวกัน
ด๎วยพันธะไฮโดรเจนเกิดเป็นสายเกลียวคูํ ปัจจัยที่มีผลตํอการ
คืนตัวนอกจากความยาวของสายโซํตรงกลูโคสแล๎ว ยังมี
ปัจจัยอื่นท้ังในเรื่องอุณหภูมิและระยะเวลาบํม  โดย ยุรี [7], 
Gonzalez-Solo et al. [12] พร๎อมด๎วย Schmiedl et al. 
[23] พบวําอุณหภูมิที่ให๎การคืนตัวได๎ดีที่สุดคือ 4°C และเมื่อ
เพิ่มระยะเวลาบํมมากข้ึนจะทําให๎ปริมาณของ RS เพิ่มมาก
ขึ้น 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้มีความประสงค๑ที่จะศึกษาสภาวะ
ของการเจลาทิไนซ๑ และผลของการตัดกิ่งสายโซํโมเลกุล
สตาร๑ชด๎วยเอนไซม๑พูลูลาเนส โดยบํมเจลสตาร๑ชที่อุณหภูมิ 
4°C ตํอปริมาณ RS  

2. วัสดุ อุปกรณ์ลละวิธีการ 

วัสดุ 

กล๎วยน้ําว๎าดิบ,  เอนไซม๑พลูลูลาเนส จากบริษัท 

Novo Nordisk A/S,  

การสกัดสตาร์ชจากกล้วยน้้าว้าดิบ 

การสกัดเริ่มจากสับกล๎วยดิบที่ปอกเปลือกแล๎วให๎
ละเอียด เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด๑ ความเข๎มข๎น 
0.05 N อัตราสํวนเนื้อกล๎วยตํอสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด๑ 1:2 w/v ปั่นกวนด๎วยเครื่องผสม ความเร็วรอบ 1000 
rpm นาน 2 ช่ัวโมง จากนั้นนําของผสมไปหมุนเหวี่ยงโดยใช๎
ความเร็วรอบ 10,000 rpm นาน 10 นาที นําตะกอนที่ได๎มา
ผสมน้ําแล๎วกรองด๎วยตะแกรงรํอนขนาด 100, 200 และ 325 
เมช ตามลําดับ ท้ิงสตาร๑ชให๎ตกตะกอน เทนํ้าสํวนบนทิ้ง ริน
น้ําลงไปอีกครั้งแล๎วกรองซ้ํา ทําเชํนนี้ตํอไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง
น้ําสํวนบนใส กรองผํานกระดาษกรอง Whatman เบอร๑ 1 
จากนั้นนําไปอบที่อุณหภูมิ 50°C เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง สุดท๎าย
นําไปบดและรํอนผํานตะแกรงรํอนขนาด 100 เมช เก็บ
สตาร๑ชไว๎ในถุงพลาสติกที่ปิดสนิท 

การเตรียมสตาร์ชตัดกิ่ง 

ผสมสตาร๑ชกับน้ํากลั่น (อัตราสํวน 8% w/v) ปรับ 
pH เป็น 5.0 โดย สารละลายบัพเฟอร๑โซเดียมอะซิเตท เจลาทิ
ไนซ๑ที่อุณหภูมิ 121ºC ความดัน 1.1 บาร๑เกจ และ 100ºC 
ความดันบรรยากาศ นาน 30 นาที ลดอุณหภูมิเป็น 50ºC ใน 
water bath shaker จากนั้นเติมเอนไซม๑พูลูลาเนส จํานวน 
5% v/w บํมนาน 24 และ 48 ช่ัวโมง จากนั้นหยุดปฎิกิริยา
ของเอนไซม๑ โดยให๎ความร๎อนกับเจลสตาร๑ช ที่อุณหภูมิ 85ºC 
นาน 20-30 นาที [8,10] และบํมเจลสตาร๑ชที่อุณหภูมิ 4 º C 
นาน 1, 3, 5 และ 7 วัน สุดท๎ายนําไปไลํน้ําออกโดยเติมเอทา

นอล (absolute,≥99.8%,  Merck, Germany )  เขยําให๎เข๎า

กัน กรองผํานกระดาษกรอง Whatman เบอร๑ 1 และอบท่ี 
50 º C นาน 6 ช่ัวโมง บดแล๎วกรองผํานตะแกรงรํอนเบอร๑ 
100 เก็บสตาร๑ชตัดกิ่งไว๎ในถุงพลาสติกที่ปิดสนิท 

การมาองค์ประกอบทางเคมี  

การวิเคราะห๑ปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ๎า และความช้ืน
ของสตาร๑ช ใช๎วิธีตาม AOAC (2000) สํวนปริมาณสตาร๑ช
ทั้งหมดใช๎วิธีของ Mahin และ Carr [24] 

การกระจายตัวของสายโซ่โมเลกุลสตาร์ช ด้วยเคร่ือง 
High Performance Size Exclusion Chromatogra-
phy  (HPSEC)  

ช่ังสตาร๑ชตัดกิ่งที่เวลา 24 และ 48 ช่ัวโมง (เจลาทิ

ไนซ๑ที่อุณหภูมิ 121°C ความดัน 1.1 บาร๑เกจ 30  ที ) 
จํานวน 4 mg นําไปละลายในสารละลาย Dimethyl 
Sulfoxide (DMSO) ความเข๎มข๎น 90%v/v จํานวน 1 mL 
แ ชํ ในน้ํ า ร๎ อนจนสตาร๑ ชละลายหมด  ตามวิ ธี ขอ ง 
Jiranuntakul et al. [25] จากนั้นนํามากรองผํานแมมเบรนข
นาด 0.45 µm เริ่มแรกให๎ล๎างคอลัมน๑ (Zorbax PSM 60 
ขนาด 6.2 x 250  mm ซึ่งภายในบรรจุด๎วยเม็ดซิลิกาที่มีรู
พรุนขนาด 5 µm) โดยฉีดสารละลายสตาร๑ชเข๎าไปในเครื่อง 
HPSEC (LC-20AD; Shimadzu) จํานวน  100 µL อัตราการ
ไหลของ DMSO ความเข๎มข๎น 90%v/v ซึ่งถูกใช๎เป็นเฟส
เคลื่อนที่ เทํากับ 0.5 mL ตํอนาที อุณหภูมิ 50°C detecter 
ของเครื่องเป็นแบบ RI detector  (RID-10A; Shimadzu) 
จากนั้นฉีดสารละลายสตาร๑ชไปในเครื่อง HPLC อีกครั้ง 
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จํานวน 40 µL เพื่อทําการทดสอบการกระจายตัวของสายโซํ
กลูโคส และวิเคราะห๑กราฟที่ได๎จากการทดสอบด๎วยซอฟแวร๑ 
Shimadzu CLASS-VP (version 6.14 SP2) 

การมาปริมาณ RDS, SDS ลละ RS  

การวิเคราะห๑ RDS, SDS และ RS ดัดแปลงมาจากวิธี
ของ Zhang et al. [26] โดยช่ังสตาร๑ช 100 mg ในขวดก๎น
แบน ใสํลูกแก๎วขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 5 mm จํานวน 15 
ลูก แล๎วเติมน้ํากลั่น 2 mL สารละลายโซเดียมอะซิเตท
บัฟเฟอร๑ pH 5.2 จํานวน 5 mL และเอนไซม๑ผสม 
(แอลฟาอะไมเลส 600 U/mL และอะไมโลกลูโคซิเดส 26 
U/mL จํานวน 54 และ 6 mL ตามลําดับ) จํานวน 5 mL 
จากนั้นนําไปบํมที่ 37°C ใน water bath shaker ดูด
สารละลายออกมา 0.5 mL เมื่อครบเวลา 20 และ 120 นาที 
หยุดปฏิกิริยาด๎วยสารละลายเอทานอล ความเข๎มข๎น 80% 
จํานวน 4.5 mL (G20 และ G120 ตามลําดับ) หมุนเหวี่ยงท่ี
ความเร็วรอบ 5000 rpm นาน 10 นาที วิเคราะห๑หาปริมาณ
กลูโคสด๎วยชุดทดสอบหาปริมาณกลูโคส Kit Glucose 
Oxidase/Peroxidase  (Sigma Glucose (GO) Assay kit, 
Sigma GAGO20) แล๎วคํานวณหาคํา RDS, SDS และ RS ดัง
ในสมการ 

RDS = (G20 x 0.9)/TS…………..…..…(2) 
SDS = ((G1 20 - G20) x 0.9)/TS………….…….(3) 

RS   = [TS – (RDS+SDS)]/TS……..(4) 

ร้อยละการละลายลละก้าลังการพองตัว 

ผสมสตาร๑ชจํานวน 100 mg ลงในหลอดทดลอง 
จากนั้นเติมน้ํากลั่นจํานวน 10 mL นําไปให๎ความร๎อนที่
อุณหภูมิ 60, 80, และ 100°C นาน 30 นาที (นําออกมาเขยํา
ทุกๆ 5 นาที) ทิ้งไว๎ให๎เย็น แล๎วหมุนเหวี่ยงท่ีความเร็วรอบ 
4500 rpm นาน 15 นาที แยกสํวนใสใสํลงในจานอะลูมิเนียม
แล๎วอบที่ 120° C จนน้ําระเหยหมด ทิ้งไว๎ให๎เย็นแล๎วช่ัง
น้ําหนัก นําตะกอนที่ได๎จากการหมุนเหวี่ยงไปช่ังน้ําหนัก แล๎ว
คํานวณตามสมการ 

ร๎อยละการละลาย (%S)=(Sw/W) ×100………..(5) 
กําลังการพองตัว(Sp)=(Sd×100)/(W×(100-S))..(6) 

โดย  

Sw 
Sd 
W 

=น้ําหนักตัวอยํางที่ละลายน้ํา 
= น้ําหนักตัวอยํางเปียก 
=น้ําหนักตัวอยํางแห๎ง 

3. ผลลละวิจารณ์ผลการทดลอง 

3.1 องค์ประกอบทางเคมีของสตาร์ช  

ร๎อยละขององค๑ประกอบทางเคมีสามารถแสดงได๎ดัง
ตารางที่ 3 – 1 

ตารางที่ 3-1 องค๑ประกอบทางเคมีของสตาร๑ช 

ปริมาณ (ร้อยละ) 
สตาร์ช เส้นใย โปรตีน ไขมัน ความชื้น เถ้า 
92.88 
±0.3 

1.80±0.
1 

0.29 
±0.1 

0.01 
±0.2 

4.86 
±0.8 

0.16 
±0.1 

จากตารางที่ 3-1 พบวําสตาร๑ที่สกัดได๎จากกล๎วย
น้ําว๎ามีความบริสุทธิ์คํอนข๎างสูง คือมีสตาร๑ชร๎อยละ 92.88 
ในขณะที่ เส๎นใย โปรตีน ไขมัน และเถ๎า มีปริมาณที่น๎อยมาก 
เมื่อนําคําในตารางไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น เชํน ไพลํา
ภา [1] ซึ่งได๎รายงานปริมาณขององค๑ประกอบทางเคมี คือ 
ความช้ืน โปรตีน ไขมัน และเถ๎า ของสตาร๑ชกล๎วยน้ําว๎า  วํามี
ปริมาณเทํากับ 7.16%, 0.2%, 0.12% และ 0.05% 
ตามลําดับ Lehmann et al. [21] ได๎ศึกษาองค๑ประกอบทาง
เคมีของสตาร๑ชกล๎วย (Musa acuminata Var.) แล๎วพบวํา 
สตาร๑ชกล๎วยมีองค๑ประกอบทางเคมี ได๎แกํ ความชื้น 14.3%, 
ไขมัน 0.18%, โปรตีน 0.44% และเถ๎า 0.04% Zhang et al. 
[26] ได๎รายงานผลจากการหาปริมาณขององค๑ประกอบทาง
เคมีภายในสตาร๑ชกล๎วย วํามีปริมาณของความช้ืน 11.9%, 
โปรตีน 0.39% และเถ๎า 0.1% ซึ่งจะเห็นได๎วําปริมาณของ
องค๑ประกอบทางเคมีของสตาร๑ชในตารางที่ 3-1 และของ
นักวิจัยทํานอื่นมีคําใกล๎เคียงกัน 

3.2 ความยาวสายโซ่โมเลกุลสตาร์ช 

ผลของระยะเวลาในการตัดกิ่งสายโซํโมเลกุลสตาร๑ช
ตํอความยาวสายโซํ แสดงดังในรูปท่ี 3-1 โดยเห็นได๎วําเมื่อ
เพิ่มเวลาในการตัดกิ่งสายโซํโมเลกุลสตาร๑ช มากข้ึนจาก 24 
ช่ัวโมง เป็น 48 ช่ัวโมง จะได๎สายโซํโมเลกุลสตาร๑ชที่มีขนาดที่
สั้น มากขึ้น ดังจะเห็นได๎ชัดเจนในชํวงความยาวสายโซํเทํากับ 
100-1,000 หนํวยกลูโคส แตํเมื่อพิจารณาความยาวของสาย
โซํโมเลกุลสตาร๑ชในชํวงที่ความยาวต่ํากวํา 100 หนํวยกลูโคส 
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พบวําระยะเวลาในการตัดกิ่งสายโซํโมเลกุลสตาร๑ช ท่ี 24 
ช่ัวโมง และ 48 ช่ัวโมง ให๎คําไมํแตกตํางกัน 

 
รูปที่ 3-1  ความยาวสาย โซํโมเลกุลสตาร๑ชตัดกิ่งที่เวลา 24 และ 48 

ชั่วโมง (เจลาทิไนซ๑ที่ 121 º C ความดัน 1.1 บาร๑เกจ )  

3.3 ปริมาณของ RDS, SDS ลละ RS  

ร๎อยละของ RDS, SDS และ RS สามารถแสดงได๎ใน
รูปที่ 3 - 2 ซึ่งพบวําสตาร๑ชที่ได๎จากการคืนตัวของเจลสตาร๑ช
ที่ผํานการตัดกิ่งให๎ปริมาณของ RS มากกวําการบํมเจลสตาร๑ช
ที่ไมํผํานการตัดกิ่ง เมื่อเปรียบเทียบผลของระยะเวลาการตัด
กิ่ง ที่เวลา 24 และ 48 ช่ัวโมง (เจลาทิไนซ๑สตาร๑ชที่อุณหภูมิ 
121ºC ความดัน 1.1 บาร๑เกจ ) ตํอปริมาณของ RDS, SDS 
และ RS พบวําไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ สําหรับ
ผลของอุณหภูมิและความดันในการเจลาทิไนซ๑สตาร๑ชตํอ
ปริมาณ RS (ตัดกิ่งสตาร๑ชนาน 24 ช่ัวโมง) พบวําการเจลาทิ
ไนซ๑ที่อุณหภูมิ 100ºC ความดันบรรยากาศ ให๎ปริมาณ RDS 
มากกวําสตาร๑ชที่ผํานการเจลาทิไนซ๑ที่ อุณหภูมิ 121ºC 
ความดัน 1.1 บาร๑เกจ และปริมาณของ SDS มีน๎อยกวํา สํวน 
RS ไมํตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ จากผลการทดลอง สามารถ
สรุปได๎วํา ผลึกสตาร๑ชภายในเจลถูกทําลายเนื่องมาจาก
กระบวนการเจลาทิไนเซชันที่อุณหภูมิ 100ºC ความดัน
บรรยากาศ ได๎เกือบสมบูรณ๑ ซึ่งอาจเหลือผลึกของสตาร๑ช
จํานวนเล็กน๎อย ดังนั้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการเจลาทิไนซ๑เป็น 
121ºC ความดัน 1.1 บาร๑เกจ จึงมีผลกระทบตํอผลึกในเจล
สตาร๑ชไมํมากนัก 

 
รูปที่ 3-2  ร๎อยละของ RDS, SDS และ RS ภายในสตาร๑ชที่ผําน

กระบวนการตํางๆ แล๎วบํมที่ 4ºC นาน 3 วัน โดยที่ 3-n-121, 
3-24-121, 3-48-121 คือ สตาร๑ชที่ผํานการเจลาทิไนซ๑ที่
อุณหภูมิ 121ºC ความดัน 1.1 บาร๑เกจ ไมํตัดกิ่ง, ตัดกิ่งที่ 24 
ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง ตามลําดับ สํวน 3-24-100 คือ สตาร๑ช
ที่ผํานการเจลาทิไนซ๑ที่ 100ºC ความดันบรรยากาศ ตัดกิ่งที่ 
24 ชั่วโมง 

*หมายเหตุ อักษรที่ตํางกันบนกราฟ แสดงถึงคําที่ตํางกันทางสถิติ (p  
0.05) 

3.3 ก้าลังพองตัวลละการละลาย 

กําลังพองตัวและร๎อยละการละลายของสตาร๑ชที่ผําน
กระบวนการตํางๆ แสดงดังในรูปที่ 3 – 3 พบวําสตาร๑ชที่ผําน
การเจลาทิไนซ๑ที่อุณหภูมิ 121ºC ความดัน 1.1 บาร๑เกจ ไมํ
ตัดกิ่ง และบํม 3 วันมีกําลังพองตัวและการละลายสูงที่สุด 
เนื่องจากผลึกสตาร๑ชที่ผํานกระบวนการนี้เกิดจากการจับตัว
กันของสายโซํอะไมโลเพกทิน กิ่งก๎านของอะมิโลเพก ทินจะ
ไปขัดขวางไมํให๎มีการจัดเรียงตัวเป็นผลึกที่เป็นระเบียบ 
ดังนั้นสตาร๑ชชนิดนี้จึงไมํมีความแข็งแรง และขาดเสถียรภาพ
ทางความร๎อน นั่นคือเมื่อนําไปต๎มผลึกสตาร๑ชจะถูกทําลายไป
อยํางรวดเร็ว 
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(ข) 

รูปที่ 3-3 (ก) กําลังพองตัวและ  (ข) ร๎อยละการละลายของสตาร๑ช 
สตาร๑ชที่ผํานกระบวนการตํางๆ แล๎วบํมที่ 4ºC นาน 3 วัน โดย
ที่ 3-n-121, 3-24-121, 3-48-121 คือ สตาร๑ชที่ผํานการเจ
ลาทิไนซ๑ที่อุณหภูมิ 121ºC ความดัน 1.1 บาร๑เกจ ไมํตัดกิ่ง, 
ตัดกิ่งที่ 24 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง ตามลําดับ สํวน 3-24-100 
คือ สตาร๑ชที่ผํานการเจลาทิไนซ๑ที่ 100ºC ความดันบรรยากาศ 
ตัดกิ่งที่ 24 ชั่วโมง 

สํวนสตาร๑ชที่ได๎จากกระบวนการเจลาทิไนซ๑ ตามด๎วย
การตัดกิ่งสายโซํอะมิโลเพกทิน การรวมตัวเป็นผลึกใหมํนั้น
จะเป็นระเบียบ และมีการอัดตัวกันแนํนมากกวําสตาร๑ชที่ได๎
จากการคืนตัวของเจลสตาร๑ชที่ไมํถูกตัดกิ่ง เนื่องจากมันไมํมี
กิ่งก๎านมาขัดขวางการจัดเรียงตัว ผลคือมันจะมีเสถียรภาพ
ทางความร๎อนมากกวําสตาร๑ชชนิดดังกลําว สตาร๑ชที่ผํานการ
เจลาทิไนซ๑ที่อุณหภูมิ 121ºC ความดัน 1.1 บาร๑เกจ ตัดกิ่ง ที่ 
24 และ 48 ช่ัวโมง ให๎คํากําลังพองตัวและการละลายไมํ
ตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ สํวนสตาร๑ชที่ได๎จากกระบวนการเจ
ลาทิไนเซช่ันที่ 100ºC ความดันบรรยากาศ ตัดกิ่งที่ 24 
ช่ัวโมง ให๎คํากําลังการพองตัวตํางจากสตาร๑ชที่ผํานการเจลาทิ
ไนซ๑ที่อุณหภูมิ 121ºC ความดัน 1.1 บาร๑เกจ ตัดกิ่ง ที่ 24 
และ 48 ช่ัวโมงเล็กน๎อย คือในชํวงอุณหภูมิ 60-80 ºC สตาร๑ช
ที่ได๎จากกระบวนการนี้จะยังไมํเกิดการพองตัว แตํเมื่อเพิ่ม
อุณหภูมิเป็น 100 ºC สตาร๑ชจะเกิดการพองตัวอยํางรวดเร็ว 
แตํสุดท๎ายแล๎วสตาร๑ชที่ได๎จาก 3 กระบวนการคือสตาร๑ชที่
ผํานการเจลาทิไนซ๑ที่อุณหภูมิ 121ºC ความดัน 1.1 บาร๑เกจ 
ตัดกิ่ง ท่ี 24 และ 48 ช่ัวโมงกระบวนการเจลาทิไนเซช่ันท่ี 
100ºC ความดันบรรยากาศ ตัดกิ่งที่ 24 ช่ัวโมง ให๎คํากําลัง
การพองตัวและการละลายไมํตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ 

4.สรุปลละวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการทดลองสรุปได๎วําการตัดกิ่ งของสายโซํ
โมเลกุลอะไมโลเพกทิน สามารถเพิ่มปริมาณของ RS และลด

ปริมาณของ RDS, SDS,  กําลังการพองตัว,  และร๎อยละการ
ละลายได๎อยํางมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาในการ
ตัดกิ่งสายโซํโมเลกุลสตาร๑ชนาน 24 ช่ัวโมงและ 48 ช่ัวโมง
พบวําระยะเวลาการตัดกิ่งทั้งสอง ให๎ปริมาณ RDS, SDS RS, 
กําลังการพองตัว,  ร๎อยละการละลายไมํแตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญ  สํวนผลของสภาวะในกระบวนการเจลาทิไนเซชัน
ตํอปริมาณของ RS (ตัดกิ่งสายโซํโมเลกุลสตาร๑ชที่ 24 ช่ัวโมง) 
พบวําการเจลาทิไนซ๑ที่อุณหภูมิ 100ºC ความดันบรรยากาศ 
ให๎ปริมาณ RDS มากกวําสตาร๑ชที่ผํานการเจลาทิไนซ๑ที่
อุณหภูมิ 121ºC ความดัน 1.1 บาร๑เกจ แตํปริมาณของ SDS 
และ RS ไมํตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ  
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บทคัดย่อ 

หัวบุกเป็นหัวใต๎ดินของต๎นบุก(Amorphophallus spp.) ซึ่งเป็นพืชเกษตรที่สามารถนํามาผลิตแปูงบุก ซึ่งในแปูงบุกมีสา
รกลูโคแมนแนน (Glucomannan) อยูํในปริมาณมาก แปูงบุกมีการนํามาใช๎ประโยชน๑อยํางแพรํหลายทั้งในด๎านการแพทย๑และ
อุตสาหกรรมอาหารกระบวนการผลิตแปูงบุกมีผลสําคัญอยํางยิ่งตํอคุณภาพของกลูโคแมนแนนที่ได๎โดยเฉพาะขั้นตอนการอบแห๎ง
ด๎วยความร๎อนและเวลาที่ใช๎ในการอบแห๎งสํงผลตํอคุณภาพของแปูงบุกและกลูโคแมนแนนในด๎านสีความหนืดและปริมาณกลูโค
แมนแนนการพัฒนากระบวนการอบแห๎งที่รวดเร็วเหมาะสมมีประสิทธิภาพในการผลิตแปูงบุกจะชํวยให๎สามารถผลิตกลูโคแมนแนน
ที่มีคุณภาพดีเป็นการเพิ่มมูลคําด๎านผลผลิตทางการเกษตรได๎ดีงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาหาจุดที่เหมาะสมในการทําแห๎ง
แปูงบุกแบบสองขั้นตอนโดยใช๎เทคนิคการปั่นเหวี่ยงตามด๎วยการอบแห๎งแบบฟลูอิไดซ๑เบดขั้นตอนการใช๎เทคนิคการปั่นเหวี่ยงใช๎
คําแรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กลาง350 550 และ 850 เทําของแรงโน๎มถํวงของโลก (g) และระยะเวลาในการปั่นเหวี่ยง 0-10 นาที สําหรับ
ขั้นตอนของการอบแห๎งแบบฟลูอิดไซ๑เบดใช๎อุณหภูมิอากาศร๎อน 100 120 และ 140 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 0-7 นาทีโดยศึกษา
ความสัมพันธ๑ของปัจจัยที่มีผลตํอความช้ืนของแปูงบุกและวิเคราะห๑หาจุดที่เหมาะสมด๎วยResponsesurfacemethodology(RSM) 
ผลการวิจัยจากการใช๎เทคนิคการปั่นเหวี่ยงพบวําคําแรงเหวี่ยงไมํมีผลตํอความช้ืนของแปูงบุกแตํระยะเวลาในการปั่นเหวี่ยง (tCTF)มี
ผ ลตํ อค ว าม ช้ื นของแปู งบุ ก อยํ า ง มี นั ย สํ า คั ญทา งสถิ ติ  ( p≤0.05) ส มกา ร กา ร วิ เ ค ร า ะห๑ ห า จุ ดที่ เ หม าะส ม 

ที ่R2=0.8550 สําหรับการอบแห๎งแบบฟลูอิไดซ๑เบดพบวํามีอิทธิพลรํวมกันระหวํางอุณหภูมิ
อากาศร๎อน(T)กับระยะเวลาในการอบแห๎ง (tFDB)แบบฟลูอิไดซ๑เบดตํอความช้ืนของแปูงบุกอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
สมการการวิเคราะห๑หาจุดที่เหมาะสมได๎แกํ ที่ R2 = 0.8715 

ค้าส้าคัญ: ลป งบุก; กลูโคลมนลนน; เทคนิคการปั่นเมวี่ยง; การอบลม้งลบบฟลูอิไดซ์ 

1. บทน้า 

หัวบุกเป็นหัวใต๎ดินของต๎นบุก ซึ่งเป็นพืชเกษตรที่
สามารถนํามาผลิตแปูงบุก ซึ่งในแปูงบุกมีสารกลูโคแมนแนน 
(glucomannan) อยูํในปริมาณมากมีการนํามาใช๎ประโยชน๑
อยํางแพรํหลายทั้งในด๎านการแพทย๑และอุตสาหกรรมอาหาร 
สารกลูโคแมนแนนเป็นเส๎นใยอาหาร (dietary fiber) ที่มี
ประโยชน๑ทางการแพทย๑ชํวยลดระดับคอเลสเตอรอลระดับ
ไขมันในเส๎นเลือดบําบัดอาการท๎องผูกใช๎เป็นอาหารควบคุม

น้ําหนักโดยไมํมีผลข๎างเคียงตํออวัยวะอื่นๆในรํางกาย[5] ใน
ด๎านอุตสาหกรรมอาหารมีการนํามาใช๎เป็นสารให๎ความข๎น
หนืดและทําให๎เกิดเจลในผลิตภัณฑ๑แยมและเยลลี่ใช๎เป็นสาร
ให๎ความคงตัวในผลิตภัณฑ๑ประเภทอิมัลช่ันใช๎เพื่อทดแทน
ไขมันและเพิ่มเส๎นใยอาหารในผลิตภัณฑ๑แปรรูปจากเนื้อสัตว๑ 
[3] กระบวนการผลิตแปูงบุกถือวํามีความสําคัญอยํางยิ่งตํอ
คุณภาพของสารกลูโคแมนแนนที่ได๎โดยเฉพาะขั้นตอนการทํา
แห๎งด๎วยความร๎อนและเวลาที่ใช๎ในการทําแห๎งจะมีผลตํอ
คุณภาพของ สารกลูโคแมนแนนที่ได๎ทั้งในด๎านสีความหนืด

2
CTF CTFMc 0.1999t 3.1404t 74.5685  

2
FDB FDB FDBMc 2.5911t 0.0507T t 31.2266t 78.2699   
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และปริมาณกลูโคแมนแนน การพัฒนากระบวนการทําแห๎งที่
รวดเร็วเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการผลิตแปูงบุกจะ
ชํวยให๎สามารถผลิตสารกลูโคแมนแนนที่มีคุณภาพดี 

งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค๑เพื่อหาจุดที่เหมาะสม ใน
การทําแห๎งแปูงบุกแบบสองขั้นตอนโดยใช๎เทคนิคการปั่น
เหวี่ยงตามด๎วยการอบแห๎งแบบฟลูอิไดซ๑เบด โดยศึกษา
ความสัมพันธ๑ของปัจจัยระหวํางแรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กลาง
ระยะเวลาในการปั่นเหวี่ยงอุณหภูมิการทําแห๎งและระยะเวลา
ในการปั่นเหวี่ยงที่มีผลตํอความชื้นของแปูงบุกและวิเคราะห๑
หาสมการวิเคราะห๑หาจุดที่เหมาะสมด๎วยหลักการพื้นผิว
ตอบสนอง(responsesurfacemethodology,RSM) [6,7] 

2. อุปกรณ์ลละวิธีการวิจัย 

2.1 วัตถุดิบ 

หัวบุกแห๎งพันธุ๑เนื้อทรายบดละเอียดจะมีลักษณะเป็น
ผงสีน้ําตาลดังแสดงในรูปที่ 1 รํอนผํานตะแกรงขนาด 120 
mesh (0.125 มิลลิเมตร)  สามารถแบํงองค๑ประกอบได๎เป็น 
2 สํวน ได๎แกํ สํวนท่ีมีอนุภาคขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางใหญํ
กวํารูตะแกรง 120 mesh (≥0.125 มิลลิเมตร) มี
องค๑ประกอบหลักเป็นสาร      กลูโคแมนแนนร๎อยละ 60-80 
สํวนที่มีอนุภาคขนาดเล็กกวํารูตะแกรง 120 mesh (≤ 0.125 
มิลลิเมตร) มีอยูํประมาณร๎อยละ 20-40 ในสํวนนี้
ประกอบด๎วยแปูง (starch)และสารพิษ เชํน แคลเซียมออกซา
เลต (calcium oxalate)  และสารอัลคาลอยด๑ (alkaloid) [4] 
ซึ่งอนุภาคเหลํานี้จัดเป็นสารเจือปน (impurity)ที่ต๎องกําจัด
ออกไป 

 
รูปที่ 1  หัวบุกแห๎งพันธุ๑เนื้อทรายบดละเอียด 

2.2 เคร่ืองมือลละอุปกรณ์ 

เครื่องปั่นเหวี่ยงด๎วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กลางแสดงใน
รูปที่ 2 ซึ่งประกอบด๎วยอุปกรณ๑หลักคือ 1) ถังปั่นเหวี่ยง
ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 30 เซนติเมตร 2) ชุดควบคุม
ความเร็วมอเตอร๑ 3) มอเตอร๑ 4) ชุดสํงกําลังด๎วยสายพาน  

 
รูปที่ 2  เครื่องปั่นเหวี่ยงด๎วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กลาง 

และเครื่องทําแห๎งฟลูอิไดซ๑เบดดังแสดงในรูปที่ 3  
ซึ่ งประกอบด๎ วยอุ ปกรณ๑ หลั กคื อ  1) พั ดลม  2 ) ขด
ลวดความร๎อน 3) ตะแกรงขนาด 120 mesh 4) ห๎องอบแห๎ง
แบบฟลูอิไดซ๑เบด 5) ตะแกรงขนาด 120 mesh  

 
 

รูปที่ 3  เครื่องทําแห๎งแบบฟลูอิไดซ๑เบด 

2.3 การสกัดลป งบุกดว้ยวิธีการสกัดลบบเปียก [1, 4] 

โดยการเติมสารละลายบอแรกซ๑ความเข๎มข๎น 3%ใน
อัตราสํวน สารละลาย: แปูงบุก = 10: 1 และกวนให๎แปูงบุก
กระจายตัวในสารละลายนาน 5 นาที กรองผํานตะแกรง
ขนาด 120 mesh เพื่อกําจัดสิ่งเจือปนที่มีขนาดเล็กกวํารู
ตะแกรงเชํนแปูงแคลเซียมออกซาเลตและสารอัลคาลอยด๑
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ออกไปกับสารละลายที่ใช๎สกัดสกัดซ้ําด๎วยสารละลายชนิดเดิม
ในปริมาณเทําเดิมและกรองผํานตะแกรงอีก 3 ครั้ง จะได๎แปูง
บุกที่มีสารเจือปนอยูํน๎อย มีลักษณะเป็นผงสีน้ําตาลอํอน [2] 

 

 

2.4วิธีการการปั่นเมวี่ยงลป งบุกด้วยลรงเมวี่ยงมนี
ศูนย์กลาง 

นําตัวอยํางแปูงบุกที่ผํานขั้นตอนการสกัดคําความช้ืน
เริ่มต๎นเฉลี่ยที่ประมาณร๎อยละ 72.71 มาตร ฐานเปียก 
ขั้นตอนการปั่นเหวี่ยงใช๎คําแรงเหวี่ยงหนีศูนย๑ 350 550 และ 
850 เทําของแรงโน๎มถํวงของโลก (g) และใช๎ระยะเวลาในการ
ปั่นเหวี่ยง 0 - 10 นาที โดยศึกษาความสัมพันธ๑ของปัจจัย
ระหวํางคําแรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กับระยะเวลาในการปั่นเหวี่ยง 
(tCTF) ตํอความช้ืนของแปูงบกุ 

2.5วิธีการอบลม้งลป งบุกด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด 

เตรียมแปูงบุกที่ได๎จากขั้นตอนการปั่นเหวี่ยงโดย
เลือกคําความช้ืนและแรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กลางที่เหมาะสมหลัง
การปั่นเหวี่ยงขั้นตอนของการอบแห๎งแบบฟลูอิไดซ๑เบดใช๎
อุณหภูมิอากาศร๎อน 100 120 และ140 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 0 - 7 นาที ความเร็วลมในห๎องอบแห๎ง 3 เมตรตํอวินาที 
โดยศึกษาความ สัมพันธ๑ของปัจจัยระหวํางอุณหภูมิอากาศ
ร๎อน (T) กับระยะเวลาในการอบแห๎ง (tFDB) ตํอความชื้นของ
แปูงบกุ 

2.6 การออกลบบการทดลองลละวิเคราะม์ข้อมูล 

กําหนดการทดลองเป็นแบบการสุํมทําการทดลอง
แบบ Factorial design ในขั้นตอนการปั่นเหวี่ยงแปูงบุกมี
ปัจจัยที่สําคัญที่ใช๎ในการศึกษาคือ แรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กลาง
และระยะเวลาในการปั่นเหวี่ยงในขั้นตอนการอบแห๎งแปูงบุก
ด๎วยเทคนิคฟลูอิไดซ๑เบด ปัจจัยที่ศึกษา คือ อุณหภูมิอากาศ
ร๎อนและระยะเวลาที่ใช๎   การอบแห๎ง ทําการทดลอง 3 ซ้ํา ใน
แตํละเง่ือนไขการทดลองพิจารณาคําความช้ืนของแปูงบุกที่ได๎
หลังผํานขั้นตอนการทําแห๎ง สําหรับการวิเคราะห๑ผลการ
ทดลองใช๎หลักการพื้นผิวตอบสนองวิ เคราะห๑หาคําที่
เหมาะสมที่สุด [8-12] 

3. ผลการทดลองลละวิจารณ์ 

3.1 ผลการทดลองการปั่นเมวี่ยงลป งบุกด้วยลรงเมวี่ยง
มนีศูนย์กลาง 

 
รูปที่ 4  กราฟความสัมพันธ๑ระหวํางคําความชื้นกับระยะเวลาในการปั่น

เหวี่ยงแปูงบุกที่แรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กลางแตกตํางกัน 

จากการทดลองการปั่นเหวี่ยงแปูงบุกด๎วยแรงเหวี่ยง
หนีศูนย๑กลางตามเง่ือนไขการทดลองผลการทดลองแสดงรูปที่ 
4 จากนั้นวิเคราะห๑ผลโดยใช๎การหลักการพื้นผิวตอบสนอง
เมื่อนําผลการทดลองที่ได๎มาวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ของปัจจัย
ระหวํางคําแรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กลาง กับระยะเวลาในการปั่น
เหวี่ยงตํอความช้ืนของแปูงบุกด๎วยการวิ เคราะห๑ความ
แปรปรวนของแตํละปัจจัยและการวิเคราะห๑สัมประสิทธิ์ของ
สมการการถดถอยโดยพิจารณาที่ p-value≤0.05 [12] เพื่อ
ใช๎วิเคราะห๑หาคําที่เหมาะสมตํอความช้ืนของแปูงบุกใน
ขั้นตอนการปั่นเหวี่ยงแปูงบุกด๎วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กลาง
แสดงในตารางที1่ 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห๑วิเคราะห๑สัมประสิทธิ์ของ    สมการการ
ถดถอยการปั่นเหวีย่งแปูงบุกดว๎ยแรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กลาง 

Response Surface Regression 
Term Coefficients p-value 

Constant 74.5685 0.000 
tCTF -3.1404 0.000* 
Rcf -0.0098 0.131 
tCTF

2 0.1999 0.000* 
Rcf2 0.0000 0.421 

tCTF * Rcf 0.0003 0.130 
R2 0.855 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 
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tCTF : ระยะเวลาในการปั่นเหวี่ยง , Rcf : แรงเหวี่ยงหนี
ศูนย๑กลาง 

จากตารางที่ 3 ในการใช๎เทคนิคการปั่นเหวี่ยงด๎วย
แรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กลางพบวําคําแรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กลางได๎ 
p-value=0.131 จึ งไมํ มีผลตํอความช้ืนของแปู งบุกแตํ
ระยะเวลาในการปั่นเหวี่ยงได๎ p-value=0.000 จะมีผลตํอ
ความช้ืนของแปูงบุกอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดย
ให๎คํา regression coefficients (R2)= 0.855 และสมการการ
วิเคราะห๑ หาจุดที่เหมาะสม (regression equation) สําหรับ
การปั่นเหวี่ยงแปูงบุกด๎วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กลางแสดงใน
สมการที่ 1 

2
CTF CTFMc 0.1999t 3.1404t 74.5685           (1) 

เมื่อนําสมการการวิเคราะห๑ที่ได๎สร๎างกราฟพื้นผิว
ตอบสนองแสดงความสัมพันธ๑ของปัจจัยดังรูปท่ี 5 ระหวําง
คําแรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กับระยะเวลาในการปั่นเหวี่ยงตํอ
ความช้ืนของแปูงบุก จากการวิเคราะห๑ด๎วยสมการพบวําใช๎
ระยะเวลาในการปั่นเหวี่ยง 7.17 นาทีโดยคําความช้ืนของ
แปูงบุกร๎อยละ 60 มาตรฐานเปียกจากคําความช้ืนเริ่มต๎นหลัง
การสกัดด๎วยเทคนิคการสกัดแบบเปียก 

 
รูปที่ 5  กราฟแสดงพื้นผิวตอบสนองระหวํางคําแรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กับ

ระยะเวลาในการปั่นเหวี่ยง (tCTF)ตํอความชื้นของแปูงบุก (Mc) 

3.2 ผลการทดลองวิธีการอบลม้งลป งบุกด้วยเทคนิคฟลูอิ
ไดซ์เบด 

 
รูปที่ 6  กราฟความสัมพันธ๑ระหวํางคําความชื้นแปูงบุกกับระยะเวลาใน

การอบแห๎งแปูงบุกด๎วยเทคนิคฟลูอิไดซ๑เบดที่อุณหภูมิแตกตําง
กัน 

จากการทดลองการอบแห๎งแปูงบุกด๎วยเทคนิคฟลูอิ
ไดซ๑เบดตามเง่ือนไขการทดลองผลการทดลองแสดงรูปท่ี 6 
จากนั้นวิเคราะห๑ผลโดยใช๎การหลักการพื้นผิวตอบสนอง เมื่อ
นําผลการทดลองที่ได๎มาวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ของปัจจัย
ระหวํางอุณหภูมิอากาศร๎อน กับระยะเวลาในการอบแห๎งแบบ
ฟลูอิไดซ๑เบดตํอความชื้นของแปูงบุกด๎วยการวิเคราะห๑ความ
แปรปรวนของแตํละปัจจัยและการวิเคราะห๑สัมประสิทธิ์ของ
สมการการถดถอยโดยพิจารณาที่ p-value≤0.05 [12] เพื่อ
ใช๎วิเคราะห๑หาคําที่เหมาะสมตํอความช้ืนของแปูงบุกใน
ขั้นตอนการอบแห๎งแปูงบุกด๎วยเทคนิคฟลูอิไดซ๑เบดแสดงใน
ตารางที ่2 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห๑สัมประสิทธิข์องสมการการถดถอยการ
อบแห๎งแปูงบุกดว๎ยเทคนิคฟลูอิไดซ๑เบด 

Response Surface Regression 
Term Coefficients p-value 

Constant 78.2699    0.104 
tFDB -31.2266 0.000* 
T 0.0621 0.938 
tFDB

 2 2.5911 0.000* 
T2 -0.0019 0.578 
tFDB * T 0.0507 0.005* 

R2 0.8715 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95tFDB : เวลาในการ
อบแห๎ง, T  : อุณหภูมิการอบแห๎ง 

จากตารางที่ 2 ในการใช๎เทคนิคการอบแห๎งแปูงบุก
ด๎วยเทคนิคฟลูอิไดซ๑เบดพบวํามีอิทธิพลรํวมกันระหวําง
อุณหภูมิอากาศร๎อนกับระยะเวลาในการอบแห๎งแบบฟลูอิไดซ๑
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เบดตํอความช้ืนของแปูงบุกอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) โดยให๎คํา R2 = 0.8715 และสมการการวิเคราะห๑
หาจุดที่เหมาะสมสําหรับการปั่นเหวี่ยงแปูงบุกด๎วยแรงเหวี่ยง
หนศีูนย๑กลางแสดงในสมการที่ 2 

2
FDB FDB

FDB

Mc 2.5911t 0.0507T t

31.2266t 78.2699

 

 
      (2) 

เมื่อนําสมการการวิเคราะห๑ที่ได๎สร๎างกราฟพ้ืน  ผิว
ตอบสนองแสดงความสัมพันธ๑ของปัจจัยดังรูปท่ี 7 พื้นผิว
ตอบสนองระหวํางอุณหภูมิอากาศร๎อนกับระยะเวลาในการ
อบแห๎งแบบฟลูอิไดซ๑เบดตํอความช้ืนของแปูงบุก จากการ
วิเคราะห๑ด๎วยสม    การพบวําอุณหภูมิอากาศร๎อนที่เหมาะสม
คือ 126.08 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการอบแห๎ง 2.93 
นาที โดยให๎คําความช้ืนแปูงบุกร๎อยละ 6 มาตรฐานเปียก 

 
รูปที่ 7  กราฟแสดงพื้นผิวตอบสนองระหวํางอุณหภูมิอากาศร๎อนกับ

ระยะเวลาในการอบแห๎งแบบฟลูอิไดซ๑เบดตํอความชื้นของแปูง
บุก 

4. สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองและวิ เคราะห๑ผลด๎วยวิธีพื้นผิว
ตอบสนองเพื่อวิเคราะห๑สมการการวิเคราะห๑คําที่เหมาะสม
ของปัจจัยในการทําแห๎งแปูงบุกแบบสองขั้นตอนโดยใช๎
เทคนิคการปั่นเหวี่ยงและการอบแห๎งแบบฟลูอิไดซ๑เบด
สามารถสรุปได๎วํา 

1. การใช๎เทคนิคการปั่นเหวี่ยงพบวําคําแรงเหวี่ยงไมํ
มีผลตํอความช้ืนของแปูงบุกแตํระยะเวลาในการปั่นเหวี่ยง มี
ผลตํอความช้ืนของแปูงบุกคําที่เหมาะสมจากสมการการ
วิเคราะห๑คือ ระยะเวลาในการปั่นเหวี่ยง 7.17 นาทีให๎คํา
ความช้ืนของแปูงบุกร๎อยละ 60 มาตร ฐานเปียก 

2. การอบแห๎งแบบฟลูอิไดซ๑เบดพบวํามีอิทธิพลรํวม 
กันระหวํางอุณหภูมิอากาศร๎อนกับระยะเวลาในการอบแห๎ง
ตํอความช้ืนของแปูงบุกคําที่ เหมาะสมจากสมการการ
วิเคราะห๑คือ อุณหภูมิอากาศร๎อน 126.08 องศาเซลเซียส 
ระยะเวลาในการอบแห๎ง 2.93 นาที คําความช้ืนแปูงบุกร๎อย
ละ 6 มาตรฐานเปียก 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนากระบวนการอบแห๎งข๎าวแต๐นให๎มีประสิทธิภาพของผู๎ประกอบการกลุํมข๎าวแต๐นน้ํา
แตงโมอบแห๎ง ชุมชนบ๎านทุํงม๎านเหนือ จังหวัดลําปาง ทําการออกแบบและสร๎างตู๎อบโดยการใช๎หัวเผาก๏าซชนิดอินฟราเรด ซึ่งมี
ขนาดห๎องอบ 1.41 x1.33 x 1.69 mใช๎ก๏าซหุงต๎มเป็นเช้ือเพลิงในการให๎ความร๎อนแกํอุปกรณ๑แลกเปลี่ยนความร๎อนและใช๎โบลเวอร๑
ไหลตามแกนขนาด 0.5 hp เพื่อหมุนเวียนอากาศ ห๎องอบสามารถอบข๎าวแต๐นได๎ ครั้งละประมาณ 45 kg ความชื้นเริ่มต๎น 
400%d.b. โดยอบข๎าวแต๐นให๎มีความช้ืนสุดท๎าย51.5 – 66.7%d.b. โดยทําการทดลองทั้งหมด 6 สภาวะ คือที่อุณหภูมิ 50°C  และ 
60 °C ความเร็วรอบของมอเตอร๑โบลเวอร๑ 987, 1234 และ 1480 rpmนอกจากน้ียังได๎ศึกษาคุณภาพของข๎าวแต๐นภายหลัง
กระบวนการอบที่สภาวะตํางๆ ในด๎าน ความชื้นและสีและศึกษาอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานในกระบวนการอบ พบวํา การอบที่
อุณหภูมิ 50°Cโดยใช๎ความเร็วรอบของมอเตอร๑โบลเวอร๑ 1480 rpm มีประสิทธิภาพลดความช้ืนสูงที่สุดถึง 53.95% การลด
ความช้ืนเป็นแบบตํอเนื่อง ใช๎เวลาในการอบ 330 นาทีทําให๎ความช้ืนเหลือเพียง 66.3%d.b. มีคําความแตกตํางของสี 2.22อัตรา
การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟูา 2.2 kWh/time และอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง 2.4 kg/time ซึ่งประหยัดกวําตู๎เดิม 8 เทํา และจาก
การวิเคราะห๑ความคุ๎มคําทางเศรษฐศาสตร๑พบวํา ตู๎อบข๎าวแต๐นที่สร๎างขึ้นนี้สามารถคืนทุนภายในระยะเวลา 3 เดือนทําให๎ชาวบ๎านมี
รายได๎เดือนละ 29,164 บาท คิดเป็น 349,968 baths/yearหรือมากกวําเดิม 7 เทํา 

ค้าส้าคัญ: ข้าวลต๋นอบลม้ง; ตู้อบอินฟาเรด; ตู้อบข้าวลต๋น 

บทน้า 

บ๎านทํุงมํานเหนือ ตําบลบ๎านเปูา เป็นสํวนหน่ึงของ
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง รวมตัวกันเป็นกลุํมเพื่อผลิตสินค๎า
ชุมชน ซึ่งมีกลุํมอาชีพเดํนๆ เป็นสินค๎าหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ๑ (OTOP) คือ กลุํมข๎าวแต๐นน้ําแตงโม บ๎านทุํงมําน
เหนือ เป็นหมูํบ๎านที่มีการรวมกลุํมกันเพื่อทําเป็นอาชีพเสริม
เพิ่มรายได๎ จํานวนหลายกลุํม ที่สําคัญคือการรวมกลุํมทําข๎าว
แต๐นน้ําแตงโม โดยมีกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรของหมูํบ๎าน 1 
กลุํม และมีกลุํมรายยํอยในหมูํบ๎านอีก 20 กลุํม ซึ่งมีการนํา
ภูมิปัญญาชาวบ๎านมาพัฒนาเป็นรูปแบบทันสมัย เมื่ออดีต
ชาวบ๎านจะนําข๎าวที่เหลือจากการรับประทาน มาตากแห๎ง

เพื่อเก็บไว๎กินในวันตํอไปซึ่ งใช๎พื้นที่จํานวนมากและใช๎
เวลานาน 2-3 วัน ขึ้นอยูํกับสภาพอากาศ จากน้ันได๎มีการ
พัฒนาขึ้น เปลี่ยนจากการตากแห๎งซึ่งใช๎ความร๎อนจาก
แสงอาทิตย๑มาเป็นการอบแห๎งด๎วยตู๎อบอยํางงํายซึ่งใช๎ความ
ร๎อนจากชีวมวล (ฟืน) อีกทั้งมีการแตํงหน๎าข๎าวแต๐นให๎มี
หน๎าตาที่นํารับประทานยิ่งขึ้นด๎วยน้ําตาลอ๎อยและโรยงา หรือ
ทําเป็นหน๎าธัญพืช หน๎าหมูหยอง ฯลฯ ซึ่งกลุํมอาชีพดังกลําว
นี้ทําให๎ชาวบ๎านมีรายได๎เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 50,000 บาท/คน/ปี 

ปัจจุบันการแปรรูปข๎าวให๎เป็นผลิตภัณฑ๑ข๎าวแต๐น 
อบแห๎งที่พร๎อมนําไปทอดเพื่อบรรจุออกไปขายตํอใน
ท๎องตลาด ชาวบ๎านได๎ใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นพัฒนาจากตู๎อบ
อยํางงํายมาเป็นการสร๎างตู๎อบจากการใช๎แผํนยิปซัมตํอเป็น
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ห๎องสี่เหลี่ยม ภายในมีช้ันท่ีสําหรับวางถาดข๎าวแต๐น เปียกที่
ผํานการขึ้นรูปแล๎ว ใช๎ก๏าซหุงต๎มหรือก๏าซ LPG เป็นตัวให๎
ความร๎อน ซึ่งมีเตาแก๏สเพื่อให๎ความร๎อนอยูํด๎านลํางของตู๎อบ 
แสดงในรูปที่ 1 และ 2 จากลักษณะของตู๎อบแห๎งของ
ชาวบ๎านที่มีอยูํในปัจจุบัน พบวํา ความแห๎งของแผํนข๎าวแต๐น 
ภายในถาดจะไมํทั่วถึง จึงต๎องมีการสลับถาดในช้ันวางอยูํ
บํอยครั้งเพื่อให๎ข๎าวแต๐นแห๎งได๎ทั่วถึงทั้งถาด อีกทั้งหัวเผาก๏าซ
แบบธรรมดามีเปลวไฟมาก ซึ่งเกิดการติดไฟกับข๎าวแต๐นใน
ถาดช้ันลํางอยูํบํอยครั้ง มีกลิ่นเหม็นไหม๎รวมกับกลิ่นของก๏าซ
หุงต๎มติดค๎างอยูํในข๎าวแต๐น ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ คุณภาพของ
ข๎าวแต๐นที่อบแห๎งมีคุณภาพไมํคงที่ ในการอบแตํละครั้ง
จะต๎องเปิด-ปิดตู๎อบบํอยครั้งเพื่อสลับถาด ทําให๎สูญเสียความ
ร๎อนออกไป ตู๎มีผนังที่ไมํสามารถเก็บความร๎อนได๎ และใช๎เวลา
ในการอบแตํละครั้งนานถึง 5 ช่ัวโมง ทําให๎สิ้นเปลืองเช้ือเพลิง
ในปริมาณมากซึ่งปัจจุบันราคาก๏าซหุงต๎มมีราคาที่สูงขึ้น โดย
ในการอบแตํละครั้งมีกําลังการผลิตที่ 32 kg หรือคิดเป็น 15 
– 20 ถาด ใช๎ปริมาณก๏าซหุงต๎มขนาดถัง 15 kg จํานวน 1.5 
ถัง เมื่อก๏าซหุงต๎มเป็นเช้ือเพลิงที่เป็นผลพลอยได๎จากการกลั่น
น้ํามันดิบและก๏าซธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎
แล๎วหมดไป อีกทั้งในปัจจุบันปริมาณน้ํามันดิบและก๏าซ
ธรรมชาติบนโลกก็ลดน๎อยลงไปทุกที และจากงานวิจัยที่ผําน
เชํน 

นิก ตาบุญ และคณะ (2550) [1] ได๎ศึกษาและสร๎าง
เครื่องอบข๎าวแต๐นโดยใช๎พลังงานไฟฟูาประกอบด๎วยฮีตเตอร๑
ไฟฟูาขนาด 1000 W จํานวน 3 ตัว ในการทําความร๎อน และ
ใช๎มอเตอร๑ขนาด 0.25 hp ตัวให๎กําลังในการขับชุดพัดลมเพื่อ
พาความร๎อนไปยังห๎องอบขนาด 79 x 118.5 x 64 cm พบวํา 
ในการอบข๎าวแต๐นใช๎พลังงานไฟฟูา 3.18 หนํวยตํอช่ัวโมง 
ประสิทธิภาพเครื่องอบข๎าวแต๐นเทํากับ 23.25% ซึ่งถือวํามี
ประสิทธิภาพต่ํา 

เสริม จันทร๑ฉาย (2554) [2] ได๎จัดทําโครงการการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการอบแห๎งข๎าวแต๐นด๎วยโรงอบแห๎ง
พลังงานแสงอาทิตย๑ โดยโรงเรือนมีขนาด 8 x 20 x 3.5 m 
เมื่อแสงอาทิตย๑มีความเข๎มสูง โรงอบแห๎งจะได๎รับพลังงาน
แสงอาทิตย๑มาก อุณหภูมิของอากาศภายโรงอบจึงมีแนวโน๎ม
ที่สูงขึ้น แผงโซลาร๑เซลล๑ก็จะผลิตพลังงานไฟฟูาได๎มากขึ้น ทํา
ให๎พัดลมดูดอากาศซึ่งได๎รับพลังงานไฟฟูาจากแผงโซลาร๑เซลล๑

ดูดอากาศให๎ไหลเวียนมากขึ้น ทําให๎ใช๎เวลา 8 ช่ัวโมง/วัน ใน
การอบแห๎ง ซึ่งยังใช๎เวลานานและระบบทํางานท่ีขึ้นอยูํกับ
สภาพภูมิอากาศเทํานั้น 

สัมพันธ๑ ไชยเทพ และศิริชัย สายอ๎าย (2547) [3] ได๎
พัฒนาเครื่องอบแห๎งข๎าวแต๐นโดยใช๎ปั๊มความร๎อนลดความช้ืน
ห๎องอบขนาด 1.22 x 1.22 x 1.22 m มีความสามารถในการ
อบข๎าวแต๐นน้ําหนักเปียกครั้งละ 50 kg ด๎วยขนาดเครื่องทํา
เย็น 9,000 บีทียู/ช่ัวโมง พบวํามีอัตราการใช๎พลังงานไฟฟูา
เฉลี่ย 13.0 – 14.5 kWh/ครั้งการอบแห๎ง ใช๎เวลาระยะเวลา
คืนทุนถึง 1.38 ปี จะเห็นได๎ระบบนี้ใช๎พลังงานไฟฟูาทั้งหมด 
อีกทั้งระบบปั๊มความร๎อนยากตํอการบํารุงรักษาสําหรับ
ชาวบ๎าน 

ดังนั้นแนวทางการพัฒนาการแปรรูปข๎าวแต๐นน้ํา
แตงโมอบแห๎งของชาวบ๎านทุํงมานเหนือ จังหวัดลําปางนี้ จึง
มุํงเน๎นที่จะพัฒนากระบวนการอบแห๎งข๎าวแต๐นโดยการสร๎าง
ตู๎อบโดยประยุกต๑ใช๎หัวเผาก๏าซชนิดอินฟราเรดซึ่งจะทําให๎
ประหยัดเชื้อเพลิง เพิ่มอุณหภูมิได๎อยํางรวดเร็วสามารถลด
เวลาในกระบวนการอบ ใช๎งานงําย เคลื่อนย๎ายสะดวกและลด
การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการอบแห๎งนี้ อันจะ
สํงผลให๎เกิดการอยูํรํวมกันระหวํางชุมชนกับธรรมชาติได๎
อยํางยั่งยืน อีกทั้งทําให๎ความเป็นอยูํของประชากรอยูํดีมีสุข
มากขึ้น สามารถพึ่งตนเองได๎ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อออกแบบและสร๎าง
ตู๎อบข๎าวแต๐นโดยใช๎หัวเผาก๏าซชนิดอินฟราเรด เพื่อใช๎ในการ
พัฒนากระบวนการอบแห๎งข๎าวแต๐นน้ําแตงโม สําหรับ
ผู๎ประกอบการที่บ๎านทุํงม๎านเหนือ ตําบลบ๎านเปูา จังหวัด
ลําปาง ซึ่งสามารถแก๎ไขปัญหาจากตู๎อบที่ใช๎อยูํเดิม 

 
รูปที่ 1  ลักษณะภายนอกของตู๎อบข๎าวแต๐นเดิม 
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รูปที่ 2  ลักษณะภายในของตู๎อบข๎าวแต๐นเดิม 

3. การออกลบบลละสร้างตู้อบ 

3.1 เง่ือนไขของการออกลบบ 

เพื่อต๎องการลดระยะเวลาซึ่งควรใช๎เวลาในการอบไมํ
เกิน 5 ช่ัวโมง งํายตํอการปฏิบัติงานในกระบวนการอบ โดย
ขนาดของช้ันถาดสามารถใช๎ได๎กับถาดอบเดิม ประหยัด
เช้ือเพลิง ได๎ข๎าวแต๐นอบแห๎งที่มีคุณภาพดีคงที่ทั่วทั้งตู๎ ไร๎
กลิ่นไมํพึงประสงค๑ ความร๎อนต๎องกระจายทั่วท้ังตู๎ อีกท้ังได๎
ผลผลิตที่มากขึ้น การสร๎างลมร๎อนเพื่อใช๎ในการอบจึงเป็นสิ่ง
สําคัญ  

3.2 รายละเอียดในการออกลบบตู้อบ 

ดังแสดงในรูปที่ 3 โครงสร๎างทําด๎วยเหล็กกลํองขนาด 
50.8 x 25.4 mm หนา 1.6 mm หุ๎มฉนวนกันความร๎อนแบบ
ใยแก๎ว และถูกปิดด๎วยแผํนเหล็กชุบสังกะสีหนา 0.28 mm 
ทั้งด๎านในและนอกตู๎อบ ซึ่งห๎องอบมีขนาด 1.41 x 1.33 x 
1.69 m บรรจุถาดได๎ 30 ถาดหรือ 45 kg แตํละถาดหํางกัน 
60 mm สํวนทํอทางไหลของอากาศพับขึ้นรูปด๎วยแผํนเหล็ก
ชุบสังกะสีหนา 0.28 mm มีขนาด 300 x 300 mm โค๎งตาม
รูปและหุ๎มฉนวนกันความร๎อนด๎านนอกหนา 50.8 mm ตัว
ตู๎อบเคลื่อนที่ได๎ด๎วยล๎อยาง ใช๎โบลเวอร๑ 0.5 hp ในการเปุา
อากาศให๎ไหลเวียน ภายในอุปกรณ๑แลกเปลี่ยนความร๎อนเป็น
ทํอเหล็กขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 50.8 mm หนา 2 mm 
ยาว 60 mm จํานวน 30 ทํอ ใช๎นําความร๎อนให๎อากาศด๎วย
การเผาไหม๎เชื้อเพลิงผํานในทํอ หัวเผาก๏าซชนิดอินฟราเรดที่
ใช๎ มีขนาดความกว๎าง 135 mm ยาว 570 mm ใช๎ก๏าซหุงต๎ม
เป็นเช้ือเพลิง รุํน A-1602 อัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง 0.45 

kg/hr และมีตู๎ควบคุมการทํางานตู๎อบ ได๎แกํ ระบบไฟฟูาและ
ระบบความร๎อน 

3.3 มลักการท้างานของตู้อบ 

ตู๎อบข๎าวแต๐นนี้ทํางานโดยการใช๎ความร๎อนจากหัวเผา
ก๏าซชนิดอินฟราเรดผํานเข๎าทํอเหล็กในอุปกรณ๑แลกเปลี่ยน
ความร๎อนและไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม๎จะถูกปลํอยออกที่
ปลํองไอเสีย เมื่อเปิดสวิตซ๑โบลเวอร๑ทํางาน อากาศจะไหล
ผํานทํอเหล็กนําความร๎อนที่ได๎เข๎าไปยังตู๎อบทางด๎านข๎างทั้ง 2 
ด๎าน ซึ่งครอบคลุมทุกช้ันถาด ลมร๎อนท่ีดึงความชื้นออกจาก
ข๎าวแต๐นจะถูกปลํอยทิ้งออกทางด๎านบน ซึ่งบางสํวนจะถูกดูด
กลับมาใช๎ซ้ําพร๎อมอากาศใหมํด๎วยโบลเวอร๑ อุณหภูมิที่ใช๎ใน
กระบวนการอบจะถูกควบคุมแบบอัตโนมัติด๎วยเซ็นเซอร๑วัด
อุณหภูมิภายในตู๎อบ (ตําแหนํงที่ 7 ดังรูปที่ 4) ซึ่งเป็นตัวสั่ง
การทํางานของโซลินอย วาล๑วเปิดปิดการจํายก๏าซให๎กับหัว
เผา เมื่อต๎องการทําความร๎อนภายในตู๎อบให๎ได๎อุณหภูมิที่
ต๎องการ เซ็นเซอร๑จะสั่งให๎โซลินอยวาล๑วเปิดเพื่อจํายก๏าซไป
ยังหัวเผา พร๎อมกันนั้นจากหัวจุดก๏าซสปาร๑คไฟเพื่อจุดก๏าซที่
หัวเผา เมื่อได๎อุณหภูมิที่ต๎องการเซ็นเซอร๑จะสั่งตัดการทํางาน
ของโซลินอยวาล๑วเพื่อหยุดการทํางานของชุดก๏าซ 

 

 

  

 
รูปที่ 3  ลักษณะตูอ๎บข๎าวแต๐นที่ออกแบบและสร๎างขึ้น 

 

4. อุปกรณ์ลละวิธีการทดลอง 

ปลํองไอเสีย 

ชั้นวางถาด ชุดแลกเปลี่ยนความร๎อน 

ร๎อน 

พัดลมดูดอากาศ ปลํองระบายความชื้น 



 

[505] 

1.  เตรียมวัตถุดิบที่ ใช๎ในการทดลอง ซึ่ งในการ
ทดลองใช๎ข๎าวแต๐นน้ําแตงโมจากผู๎ผลิตกลุํมสุมาลี บ๎านทุํง
มํานเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง นํามาวางบนถาดอบ 
กดขึ้นรูปด๎วยแมํพิมพ๑ ซึ่งมีความช้ืนเริ่มต๎น 400%d.b. 

2. เปิดระบบการทํางานของตู๎อบท้ังหมด นําถาดอบ
เข๎าตู๎โดยการทดลองแบํงเป็น 6 การทดลอง คือ ที่อุณหภูมิ 
50 ºC กับ 60  ºC และ ที่ความเร็วรอบมอเตอร๑ของพัดลมดูด
อากาศ 987 ,1234 ,1480 rpm (ด๎วยการปรับเปลี่ยนมูเลํย๑
ขนาด 50.8 mm ,63.5 mm และ 76.2 มิลลิเมตร) 

3. ทําการจับเวลาในทุกๆ การทดลอง ระหวํางการ
ทดลองทําการวัดคําอุณหภูมิที่ทางเข๎า-ออกของห๎องอบ 
(หลัง-หน๎าอุปกรณ๑แลกเปลี่ยนความร๎อน) และวัดอุณหภูมิ
ภายในห๎องอบ 5 จุด และทําการสุํมถาดช้ันที่ 2,5,8,11 และ
14 ทั้ง 2 ด๎านรวม 10 ถาด ดังรูปที่ 4.ก และ 4.ข ตามลําดับ 
มาช่ังน้ําหนักหาคําความช้ืน จนได๎ความช้ืนที่ต๎องการ
ประมาณ 51.5 – 66.7%d.b. ทุก ๆ 15 นาที หลังเสร็จสิ้น
การทดลองจะบันทึกคําปริมาณไฟฟูาและปริมาณเช้ือเพลิงที่
ใช๎ 

4. นําข๎าวแต๐นอบแห๎งมาวัดหาคําสีด๎วยเครื่องวัดสี
ยี่ห๎อ ColorFlex รุํน PRD002 ด๎วยระบบ CIE Lab scale [4] 
เพื่อวิเคราะห๑คําความแตกตํางสีจากข๎าวแต๐นท่ีอบจากตู๎เดิม 
ถือเป็นการบอกถึงคุณสมบัติของข๎าวแต๐นอีกทางหนึ่ง [5] 

5. จากผลการทดลองที่ ได๎ จะนํ าไปวิ เคราะห๑
ประสิทธิภาพของตู๎อบและวิ เคราะห๑ความคุ๎มคํ าทาง
เศรษฐศาสตร๑ตํอไป เพื่อเลือกคําอุณหภูมิและความเร็วลมที่
เหมาะสมในการอบข๎าวแต๐นน้ําแตงโมด๎วยตู๎อบท่ีสร๎างขึ้นมา
ใหมํ 
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รูปที่ 4  (ก) ตําแหนํงวัดคําอุณหภูมิ และ (ข) ตําแหนํงชั้นถาดที่นํามา
ชั่งน้ําหนักจากภาพด๎านหน๎าตู๎อบ 

4. ผลการทดลองลละวิจารณ์ผล 

จากการออกแบบและสร๎างตู๎อบโดยใช๎หัวเผาก๏าซ
ชนิดอินฟราเรดเผาไหม๎ให๎เกิดความร๎อนที่อุปกรณ๑แลกเปลี่ยน

ความร๎อน แล๎วสํงผํานลมร๎อนเข๎าห๎องอบทั้ง 2 ด๎านนั้น จาก
การวัดอุณหภูมิภายในห๎องอบ 5 ตําแหนํง จากรูปที่ 5 พบวํา 
การกระจายความร๎อนภายในห๎องอบเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันและทั่วถึงทั้งห๎องอบ ซึ่งทําให๎ไมํต๎องเปิดตู๎อบบํอย ๆ 
เพื่อสลับถาด อีกทั้งอุณหภูมิภายในห๎องอบที่เกิดขึ้นนั้นมีคําที่
ใกล๎เคียง 50 ºC ตามที่ต๎องการ 

 
รูปที่ 5  การกระจายความร๎อนภายในตู๎อบที่การทดลองอุณหภูมิ 50 

ºC ความเร็วรอบมอเตอร๑โบลเวอร๑ 1480 rpm 

จากรูปท่ี 6 ลักษณะของกระบวนการลดความชื้น
ดําเนินเป็นไปตามทฤษฎีคือ เป็นชํวงอัตราการอบแห๎งลดลง 
เนื่องจากวัสดุอาหารสํวนใหญํจะมีพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของ
น้ําจากภายในวัสดุมายังผิวช๎ากวําการพาความช้ืนจากผิวไป
ยังอากาศ ทําให๎อัตราการอบแห๎งลดลง [6] และเห็นได๎วําการ
ทดลองที่ 6 มีความสามารถในการลดความช้ืนให๎อยูํในระดับ
ที่ต๎องการคือ 65%d.b. โดยใช๎เวลาเพียง 300 นาที รองลอง
มาคือการทดลองที่ 3 ที่ใช๎เวลาใกล๎เคียงกันที่ 330 นาที ซึ่ง
แตกตํางจากการทดลองอื่นที่ต๎องใช๎เวลามากกวํา ทําให๎
สิ้นเปลืองเช้ือเพลิงมากกวําดังแสดงในรูปที่ 7 ทั้งนี้คํา
อุณหภูมิและความเร็วลมเป็นปัจจัยสําคัญในกระบวนการ
อบแห๎ง โดยจากรูปที่ 8 แสดงให๎เห็นความสัมพันธ๑ของ
อุณหภูมิกับความเร็วรอบของโบลเวอร๑คือ ท่ีชํวงอุณหภูมิกับ
ความเร็วรอบของโบลเวอร๑ต่ําจะใช๎เวลาในการลดความช้ืน
มากกวํา ชํวงอุณหภูมิกับความเร็วรอบของโบลเวอร๑สูง เมื่อ
นํามาวิเคราะห๑หาคําประสิทธิภาพของตู๎อบ ซึ่งอัตราการใช๎
เช้ือเพลิงนั้นมีผลตํอประสิทธิภาพของเครื่องลดความช้ืน
โดยตรง [6] ดังแสดงในรูปท่ี 9 โดยการทดลองที่ 6 มีคํา
ประสิทธิภาพสูงที่สุดคือ 58.68% 



 

[506] 

 

รูปที่ 6  ลักษณะของความชื้นที่ลดลง ณ เวลาใดๆ ของแตํละการ
ทดลอง 

 
รูปที่ 7  ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช ๎

 
รูปที่ 8  คําความเร็ วรอบและอุณหภูมิที่ สํ งผลตํอเวลาที่ ใช๎ ใน

กระบวนการอบ 

 
รูปที่ 9  คําประสิทธิภาพของตู๎อบที่สร๎างขึ้นในแตํละการทดลอง 

และในการวิจัยนี้มีการวิเคราะห๑คุณสมบัติของข๎าวแต๐
นอบแห๎งด๎วยการเปรียบเทียบความแตกตํางของสีจากตู๎อบ
เดิม นอกเหนือจากการวัดความช้ืนนั้น ดังแสดงในรูปที่ 9 จะ

เห็นได๎วําการอบที่อุณหภูมิสูง (การทดลองที่ 6) จะใช๎เวลา
น๎อยกวําและประหยัดกวําก็จริง แตํสีของวัสดุที่ออกมานั้น มี
สีที่ เข๎มกวําที่ต๎องการจากเดิมมาก โดยการทดลองที่  3 
อุณหภูมิ 50 ºC ความเร็วรอบ 1480 rpm มีความแตกตําง
ของสีเพียง 2.22 ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากคําอุณหภูมิและเวลา
ที่ใช๎ในการอบ คือถ๎าอุณหภูมิสูงและเวลานานข๎าวแต๐นจะมีสี
เข๎มหรือไหม๎ แตํถ๎าอุณหภูมิต่ําและเวลาน๎อยข๎าวแต๐นจะมีสี
อํอนกวํา 

 
รูปที่ 10  คําความแตกตํางของสีที่คิดเทียบจากตู๎อบเดิมในแตํละการ

ทดลอง 

5. สรุปผลลละข้อเสนอลนะ 

จากการออกแบบและสร๎างตู๎อบข๎าวแต๐นน้ําแตงโม
ด๎วยการใช๎หัวเผาก๏าซชนิดอินฟราเรดนี้สรุปได๎วํา การผลิต
ข๎าวแต๐นน้ํ าแตงโมด๎วยตู๎อบกระบวนการอบไมํขึ้นกับ
สภาพแวดล๎อม และใช๎งานงําย เหมาะที่จะใช๎คําอุณหภูมิ 50 
ºC ความเร็วรอบของมอเตอร๑โบลเวอร๑ 1480 rpm ใน
กระบวนการอบมากที่สุด เนื่องจากต๎องมองถึงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ๑เป็นสําคัญ ซึ่งการทดลองนี้มีคําความแตกตํางของสี
เพียง 2.22 และมีประสิทธิภาพการอบถึง 53.95% ใช๎เวลาใน
กระบวนการ 330 นาที ทําให๎ความช้ืนเหลือ 66.3%d.b. และ
ใช๎เช้ือเพลิงเพียง 2.4 kg ประหยัดเป็นอันดับ 2 ซึ่งประหยัด
กวําตู๎เดิม 8 เทํา อีกทั้งเมื่อเทียบกับตู๎อบข๎าวแต๐นแบบใช๎
ความร๎อนด๎วยฮีตเตอร๑ไฟฟูา [1] พบวํา ตู๎อบที่สร๎างขึ้นนี้มี
ประสิทธิภาพที่มากกวําถึง 30.7% และเมื่อนํามาเทียบกับ
โรงอบลม้งพลังงานลสงอาทิตย์ [2] พบวํา ตู๎อบที่สร๎างขึ้น
นี้สร๎างใช๎เวลาในกระบวนการลดความช้ืนได๎เร็วกวํ าถึง 3 
ช่ัวโมง  

จากการวิเคราะห๑ความคุ๎มคําทางเศรษฐศาสตร๑เมื่อ
ทําการอบเพียงวันละ 1 ครั้ง และทํางาน 20 วันใน 1 เดือน 

 

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 0, 400

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 15, 
376.19047

62

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 30, 
325.53191

49

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 45, 
283.14176

25

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 60, 
266.30036

63

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 75, 
237.83783

78

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 90, 
217.46031

75

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 105, 
198.50746

27

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 120, 
173.97260

27

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 135, 
170.27027

03

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 150, 
166.66666

67

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 165, 
150

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 180, 
128.31050

23

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 195, 
124.71910

11

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 210, 
117.39130

43

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 225, 
117.39130

43

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 240, 
115.05376

34

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 255, 
98.019801

98

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 270, 
96.078431

37

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 285, 
86.915887

85

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 300, 
81.818181

82

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 315, 
80.180180

18

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 330, 
76.366843

03

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 345, 
76.366843

03

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 360, 
75.438596

49

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 375, 
73.010380

62

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 390, 
70.940170

94

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 405, 
68.350168

35

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 420, 
66.666666

67

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 0, 400การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 15, 
270.37037

04

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 30, 
212.5

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 45, 
181.69014

08

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 60, 
181.69014

08

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 75, 
173.97260

27

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 90, 
150

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 105, 
143.90243

9

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 120, 
143.90243

9

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 135, 
127.27272

73

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 150, 
119.78021

98

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 165, 
117.39130

43

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 180, 
115.05376

34

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 195, 
111.41649

05

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 210, 
104.08163

27

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 225, 
97.238658

78

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 240, 
97.238658

78

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 255, 
97.238658

78

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 270, 
88.679245

28

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 285, 
86.915887

85

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 300, 
85.185185

19

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 315, 
83.486238

53

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 330, 
81.488203

27

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 345, 
78.890876

57

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 360, 
76.366843

03

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 375, 
74.216027

87

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 390, 
69.491525

42

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 405, 
66.944908

18

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 420, 
65.289256

2

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 0, 400
การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 15, 
266.30036

63

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 30, 
210.55900

62

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 45, 
185.71428

57

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 60, 
181.69014

08

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 75, 
150

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 90, 
138.09523

81

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 105, 
127.27272

73

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 120, 
117.39130

43

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 135, 
110.52631

58

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 150, 
96.078431

37

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 165, 
94.174757

28

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 180, 
86.915887

85

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 195, 
86.915887

85

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 210, 
86.915887

85

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 225, 
81.818181

82

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 240, 
76.991150

44

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 255, 
76.991150

44

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 270, 
72.413793

1

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 285, 
72.413793

1

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 300, 
72.413793

1

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 315, 
69.491525

42

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 330, 
66.306336

27

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 0, 400

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 15, 
376.19047

62

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 30, 
316.66666

67

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 45, 
280.22813

69

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 60, 
263.63636

36

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 75, 
233.33333

33

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 90, 
212.5

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 105, 
194.11764

71

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 120, 
168.81720

43

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 135, 
163.15789

47

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 150, 
156.41025

64

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 165, 
143.90243

9

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 180, 
125.22522

52

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 195, 
119.29824

56

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 210, 
114.13276

23

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 225, 
112.76595

74

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 240, 
110.52631

58

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 255, 
94.931773

88

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 270, 
92.678227

36

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 285, 
83.150183

15

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 300, 
79.211469

53

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 315, 
78.571428

57

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 330, 
75.438596

49

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 345, 
73.611111

11

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 360, 
72.711571

68

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 375, 
71.821305

84

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 390, 
69.491525

42

การทดลองที่   

   C , 987 

rpm, 405, 
65.289256

2

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 0, 400

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 15, 
376.19047

62การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 30, 
207.69230

77

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 45, 
194.11764

71

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 60, 
177.77777

78

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 75, 
156.41025

64

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 90, 
138.09523

81

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 105, 
132.55813

95

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 120, 
127.27272

73

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 135, 
114.59227

47

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 150, 
94.174757

28

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 165, 
96.078431

37

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 180, 
85.185185

19

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 195, 
86.915887

85

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 210, 
86.915887

85

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 225, 
86.915887

85

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 240, 
82.481751

82

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 255, 
76.991150

44

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 270, 
75.438596

49

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 285, 
75.438596

49

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 300, 
70.940170

94

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 315, 
69.491525

42

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 330, 
69.491525

42

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 345, 
69.491525

42

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 360, 
68.067226

89

การทดลองที่   

   C , 1234 

rpm, 375, 
65.016501

65

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 0, 400
การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 15, 
266.30036

63

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 30, 
203.03030

3

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 45, 
180.89887

64

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 60, 
173.97260

27

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 75, 
147.52475

25

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 90, 
132.55813

95

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 105, 
122.22222

22

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 120, 
112.31422

51

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 135, 
104.08163

27

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 150, 
96.078431

37

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 165, 
90.114068

44

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 180, 
88.679245

28

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 195, 
85.528756

96

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 210, 
81.818181

82

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 225, 
78.253119

43

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 240, 
75.438596

49

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 255, 
72.711571

68

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 270, 
70.940170

94

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 285, 
68.918918

92

การทดลองที่   

   C , 1480 

rpm, 300, 
65.016501

65

  
 า
มช

   ม
าต

ร 
า 

 ห
   
(%

)

  ลา ( า  )

การทดลองที่      C , 987 rpm การทดลองที่      C , 1234 rpm
การทดลองที่      C , 1480 rpm การทดลองที่      C , 987 rpm
การทดลองที่      C , 1234 rpm การทดลองที่      C , 1480 rpm

ร  ั    ต อ การ 
66.7 
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พบวํา ตู๎อบข๎าวแต๐นที่สร๎างขึ้นนี้สามารถคืนทุนภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน ทําให๎ชาวบ๎านมีรายได๎เดือนละ 29,164 
บาท คิดเป็น 349,968 บาท/ปี หรือมากกวําเดิม 7 เทํา 
เนื่องจากมีกําลังการผลิตที่มากขึ้นกวําเดิมถึง 15 kg แตํใช๎
เวลาและคนทํางานน๎อยลง  

6. กิตติกรรมประกาศ 

โครงการวิจัยนี้สําเร็จลุลํวงไปด๎วยดีเนื่องจาก ได๎รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักบริหารโครงการวิจัยใน
อุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใต๎โครงการ “การพัฒนา
ศักยภาพงานวิ จั ยของนั กศึ กษา มทร.ล๎ านนา ผํ าน
กระบวนการเรียนรู๎เชิงบูรณาการการเรียนกับการทํางาน” 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล๎านนา 

ขอขอบพระคุณ คุณนิยม  อินทิยศ ผู๎ผลิตกลุํมสุมาลี 
บ๎านทุํงมํานเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง กลุํมผู๎ผลิตข๎าว
แต๐นน้ําแตงโม ที่อนุเคราะห๑ข๎าวแต๐นที่ผํานการกดบนแมํพิมพ๑
พร๎อมถาดวางสําหรับใช๎ในการทดสอบ 

ขอขอบคุณ คุณณัฐกิตติ์  ณ ลําปาง  คุณสรายุทธ  
บุญเลา และคุณปิยะ  ปัญญา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร๑ ท่ี
รํวมกันสร๎างตู๎อบข๎าวแต๐นโดยใช๎หัวเผาก๏าซอินฟาเรดและ
ศึกษากระบวนการของการอบข๎าวแต๐นเพื่อให๎ชุมชนสามารถ
ใช๎ประโยชน๑ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จนสําเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 

7. เอกสารอ้างอิง 

[1] นิก ตาบุญ, ธนวัฒน๑ จาดเนือง, พลากร พิริยะไพศาลศรี 
(2550). เครื่องอบข๎าวแต๐นโดยใช๎พลังงานไฟฟูา
ด๎วยฮีตเตอร๑, ภาควิชาเครื่องกล คณะครุศาสตร๑
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี. 

[2] เสริม จันทร๑ฉาย (2554), โครงการการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการอบแห๎งข๎าวแต๐นด๎วยโรงอบแห๎ง
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จัดการเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยีแหํงชาติ (สวทช.). 

[3] สัมพันธ๑ ไชยเทพ และศิริชัย สายอ๎าย (2547), การ
พัฒนาเครื่องอบแห๎งข๎าวแต๐นโดยใช๎ปั๊มความร๎อน
ลดความช้ืน , ภาควิชาวิศกรรมเกษตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ. 

[4] Minolta. 1997. A User Manual: Spectro 
photometer CM508c. Minolta Corporation. 
New Jersey. USA.  

[5] อัมพวัน ตั๊นสกุล. สมบัติทางวิศวกรรมของอาหารและ
วัสดุชีวภาพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า
ธนบุรี. 

[6] ณัฐวุฒิ ดุษฎี (2546). เอกสารประกอบการสอน พร.
409 การอบแห๎งผลิตภัณฑ๑เกษตรด๎วยพลังงาน
ทดแทน. มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ เชียงใหมํ. 
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TFE-12 

อิทธิพลของการเขย่าลละความมนืดของของเมลวที่มีต่อการลทรกผ่านความร้อน 
ในกระป๋องระมว่างการฆ่าเช้ือ 

สมัคร รักแมํ และ อดุลย๑ แซํเล๎ว 
 สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

ผู้เขียนติดต่อ: สมัคร รักลม่  E-mail: krsamak@kmitl.ac.th 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของการเขยํากระป๋องและความหนืดของของเหลวที่มีตํอการแทรกผํานความร๎อนระหวําง
การให๎ความร๎อนในหม๎อฆําเช้ือ โดยศึกษาความถี่ในการเขยํา 5 ระดับคือ 0160 230 310 และ 380 ครั้ง/นาที แอมพลิจูดในการ
เขยํา 1 เซนติเมตรเขยําเพียงทิศทางเดียวตามแนวนอน ใช๎สารละลายเบนโทไนท๑เป็นตัวแทนของอาหารที่มีความหนืดระดับตํางๆ 
โดยปรับให๎มีความเข๎มข๎น 5 ระดับได๎แกํ 0 3 5 7 และ 9 เปอร๑เซ็นต๑โดยน้ําหนัก บรรจุในกระป๋องขนาด 303x406มีชํองวํางเหนือ
อาหาร1เซนติเมตรอุณหภูมิของหม๎อฆําเช้ือ 121 องศาเซลเซียส ศึกษาการให๎ความร๎อนจนคํา F0เทํากับ 3 นาทีผลการวิจัยพบวํา
การเขยําด๎วยความถี่ 160 ครั้ง/นาที ทําให๎สารละลายเบนโทไนท๑ความเข๎มข๎น 0 3 และ 5 เปอร๑เซ็นต๑ใช๎เวลาการฆําเช้ือลดลงจาก
เดิม 37 63 และ 92 นาที เหลือเวลา 17.5 19.0 และ 20.5 นาที ตามลําดับและเวลาในการให๎ความร๎อนลดลงจากเดิมอีกเพียง 1-2 
นาทีเมื่อเพิม่อัตราการเขยําให๎สูงขึ้น สําหรับสารละลายเบนโทไนท๑ความเข๎มข๎น 7 และ 9 เปอร๑เซ็นต๑ พบวําต๎องใช๎ความถี่การเขยําที่ 
380 ครั้ง/นาที จึงทําให๎เวลาการฆําเชื้อลดลงจากเดิม 97.0และ 101.0 นาที เหลือเวลา 21.0 และ 35.5 นาที ตามลําดับ  เมื่อ
เปรียบเทียบกับสภาวะกระป๋องอยูํนิ่งพบวําการเขยําระหวํางการให๎ความร๎อนชํวยลดเวลาในการฆําเช้ือลงได๎ตั้งแตํ 18.3 ถึง 78.4 
เปอร๑เซ็นต๑และการเขยํามีอิทธิพลตํอการแทรกผํานความร๎อนลดลงเมื่อความหนืดของสารละลายสูงขึ้น 

ค้าส้าคัญ:การเขย่า; ความมนืด; การลทรกผ่านความร้อน;มม้อฆ่าเชื้อ; กระป๋อง 

1. บทน้า 

การผลิตอาหารกระป๋องเป็นวิธีหนึ่งที่ชํวยยืดอายุการ
เก็บรักษาอาหารให๎ยาวนานขึ้น เนื่องจากกระป๋องสามารถ
ปกปูองอาหารจากการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย๑และปัจจัยเสื่อม
เสียอื่น ๆ จากภายนอกได๎ดีเมื่อเปรียบเทียบกับภาชนะบรรจุ
ชนิดอื่น ๆ ขั้นตอนสําคัญในการผลิตอาหารกระป๋องคือการ
ให๎ความร๎อนหลังการบรรจุและปิดผนึกกระป๋องเพื่อทําลาย
เช้ือจุลินทรีย๑ที่มีอยูํในอาหารด๎วยหม๎อฆําเชื้อ (Retort)  การ
ให๎ความร๎อนในอาหารที่มีความเป็นกรดต่ําจะให๎ความร๎อนใน
ระดับสเตอริไลซ๑และให๎ความร๎อนระดับพาสเจอร๑ไลซ๑ใน
อาหารที่มีความเป็นกรดสูง การให๎ความร๎อนในระดับสเตอ
ริ ไลซ๑ เป็นการให๎ความร๎อนที่ รุนแรง ทําให๎คุณคําทาง

โภชนาการและเนื้อสัมผัสของอาหารมีคุณภาพลดลง การลด
ระยะเวลาการให๎ความร๎อนโดยการเพิ่มอัตราการแทรกผําน
ความร๎อนให๎สูงขึ้นชํวยลดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอาหาร
ดั งกลํ าวได๎  แตํปั จจุบันหม๎อฆํ า เ ช้ือสํ วนใหญํที่ ใ ช๎ ใน
อุตสาหกรรมเป็นแบบกระป๋องอยูํนิ่งการหาวิธีทําให๎อัตราการ
แทรกผํานความร๎อนเพิ่มขึ้นระหวํางการให๎ความร๎อนทําได๎
ยาก แม๎วํามีการพัฒนาหม๎อฆําเช้ือแบบหมุนขึ้นแตํก็ยังไมํ
แพรํหลายมากนักเนื่องจากต๎องปรับกระบวนการผลิตและ
ระบบดังกลําวมีราคาสูง 

มีการศึกษาในหม๎อฆําเช้ือแบบหมุนพบวําปัจจัย
สําคัญในการผสมภายในอาหารกระป๋องคือชํองวํางเหนือ
ศีรษะในกระป๋อง [1] และประสิทธิภาพในการถํายเทความ
ร๎อนในหม๎อฆําเช้ือแบบหมุนพบวําการถํายเทความร๎อนใน
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ของเหลวดีขึ้น 2-3 เทําเมื่อเทียบกับหม๎อฆําเชื้อท่ัวไป [2] 
รวมทั้งได๎มีการศึกษาทิศทางการวางกระป๋องทั้งในแนวนอน
และแนวตั้งระหวํางการฆําเช้ือพบวําการวางกระป๋องใน
แนวนอนทําให๎คําสัมประสิทธิ์การถํายเทความร๎อนสูงกวําการ
วางกระป๋องในแนวตั้ง [3]  และสัมประสิทธิ์การถํายเทความ
ร๎อนเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วในการหมุนกระป๋องในหม๎อฆําเชื้อ
สูงขึ้นและเมื่อความหนืดของอาหารลดลง [4]  

นอกจากนี้มีศึกษาการแทรกผํานความร๎อนในซอส
มะเขือเทศกระป๋องที่มีของแข็งเป็นองค๑ประกอบ 5.9 
เปอร๑เซ็นต๑ พบวําหากไมํมีการหมุนระหวํางการฆําเชื้อ การ
ถํายเทความร๎อนในซอสมะเขือเทศเป็นแบบการนําความร๎อน
แตํเมื่อมีการหมุนระหวํางฆําเช้ือจะทําให๎เกิดการถํายเทความ
ร๎อนแบบการพาความร๎อน ซึ่งสํงผลให๎การแทรกผํานความ
ร๎อนเกิดขึ้นได๎เร็วกวําสภาวะที่อยูํนิ่ง [5] มีการใช๎สารละลาย
เบนโทไนท๑เป็นตัวแทนอาหารเพื่อศึกษาอิทธิพลของการนํา
ความร๎อนและปัจจัยตําง ๆ ที่มีผลตํอการแทรกผํานความร๎อน
ภายในกระป๋อง [6, 7]  เนื่องจากในชํวงอุณหภูมิที่ศึกษา
สารละลายเบนโทไนท๑มีสมบัติทางความร๎อนและความหนืด
คํอนข๎างคงที่ ทําใหส๎ามารถศึกษาถึงผลกระทบของปัจจัยตําง 
ๆ ได๎ชัดเจน รวมทั้งปรับความหนืดได๎งํายและมีความคงตัวสูง  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาปัจจัยในการ
ถํายเทความร๎อนภายในกระป๋องที่มีการเขยําระหวํางทําการ
ฆําเช้ือและผลของความหนืดของสารละลายที่มีผลตํอการ
แทรกผํานความร๎อนภายในกระป๋อง โดยใช๎สารละลายเบนโท
ไนท๑เป็นตัวแทนของอาหารที่ความหนืดตําง ๆ การศึกษา
ดังกลําวจะทําให๎ทราบความสัมพันธ๑ของการเขยําและการ
ถํายเทความร๎อน อีกทั้งการเขยําระหวํางการให๎ความร๎อน
สามารถลดเวลาในการให๎ความร๎อนแกํอาหาร ทําให๎รักษา
คุณคําทางอาหารทั้งทางด๎านสี กลิ่น รส และเนื้อสัมผัส
อาหารให๎มีคุณภาพดีขึ้น ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ลดการใช๎พลังงานในการผลิตอีกด๎วย 

2. อุปกรณ์ลละวิธีการทดลอง 

2.1 อุปกรณ์ส้ามรับการทดลอง 

หม๎อฆําเช้ือในงานวิจัยนี้ใช๎หม๎อฆําเช้ือแบบสเปรย๑น้ํา
พํนฝอยรุํน KM-214SS จากบริษัท KM Grand Pack จํากัด 
ขนาด 6.5 kW  หม๎อฆําเช้ือมี เส๎นผํานศูนย๑กลางภายใน 1.04 

เมตร ยาว 2 เมตร ติดตั้งอุปกรณ๑เขยําเข๎ากับหม๎อฆําเช้ือโดย
ใช๎แรงหมุนจากมอเตอร๑ขนาด 1 แรงม๎า ที่ติดตั้งภายนอกหม๎อ
ฆําเช้ือให๎สํงกําลังผํานแกนเพลาเข๎าไปด๎านใน ปลายแกนเพลา
ติดตั้งลูกเบี้ยวทําหน๎าที่ผลักและดึงตะกร๎าให๎เคลื่อนที่ไปและ
กลับ ทําให๎เกิดการเขยําระหวํางการให๎ความร๎อน ใช๎เครื่อง
ปรับความเร็วรอบของมอเตอร๑ (inverter) ควบคุมความเร็ว
รอบซึ่งสัมพันธ๑กับความถี่ในการเขยํา 

2.2 การวัดอุณมภูมิลละค่า F0 

วัดอุณหภูมิและคํา F0 โดยใช๎เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 
ยี่ห๎อ Ellab รุํน CTF 9008 วัดอุณหภูมิภายในกระป๋องที่
ตําแหนํง 1/2 ของความสูงจากฐานกระป๋อง บันทึกอุณหภูมิ
ทุก 30 วินาที  

2.3 ขั้นตอนการทดลอง 

เตรียมสารละลายที่ความเข๎มข๎น 0 3 5 7 และ 9 
เปอร๑เซ็นต๑โดยน้ําหนัก ซึ่งมีความหนืด 1 17 97 245 และ 
717 เซ็นติพอยซ๑ตามลําดับ จัดวางกระป๋องสารละลายเบนโท
ไนท๑ความเข๎มข๎นละ 2 กระป๋อง วางในแนวนอนและยึด
กระป๋องกับตระกร๎าให๎แนํน เสียบสายวัดอุณหภูมิเข๎ากับหัว
เสียบที่ติดตั้งไว๎กับกระป๋อง แล๎วตํอสายวัดอุณหภูมิเข๎ากับ
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ทําการทดลองที่สภาวะอยูํนิ่ง จนคํา F0 
ของตัวอยํางที่ร๎อนช๎าที่สุดมีคําเทํากับ 3 นาที จากน้ันจึงทํา
การทดลองที่การเขยําด๎วยความถี่  160  230  310 และ 380 
ครั้ง/นาท ีตามลําดับ  

3. ผลการทดลองลละวิจารณ์ 

3.1 ผลของการเขย่าลละความมนืดของสารละลายเบน
โทไนท์ที่มต่ีอการเปลี่ยนลปลงอุณมภูมิ 

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารละลายเบน-โทไนท๑
ในสภาวะการเขยําตําง ๆ แสดงในรูปที่ 1 เห็นได๎วําอัตราการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในของสารละลายลดลงเมื่อความ
หนืดของสารละลายสูงขึ้น ซึ่งมีแนวโน๎มเหมือนกันทุกความถี่
ที่ใช๎ในการทดลอง ในสภาวะกระป๋องอยูํนิ่งพบวําสารละลาย
ความเข๎มข๎นตํางกันมีอุณหภูมิภายในตํางกันอยํางชัดเจน โดย
สารละลายความเข๎มข๎นต่ํ าหรื อความหนืดต่ํ ามี การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในเร็วกวําสารละลายความเข๎มข๎น

D      
d
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สูง เมื่อทําการเขยํากระป๋องระหวํางการให๎ความร๎อนพบวํา
สารละลายทุกความเข๎มข๎นมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นและ
อุณหภูมิภายในมีคํ าใกล๎ เคียงกันมากขึ้น แตํสํ าหรับ
สารละลายเบนโทไนท๑ความเข๎มข๎น 9 เปอร๑เซ็นต๑ พบวําการ

เขยําสํงผลตํอการถํายเทความร๎อนเพียงเล็กน๎อยแม๎เพิ่ม
ความถี่ในการเขยําให๎สูงขึ้น เนื่องจากที่ความเข๎มข๎นดังกลําว
สารละลายมีความหนืดสูงจนแรงเขยําไมํสามารถทําให๎เกิด
การผสมกันภายในกระป๋องได๎ 

 

3.2 ผลการเขย่าลละความมนืดของสารละลายเบนโท
ไนท์ทีม่ีต่อค่า F0 
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  แกน x คือ เวลาในการให๎ความรอ๎น (หนํวย: นาที)  แกน y คือ อุณหภมูิ (หนํวย: องศาเซลเซียส) 

รูปที่ 1  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารละลายเบนโทไนท๑ที่สภาวะการเขยําด๎วยความถี่ตําง ๆ  
 

 

160 คร้ัง/นาที 

230 คร้ัง/นาที 

อยูํนิ่ง 

380 คร้ัง/นาที 

310 คร้ัง/นาที 



 

[511] 

ผลการทดลองพบวําการเขยําระหวํางการให๎ความ
ร๎อนทําให๎เวลาการฆําเชื้อลดลง ซึ่งเวลาในการให๎
ความร๎อนเพื่อฆําเชื้อมีแนวโน๎มลดลงเมื่อความถ่ีการ
เขยําเพ่ิมสูงขึ้น เมื่อพิจารณาเวลาการให๎ความร๎อนแกํ
สารละลายจนคํา F0 เทํากับ 3 นาที แสดงในตารางที่ 
1 ในสภาวะกระป๋องอยูํนิ่ง พบวําต๎องใช๎เวลาในการ
ให๎ความร๎อนแกํสารละลายความเข๎มข๎น 0 เปอร๑เซนต๑ 
(น้ําเปลํา) 34 นาที และเวลาการให๎ความร๎อนเพ่ิมขึ้น
ตามความเข๎มข๎นของสารละลายโดยสารละลายความ
เข๎มข๎น 9 เปอร๑เซ็นต๑ ใช๎เวลาในการให๎ความร๎อน 101 
นาที  

ตารางที่ 1 เวลาในการให๎ความร๎อนแกํสารละลายเบนโทไนท๑จนคํา 
F0 เทํากับ 3 นาที (หนํวย: นาที) 

ความถี่ 
(ครั้ง/นาที) 

ความเข้มข้นสารละลาย (%) 
0 3 5 7 9 

0 34.0 53.5 84.5 97.0 101.0 
160 17.5 19.0 20.5 69.0 82.5 
230 17.0 18.0 19.0 54.0 76.5 
310 16.5 17.0 18.5 37.0 63.5 
380 16.5 17.0 18.5 21.0 33.5 

เมื่อทําการเขยําสารละลายเบนโทไนท๑ระหวํางการให๎
ความร๎อนพบวําเวลาในการให๎ความร๎อนลดลงทุกการทดลอง 
คือ สารละลายความเข๎มข๎น 0 3 และ 5 เปอร๑เซ็นต๑ เมื่อถูก
เขยําด๎วยความถี่ 160 ครั้ง/นาที สามารถลดเวลาในการให๎
ความร๎อนเหลือเพียง 17.5 19.0 และ 20.5 นาที ซึ่งในสภาวะ
ที่อยูํนิ่งต๎องใช๎เวลา 34.0 53.5 และ 84.5 นาที ตามลําดับ 
แตํเมื่อเพิ่มความถี่การเขยําสูงขึ้นพบวําเวลาในการให๎ความ
ร๎อนลดลงอีกเพียงประมาณ 1-2 นาทีเนื่องที่ความถี่ 160 
ครั้ง/นาที สารละลายเบนโทไนท๑ท่ีความเข๎มข๎นเหลํานี้เกิดการ
ผสมกันภายในกระป๋องคํอนข๎างทั่วถึงอยูํแล๎วเมื่อเพิ่มความถี่
การเขยําให๎สูงขึ้นก็สํงผลตํอการแทรกผํานความร๎อนไมํมาก
จึงทําให๎เวลาในการให๎ความร๎อนลดลงเพียงเล็กน๎อยดังกลําว 
สําหรับสารละลายเบนโทไนท๑ความเข๎มข๎น 7 และ 9 
เปอร๑เซ็นต๑ พบวําเวลาในการให๎ความร๎อนลดลงอยํางตํอเนื่อง
เมื่อเพิ่มความถี่ในการเขยําสูงขึ้น โดยที่ความถี่ในการเขยํา 
380 ครั้ ง/นาที สารละลายเบนโทไนท๑ความเข๎มข๎น 7 
เปอร๑เซนต๑ ใช๎เวลาลดลงจากเดิม 97.0 นาทีที่สภาวะอยูํนิ่ง

เหลือ 21.0 นาที และสารละลายความเข๎มข๎น 9 เปอร๑เซ็นต๑ 
เวลาในการให๎ความร๎อนลดลงจาก 101 นาที เหลือเพียง 33.5 
นาที เนื่องจากสารละลายมีความเข๎มข๎นสูงจึงมีความหนืด
มาก ทําให๎สารละลายผสมกันได๎ไมํทั่วถึงเมื่อเขยําด๎วยความถี่
ต่ําและเมื่อเพิ่มความถี่ในการเขยําให๎สูงขึ้นจึงทําให๎การผสม
กันภายในกระป๋องเกิดขึ้นได๎ดีขึ้นสํงผลให๎เวลาในการให๎ความ
ร๎อนลดลงดังกลําว 

เมื่อเปรียบเทียบเวลาที่ใช๎ในการให๎ความร๎อนกแกํ
สารละลายในสภาวะกระป๋องอยูํนิ่งกับสภาวะกระป๋องถูก
เขยําเป็นร๎อยละของเวลาที่ลดลงซึ่งแสดงในตารางที่ 2 พบวํา 
สารละลายความเข๎มข๎น 0 3 และ 7 เปอร๑เซ็นต๑ที่เขยําด๎วย
ความถี่ 160 ครั้ง/นาที เวลาในการให๎ความร๎อนเร็วข้ึน 48.5 
64.5 และ 75.5 เปอร๑เซ็นต๑ ตามลําดับและ สารละลายความ
เข๎มข๎น 7 และ 9 เปอร๑เซ็นต๑ ที่ความถี่ในการเขยํา 380 ครั้ง/
นาที เวลาการให๎ความร๎อนเร็วขึ้น 78.4 และ 66.8 เปอร๑เซ็นต๑
ตามลําดับ  

ตารางที่ 2 เวลาในการให๎ความร๎อนที่ลดลงเมื่อเทียบกับสภาวะ
กระป๋องอยูํนิ่ง ที ่F0 เทํากับ 3 นาที (หนํวย: เปอร๑เซ็นต๑) 

ความถี่ 
(ครั้ง/นาที) 

ความเข้มข้นสารละลายเบนโทไนท์ (%) 

0 3 5 7 9 

160 48.5 64.5 75.7 28.9 18.3 
230 50.0 66.4 77.5 44.3 24.3 
310 51.5 68.2 78.1 61.9 37.1 
380 51.5 68.2 78.1 78.4 66.8 

3.3 สมการความสัมพันธ์ระมว่างเวลาในการฆ่าเชื้อ ค่า 
F0 ลละความมนืดของสารละลาย 

ผลที่ได๎จากการทดลองนํามาสร๎างแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร๑เพื่อทํานายเวลาในการฆําเช้ือที่คํา F0 เทํากับ 3 
นาที  แกํผลิตภัณฑ๑ที่ทราบความหนืดและกําหนดความถี่ของ
การเขยําตามที่ต๎องการ ได๎ตามสมการที่ 1 ดังนี้ 
 

t = 50.369-(0.23ƒ)+(0.175µ)+(3.067e-4ƒ2)-
(3.05e-5ƒµ)-(1.232e-4µ2); R2 = 0.893         (1) 

 

เมื่อ t  = เวลาในการให๎ความร๎อนจนคํา F0  
เทํากับ 3 (นาที) 
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ƒ = ความถี่ในการเขยํา (ครั้ง/นาที) 
µ = ความหนืด (เซ็นติพอยซ๑) 
สมการดังกลําวสามารถใช๎ทํานายเวลาในการให๎ความ

ร๎อนแกํผลิตภัณฑ๑ของเหลวบรรจุในกระป๋องขนาด 303x406 
คํา  F0 เทํากับ 3 นาที ชํองวํางเหนืออาหาร 1 เซนติเมตร 
ความถี่ในการเขยําอยูํในชํวง 0-380 ครั้ง/นาที ความหนืด
ของเหลวอยูํในชํวง 1-717 เซนติพอยซ๑และไมํมีช้ินเนื้ออาหาร
เจือปน 

4. สรุปผลการทดลอง 

การเขยําสารละลายเบนโทไนท๑ระหวํางการให๎ความ
ร๎อนทําให๎การแทรกผํานความร๎อนเกิดขึ้นอยํางรวดเร็วเมื่อ
เปรียบเทียบกับสภาวะที่กระป๋องอยูํนิ่ง โดยเวลาในการให๎
ความร๎อนระหวํางการฆําเช้ือลดลงถึง 18.3 ถึง 78.4% 
เปอร๑เซ็นต๑ การเขยําระหวํางการความร๎อนแกํสารละลายเบน
โทไนท๑ความเข๎มข๎น 0 3 และ 5 เปอร๑เซ็นต๑ด๎วยความถี่ 160 
ครั้ง/นาที เพียงพอที่ทําให๎เกิดการผสมกันภายในกระป๋อง
อยํางทั่วถึง สํวนสารละลายเบนโทไนท๑ความเข๎มข๎น 7 และ 9 
เปอร๑เซนต๑ต๎องใช๎การเขยําความถี่สูงขึ้นเพื่อให๎เกิดการผสม
กันอยํางทั่วถึงภายในกระป๋องเนื่องจากสารละลายมีความ
หนืดสูง และพบวําความหนืดของสารละลายมีคําสูงขึ้นทําให๎
อัตราการแทรกผํานความร๎อนลดลง รวมทั้งทําให๎อิทธิพลของ
การเขยําลดลงเมื่อสาระลายมีความหนืดเพิ่มสูงขึ้น  
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ทดลอง บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส จํากัด ที่เอื้อเฟื้อ
กระป๋องที่ใช๎ในการทดลอง นางสาววลัยพร รักพุดซาและ
นางสาวเมธิรา ถาวรสุขศิริสําหรับความชํวยเหลือในการ
ดําเนินงานวิจัย 
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TFE-13 

การศึกษาเวลาฆ่าเชื้อลละเนื้อสัมผัสของส่วนประกอบมลักของลกงเขียวมวานไก่บรรจุกระป๋อง
ภายใต้สภาวะเขย่าระมว่างการใม้ความร้อน 

*สมัคร รักแมํ1และ หญิงไท รตันมสูิก1 
1สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

ผู้เขียนติดต่อ: สมัคร รักลม่  E-mail: krsamak@kmitl.ac.th 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาถึงอิทธิพลของการเขยําระหวํางการให๎ความร๎อนตํอแกงเขียวหวานไกํบรรจุกระป๋องในหม๎อฆําเชื้อแบบ
ละอองน้ําพํนฝอย เพื่อสังเกตการแทรกผํานความร๎อนและเนื้อสัมผัสของสํวนประกอบหลักของแกงเขียวหวานไกํ ได๎แกํ น้ําแกง
เขียวหวานไกํ ช้ินเนื้ออกไกํ มะเขือเปราะหั่นซีกและมะเขือพวง ศึกษาการเขยําที่ความถี่ 3 ระดับ คือ0 (อยูํนิ่ง)160 และ 310 ครั้ง/
นาที ระยะขจัดการเขยํา 1 เซนติเมตร แกงเขียวหวานไกํถูกบรรจุในกระป๋อง 2 ขนาด คือ 307x409 และ 401x411 อุณหภูมิขณะ
ฆําเช้ือ 120 องศาเซลเซียสผลการวิจัยพบวําการเขยํากระป๋องระหวํางการให๎ความร๎อน ทําให๎เวลาในการแทรกผํานความร๎อนที่ F0

เทํากับ 8 นาที ในกระป๋องขนาด 307x409 ที่ความถี่ 160ครั้งตํอนาที ใช๎เวลาในการให๎ความร๎อนที่สภาวะอยูํนิ่ง 51.5 นาที และ
การเขยําที่ความถี่ 160 และ 310 ครั้ง/นาที ใช๎เวลา 29.5 และ 25.0 นาที ตามลําดับ สําหรับกระป๋องขนาด 401x411 ใช๎เวลาใน
การฆําเช้ือที่สภาวะอยูํนิ่ง 60.0 นาที และการเขยําที่ความถี่ 160 และ 310 ครั้ง/นาที ใช๎เวลา 31.0 และ 27.0 นาที ตามลําดับ ผล
การศึกษาพบวําเนื้อสัมผัสของช้ินเนื้ออกไกํมะเขือเปราะหั่นซีกและมะเขือพวงที่สภาวะอยูํนิ่งจะมีคําความเหนียว ความแข็งและ
คําแรงเฉือนสูงสุดมากกวําสภาวะที่ถูกเขยําอยํางมีนัยสําคัญ แตํไมํมีความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญที่การเขยําความถี่ 160 และ 
310 ครั้ง/นาทีและพบวําสีของน้ําแกงเขียวหวานโดยการเปรียบเทียบกับระบบMunsellน้ําแกงเขียวหวานที่ฆําเช้ือในสภาวะอยูํนิ่ง 
จะให๎คําสี 10.0 Y 9/2 ในขณะที่น้ําแกงเขียวหวานที่ฆําเช้ือในสภาวะเขยําที่ความถี่ 160 310 ครั้ง/นาที จะให๎คําสี 7.5 Y 9/2 และ
การเขยําที่ความถี่ 160 ครั้ง/นาทีเนื้อมะเขือเปราะและมะเขือพวงยังคงรูปไมํเกิดการเสียหายเนื่องจากแรงเขยํา  

ค้าส้าคัญ: ลกงเขียวมวาน; เนื้อสัมผัส;การเขย่า; มม้อฆ่าเชื้อ; กระป๋อง 

1. บทน้า 

แกงเขียวหวานไกํเป็นเป็นอาหารกระป๋องอยํางหนึ่งที่
นําสนใจเนื่องจากมีสํวนประกอบอาหารหลายชนิดและมีเนื้อ
สัมผัสแตกตํางกัน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาปัจจัย
ของความถี่ในการเขยํากระป๋องตํอการแทรกผํานความร๎อนใน
ระหวํางที่มีการให๎ความร๎อนของแกงเขียวหวานไกํ รวมทั้ง
ศึกษาผลกระทบของการเขยําตํอเนื้อสัมผัสของสํวนประกอบ
หลักของแกงเขียวหวานไกํ เนื่องจากแกงเขียวหวานเป็น
ตัวแทนอาหารที่มีช้ินอาหารหลายชนิด เชํน เนื้อไกํ มะเขือ
เปราะ มะเขือพวง เปรียบเทียบกับสภาวะปกติทั่วไป 

การฆําเช้ือด๎วยความร๎อนในอาหารเป็นการลดจํานวน
จุลินทรีย๑ที่ทนตํอความร๎อน ณ จุดที่จะร๎อนช๎าที่สุดให๎เหลือใน
ระดับที่ปลอดภัยตํอสุขภาพของผู๎บริโภค [1] การทําให๎อาหาร
กระป๋องปลอดเชื้อด๎วยความร๎อนเป็นกระบวนการสําคัญใน
อุตหกรรมอาหารและอาหารกระป๋องเป็นวิ ธีการที่มี
ประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ๑อาหาร 
[2] ในอดีตผู๎บริโภคจะให๎ความสนใจอาหารในด๎านความ
ปลอดภัยเป็นหลัก แตํในปัจจุบันผู๎บริโภคเริ่มให๎ความสนใจใน
ด๎านคุณคําอาหาร สี กลิ่นและรส ของอาหารอีกด๎วย มี
การศึกษาการถํายเทความร๎อนในอาหารระหวํางการให๎ความ
ร๎อนเป็นจํานวนมาก ซึ่งพบวําการให๎ความร๎อนอาหาร
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กระป๋องจะอาศัยการถํายเทความร๎อนด๎วยการพาความร๎อน 
การนําความร๎อน หรือทั้งสองวิธีรํวมกัน อัตราการถํายแทรก
ผํานความร๎อนสามารถเพิ่มได๎ด๎วยการหมุน [3], [4] ซึ่งทําให๎
เกิดการเคลื่อนที่ของอาหารภายในกระป๋องทําให๎การถํายเท
ความร๎อนเพิ่มขึ้น สํงผลให๎สามารถใช๎อุณหภูมิที่สูงขึ้นกวําเดิม
แตํลดเวลาในการให๎ความร๎อนให๎สั้นลงได๎ การหมุนสั่น
ดังกลําวยังทําให๎ต๎นทุนในการผลิตลดลงและประสิทธิภาพใน
การผลิตสูงขึ้น รวมทั้งสามารถปูองกันการแยกช้ันของอาหาร
ระหวํางการให๎ความร๎อนได๎อีกด๎วย โดยมีปัจจัยที่สําคัญก็คือ
ชํองวํ าง เหนือศี รษะในกระป๋ อง [1] มี การศึ กษาถึ ง
ประสิทธิภาพในการถํายเทความร๎อนในหม๎อฆําเช้ือแบบหมุน 
(end over end retort) พบวําทําให๎การถํายเทความร๎อนใน
ของเหลวความหนืดสูงดีขึ้น 2-3 เทําเมื่อเทียบกับหม๎อฆําเช้ือ
ทั่วไป [5] แตํหากความเข๎มข๎นของอาหารมีคําเพิ่มขึ้นจะสํงผล
ทําให๎คําสัมประสิทธิ์การถํายเทความร๎อนลดลง[6] นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาเปรียบเทียบทิศทางการวางกระป๋องใน
แนวนอนและแนวตั้ งการวางกระป๋องในแนวนอนให๎คํา
สัมประสิทธิ์การถํายเทความร๎อนท่ีสูงกวําการวางกระป๋องใน
แนวตั้ง [6] Meng และคณะ [7] ศึกษาผลกระทบของ
ความเร็วในการหมุนของหม๎อฆําเช้ือ ความเข๎มข๎นของ
สารละลาย อุณหภูมิในหม๎อฆําเชื้อ และขนาดอนุภาคที่มีผล
ตํอการถํายเทความร๎อน พบวําสัมประสิทธ์ิการถํายเทความ
ร๎อนจะเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วในการหมุน อุณหภูมิในหม๎อฆํา
เช้ือ และความหนาแนํนของอนุภาคเพิ่มขึ้น และคํ า
สัมประสิทธิ์การแทรกผํานความร๎อนจะลดลงเมื่อความเข๎มข๎น
ของสารละลายเพิ่มขึ้น 

2. อุปกรณ์ลละวิธีการทดลอง 

2.1 อุปกรณ์ส้ามรับการทดลอง 

งานวิจัยนี้ได๎ติดตั้งอุปกรณ๑เขยําเพิ่มให๎กับหม๎อฆําเช้ือ
แบบสเปรย๑น้ําพํนฝอยของบริษัท KM Grand Pack จํากัด 
โดยใช๎แรงหมุนของมอเตอร๑ที่ตั้งอยูํด๎านนอกสํงกําลังผําน
เพลาเข๎าไปด๎านในหม๎อฆําเช้ือทางชํองเปิดด๎านข๎าง ปลาย
แกนเพลาติดตั้งลูกเบี้ยวท่ีทําหน๎าที่เปลี่ยนแรงหมุนเป็นแรง
ผลักและดึงให๎กับตะกร๎าสําหรับวางกระป๋องให๎เคลื่อนท่ีไป
และกลับตามการหมุนของลูกเบี้ยวที่เป็นตัวกําหนดระยะขจัด 
โดยระยะขจัดของการเขยําในงานวิจัยนี้เทํากับ 1 เซ็นติเมตร 

ที่ฐานของตะกร๎าติดตั้งล๎อเลื่อนบนรางบังคับให๎เกิดเคลื่อนท่ี
ในแนวระดับเพียงทิศทางเดียว มี ใช๎เครื่องปรับความเร็วรอบ 
(inverter) เพื่อควบคุมความเร็วรอบหรือความถี่ในการเขยํา 

2.2 การเตรียมลกงเขียวมวานส้ามรับบรรจุกระป๋อง 

สํวนผสมแกงเขียวหวานไกํบรรจุกระป๋องที่ใช๎ใน
งานวิจัย คือ น้ําแกงพร๎อมปรุง  81.62%  เนื้ออกไกํหั่นขนาด 
2.54x2.54x2.54 เซ็นติเมตร 9.78% มะเขือพวง 4.56% 
มะเขือเปราะหั่นซีก 2.68% พริกช้ีฟูาแดงหั่นตามยาว 0.68% 
ใบโหระพา 0.44% และใบมะกรูดหั่นฝอย 0.24% นํา
สํวนผสมยกเว๎นน้ําแกงเขียวหวานใสํลงในกระป๋อง 2 ขนาด 
คือ 307x409 (20 ออนซ๑) และ 401x411 (30 ออนซ๑) แล๎วจึง
เติมน้ําแกงเขียวหวานท่ีต๎มเดือดลงไปให๎เหลือชํองวํางเหนือ
อาหาร 7 มิลลิเมตร จากนั้นจึงนําไปปิดฝา  

 

2.3 การวัดอุณมภูมิลละค่า F0 

วัดอุณหภูมิและคํา F0 ด๎วยเครื่องบันทึกอุณหภูมิ 
ยี่ห๎อ Ellab รุํน CTF 9008 โดยเจาะรูกระป๋องที่ 1/2 ของ
ความสูงจากฐานกระป๋องเสียบสายเทอร๑โมคัปเปิลและเสียบ
ช้ินเนื้อไกํเข๎าด๎านปลายเทอร๑โมคับเปิล ให๎เนื้อไกํอยูํตําแหนํง
กึ่งกลางกระป๋อง วางกระป๋องในแนวนอนรัดกระป๋องกับ
ตะกร๎าเขยําให๎แนํน บันทุกอุณหภูมิทุก ๆ 30 วินาที  

2.4 ขั้นตอนการทดลอง 

เตรียมแกงเขียวหวานไกํบรรจุกระป๋องทั้ง 2 ขนาด 
คือ 307x409 (20 ออนซ๑) และ 401x411 (30 ออนซ๑) 
ตัวอยํางละ 3 กระป๋อง ติดตั้งเข๎ากับตะกร๎าเขยํา แล๎วจึงทํา
การทดลองที่สภาวะกระป๋องอยูํนิ่ง เขยําด๎วยความถี่ 160 
ครั้ง/นาที และ 310 ครั้ง/นาที แล๎วจึงนําคําอุณหภูมิและ F0 
ที่วัดได๎ไปวิเคราะห๑ผล 

2.5 การวัดเนื้อสัมผัส 

วัดเนื้อสัมผัสของช้ินเนื้ออกไกํ มะเขือพวง มะเขือ
เปราะ ด๎วยเครื่องวิ เคราะห๑ เนื้อสัมผัส (Stable Micro 
System Texture Analyzer TA.XT plus) เลือกการทดสอบ
แบบการตัด (cutting and shearing test) ใช๎หัววัดแบบ 
Warner-Bratzler Blade : HDP/BSW [8] จํานวน 10 ซ้ํา 

D      
d
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แล๎ววิเคราะห๑หาคําแรงสูงสุดที่ใช๎ในการตัดผําน (maximum 
force) ความแข็ง (stiffness) และ ความเหนียว (toughness) 
ของเนื้ออาหาร วิเคราะห๑ความแตกตํางทางสถิติที่ระดับ
นัยสําคัญ (P≤0.05) 

3. ผลการทดลองลละวิจารณ์ 

3.1 ผลการเขย่าที่มีการเปลี่ยนลปลงอุณมภูมิในลกง
เขียวมวานไก่บรรจุกระป๋อง 

ผลการวิจัยพบวําเมื่อเขยําแกงเขียวหวานไกํบรรจุ
กระป๋องที่ความถี่ 160 และ 310 ครั้ง/นาที เปรียบเทียบกับ
กระป๋องที่อยูํนิ่งพบวํา การเขยําชํวยทําให๎อุณหภูมิเพิ่มขึ้นได๎
อยํางรวดเร็ว ดังแสดงในรูปท่ี 1 โดยการเขยําที่ความถี่ 310 
ครั้งตํอนาที ทําให๎การแทรกผํานความร๎อนเกิดขึ้นได๎ดีที่สุด 
ขณะที่กระป๋องที่อยูํนิ่งมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิช๎าที่สุด  
สําหรับเวลาที่แกงเขียวหวานไกํมีอุณหภูมิเทํากับอุณหภูมิ 
120 oC ในกระป๋องขนาด 401x411 ที่ความในการเขยํา 160 
และ 310 ครั้งตํอนาที ใช๎เวลา 26.5 และ 24 นาทีตามลําดับ 
ขณะที่กระป๋อง 401x411 ที่อยูํนิ่งใช๎เวลานานถึง 63.5 นาที 

 
รูปที่ 1 กราฟอุณหภูมิภายในชิ้นเนื้ออกไกํที่ความถี่ในการเขยําตําง ๆ 

3.2 ผลการเขย่าที่มีค่า fh ของลกงเขียวมวานไก่บรรจุ
กระป๋อง 

เมื่อพิจารณาถึงคํา fh ซึ่งเป็นคําที่แสดงถึงดัชนีอัตรา
การเพิ่มขึ้นของความร๎อน ผลการวิจัยแสดงในรูปที่ 2 คือ คํา 
fh มีคําลดลงอยํางรวดเร็วเมื่อมีการเขยํากระป๋องที่ความถี่ 
160 ครั้ง/นาที และเมื่อเพิ่มความถี่ในการเขยําให๎สูงขึ้นเป็น 
310 ครั้ง/นาที คํา fh ลดลงจากเดิมเพียงเล็กน๎อย โดย
กระป๋องทั้ง 2 ขนาด คํา fh ในสภาวะที่ถูกเขยํามีคําใกล๎เคียง
กันคือประมาณ 20 นาที ขณะที่ในสภาวะอยูํนิ่งแกง

เขียวหวานไกํจะมี fh ประมาณ 60 นาที  เห็นได๎วําการเขยํา
ระหวํางให๎ความร๎อนทําให๎คํา fh ลดลงประมาณ 3 เทํา 
สอดคล๎องการงานวิจัยของ Ali และคณะ [9] ที่ทดสอบใน
หม๎อฆําเช้ือแบบหมุนที่คํา fh ลดลงเมื่อมีการหมุนด๎วย
ความเร็วรอบสูงขึ้น 

 
รูปที่ 2. กราฟแสดงความสัมพันธ๑คํา fh กับความถี่ในการเขยําของ

กระป๋องทั้ง 2 ขนาด 

3.3 ผลการเขย่าที่มีค่า F0 ของลกงเขียวมวานไก่บรรจุ
กระป๋อง 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของคํา F0 ในระหวําง
การให๎ความร๎อนพบวําการเขยําทําให๎เวลาในการให๎ความร๎อน
แกงเขียวหวานไกํบรรจุกระป๋องลดลงเมื่อเปรียบเทียบคํา F0 
เดียวกัน ดังรูปที่ 3. ที่คํา F0 เทํากับ 8 นาที แกงเขียวหวาน
กระป๋องขนาด 307x409 และ 401x411 ที่สภาวะอยูํนิ่ง ใช๎
เวลา 51.5 และ 60.0 นาที ที่ความถี่ 160 ครั้ง/นาที ใช๎เวลา 
29.5 และ 31.0 นาที ที่ความถี่ 310 ครั้ง/นาที ใช๎เวลา 25.0 
และ 27.0 นาที ตามลําดับ นั่นคือการเขยําระหวํางให๎ความ
ร๎อนด๎วยความถี่ 160 ครั้ง/นาที ชํวยลดเวลาการฆําเชื้อได๎ 
42.7% ในกระป๋องขนาด 307x409 และ 55.0% สําหรับ
กระป๋อง 401x411 ท่ีความถี่ 310 ครั้ง/นาที ผลการทดลอง
คล๎ายกับการวิจัยของ Ali และคณะ [9] ที่ทดลองในการฆํา
เช้ือแบบหมุน คือ เมื่อหมุนด๎วยความเร็วรอบที่สูงขึ้นจะทําให๎
การแทรกผํานความร๎อนเกิดเพิ่มขึ้นตาม เนื่องจากของเหลว
ในกระป๋องเกิดการเคลื่อนที่แบบปั่นปวน อนุภาคหรือ
ของเหลวภายในกระป๋องเกิดการเคลื่อนที่เกิดการผสมขึ้น
ภายในทําให๎การแทรกผํานความร๎อนเกิดขึ้นได๎เร็วกวําการวาง
กระป๋องแบบอยูํนิ่ง 
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รูปที่ 3 กราฟแสดงการเปี่ยนแปลงของคํา F0 สภาวะตํางๆ   

3.4 ผลของความถี่ที่มีต่อเนื้อสัมผัสของชิ้นเนื้อไก่ 

ผลการวิจัยพบวําช้ินเนื้อไกํในกระป๋องที่อยูํนิ่งจะมีคํา
ความเหนียว (toughness)  ความแข็ง (stiffness) และคําแรง
เฉือนสูงสุด (max force) มากกวําช้ินเนื้อไกํในกระป๋องที่ถูก
เขยําอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับความเช้ือมั่น 95% ในขณะที่
เนื้อไกํในกระป๋องที่ถูกเขยําด๎วยความถี่ 160 และ 310 ครั้ง/
นาที ไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ ดังแสดงในตาราง
ที ่1 

ตารางที่ 1. ผลการทดสอบเนื้อสัมผัสของเนื้ออกไกํหลังผํานการให๎
ความร๎อนที่สภาวะตาํง ๆ 

 
 

เนื่องจากในเนื้อไกํมีองค๑ประกอบของโปรตีน เมื่อให๎
ความร๎อนแกํเนื้อไกํจะทําให๎โปรตีนเกิดการเสียสภาพ เกิดการ
แข็งตัวและความสามารถในการอุ๎มน้ําของเนื้อเยื่อลดลง นํ้า
อิสระในเนื้อไกํถูกบีบตัวออกมาจากเนื้อเยื่อในขณะที่
โครงสร๎างโปรตีนหดตัว ยิ่งให๎ความร๎อนสูงและใช๎เวลานาน
เส๎นใยของโปรตีนจะกระด๎างเกิดการแข็งตัวเพิ่มขึ้น เป็นไป
ตามงานวิจัยของ Barbanti และ Pasquini [10]  ที่ทดลองนึ่ง

ไกํที่เวลาตํางๆ กันพบวําแรงตัดเฉือนเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา
ของการให๎ความร๎อน  

3.5 ผลของการเขย่าที่มีต่อเนื้อสัมผัสของมะเขือเปราะ
มั่นซีกในลกงเขียวมวานไก่ 

จากผลการทดลองพบวําเนื้อสัมผัสของมะเขือเปราะ
หั่นซีกไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) 
เนื่องจากมะเขือเปราะที่อยูํในสภาวะที่ถูกเขยําทําให๎ความ
ร๎อนแทรกผํานเนื้อมะเขือเปราะได๎ดี ใช๎ระยะเวลาการให๎
ความร๎อนสั้นกวําสภาวะที่อยูํนิ่ งรวมทั้งอาจเนื่องมาจาก
บริเวณเปลือกของมะเขือเปราะเป็นสํวนที่เหนียวที่สุดเมื่อ
เทียบกับสํวนอื่น ๆ จึงไมํพบความแตกตํางจากการวัดเนื้อ
สัมผัส แตํเมื่อพิจารณาลักษณะทางกายภาพแล๎วพบวํามะเขือ
เปราะที่การเขยํา 310 ครั้ง/นาที พบวําเนื้อเยื่อบริเวณ
แกนกลางของมะเขือเปราะที่เป็นสํวนของเมล็ดมีลักษณะนิ่ม
และยุบลงเล็กน๎อยเมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะอยูํนิ่ง 

ตารางที่ 2. ผลการทดสอบเนื้อสัมผัสของมะเขือเปราะหลังผํานการ
ให๎ความร๎อนที่สภาวะตาํง ๆ  

 
3.6 ผลของการเขย่าที่มีต่อเนื้อสัมผัสของมะเขือพวงใน
ลกงเขียวมวานไก่ 

ผลการวิจัยพบวําคําความแข็งและความเหนียวของ
มะเขือพวงในสภาวะเขยําเปรียบเทียบกับมะเขือพวงใน
กระป๋องที่อยูํนิ่งพบวํามีคําลดลงอยํางมีนัยสําคัญ  (P≤0.05) 
ดังตารางที่ 3 เนื่องจากการเขยําทําให๎มะเขือพวงเกิดการชน 
กระแทกกับกระป๋องหรือสํวนประกอบอาหารอื่น ๆ อยํางไรก็
ดีพบวําคําแรงเฉือนสูงสุดไมํมีความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญ 
เพราะสํวนที่เป็นเปลือกของมะเขือพวงเป็นสํวนท่ีต๎องใช๎แรง
เฉือนสูงสุด  

ตารางที่ 3. ผลการทดสอบเนื้อสัมผัสของมะเขือพวงหลังผํานการให๎
ความร๎อนที่สภาวะตาํง ๆ  

a 

 A 
b 

B 

d 
D 

เวลา (นาที) 

F 0
 (น

าท
ี) 

a = 310 ครั้ง/นาที (307x409) 
A = 310 ครั้ง/นาที (401x411) 
b = 160 ครั้ง/นาที (307x409) 
B = 160 ครั้ง/นาที (401x411) 
d = อยูํน่ิง (307x409) 
D = อยูํน่ิง (401x411) 
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3.7 ผลของการเขยํากระป๋องที่มีตํอคําสพีริกชี้ฟูาแดงในแกง
เขียวหวานไก ํ

การทดสอบวัดคําสีด๎วยเครื่อง Colorimeter พบวําที่
ความถี่ในสภาวะอยูํนิ่ง 160 และ310 ครั้งตํอนาที พริกช้ีฟูาที่
บรรจุในกระป๋องแกงเขียวหวานท้ัง 2 ขนาด มีคํา L* (คํา
ความสวําง) คํา a* (ความเป็นสีแดง) ไมํมีความแตกตํางกัน
อยํางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) ดังตารางที ่4  

ตารางที่ 4. ผลการทดสอบสีของพริกชีฟู้าแดงหลังผํานการให๎ความ
ร๎อนที่สภาวะตําง ๆ  

 
3.8 ผลของความถี่ที่มีต่อสีน้้าลกงเขียวมวาน 

ผลการวิจัยพบวําน้ําแกงเขียวหวานของน้ําแกง
เขียวหวานโดยการเปรียบเทียบกับระบบ Munsell ที่สภาวะ
อยูํนิ่งในกระป๋องทั้ง 2 ขนาด มีคําสีเทํากัน คือ 10.0 Y 9/2 
ซึ่งเป็นสีเหลืองนวลที่มีความสวํางสูง และความอิ่มตัวของสี
น๎อย ในขณะที่น้ําแกงเขียวหวานที่ฆําเช้ือในสภาวะเขยําที่
ความถี่ 160 และ 310 ครั้ง/นาที ในกระป๋องทั้ง 2 ขนาดจะ
ให๎คําสีเทํากันคือ 7.5 Y 9/2 ซึ่งเป็นสีเหลืองอมเขียวที่มีความ
สวํางสูงและเป็นสีที่ไมํอิ่มตัว คําสีของสภาวะอยูํนิ่งกับสภาวะ
เขยําตํางกันท่ีคํา hue  เนื่องจากน้ําแกงเขียวหวานมี
สํวนประกอบของผักสีเขียวอยูํมาก เมื่อให๎ความร๎อนรํวมกับ
การเขยํา จึงมีสารคลอโรฟิลล๑และสารที่อยูํในแวคิวโอลแพรํ
ออกไปจากเซลล๑และละลายในนํ้าแกง นํ้าแกงเขียวหวานจึง
เกิดการแยกช้ันระหวํางน้ํามันกับน้ําแกงทําให๎มองเห็นสาร
คลอโรฟิลล๑จากผักละลายออกมาในเนื้อของน้ําแกงจึงทําให๎

น้ําแกงเป็นสีเหลืองอมเขียว แตํในสภาวะอยูํนิ่งไมํมีแรงเขยํา
มากระทําจึงไมํเกิดการแยกช้ันทําให๎น้ําแกงมีสีเหลืองนวล  

4. สรุปผลการทดลอง 

การเขยําขณะให๎ความร๎อนแกํแกงเขียวหวานไกํบรรจุ
กระป๋องชํวยลดเวลาในการฆําเช้ือลงได๎อยํางชัดเจน โดยชํวย
ลดเวลาในการให๎ความร๎อนลงได๎มากสูงสุดถึง 55% ที่คํา F0 
เทํากับ 8 ทําให๎คํา fh ลดลง 3 เทําเมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะ
ที่อยูํนิ่ง  นอกจากนี้ยังทําให๎เนื้อสัมผัสของเนื้อไกํมีความนุํม
หรือเหนียวน๎อยกวําสภาวะปกติ ทําให๎เนื้อสัมผัสของมะเขือ
พวงมีความนิ่มมากขึ้น ในขณะที่การเพิ่มความถี่ในการเขยํา
ไมํสํงผลตํอคําสีของพริก  

การเขยําขณะทําการฆําเช้ือเป็นการชํวยให๎อาหาร
ยังคงรักษาคุณคําของสารอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
และชํวยประหยัดพลังงานอีกด๎วย สําหรับความถี่ในการเขยํา
ที่เหมาะสมในงานวิจัยนี้คือ 160 ครั้ง/นาที เนื่องจากเมื่อ
พิจารณาในเรื่องของประสิทธิภาพในการการแทรกผํานความ
ร๎อน คําสี และเนื้อสัมผัสพบวําแตกตํางกับการเขยําที่ความถี่ 
310 ครั้ง/นาที ไมํมากนัก อีกท้ังช้ินเนื้ออาหารมีลักษณะที่ดี
มากกวําการเขยําที่ความถี่สูง   
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การศึกษาการอบลม้งโจ๊กข้าวกล้องงอกกึ่งส้าเร็จรูปด้วยเคร่ืองอบลม้งลบบลูกกลิ้ง 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อประเมินสมรรถนะการอบแห๎งโจ๏กข๎าวกล๎องงอกกึ่งสําเร็จรูปด๎วยเครื่องอบแห๎งแบบลูกกลิ้ง
หมุนชนิดลูกกลิ้งคูํโดยมีปัจจัยที่ทําการศึกษาประกอบด๎วยอุณหภูมิผิวลูกกลิ้ง  120 และ 140°C ความเร็วรอบการหมุนของลูกกลิ้ง 
0.5และ 0.7 rpm และระยะหํางระหวํางลูกกลิ้ง 0.15 0.2และ 0.25 mm เตรียมโจ๏กข๎าวกล๎องงอกในอัตราสํวนข๎าวกล๎องงอกตํอน้ํา
คือ 1:3, 1:4 และ 1:5, โดยน้ําหนักซึ่งได๎โจ๏กข๎าวกล๎องงอกที่มีความช้ืนเริ่มต๎นเฉลี่ย 63.47, 66.84 และ 87.16%wb ตามลําดับผล
จากการทดสอบพบวําอุณหภูมิผิวลูกกลิ้งความเร็วรอบการหมุนและระยะหํางระหวํางลูกกลิ้งมีผลตํอความช้ืนสุดท๎ายของผลิตภัณฑ๑
โจ๏กข๎าวกล๎องงอก และผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จากทุกสภาวะการอบแห๎งมีความปลอดภัยในการเก็บรักษาและไมํเกิดปัญหาการจับตัวของ
ผลิตภัณฑ๑บนลูกกลิ้งที่ทุกสภาวะการทดสอบ ผลิตภัณฑ๑โจ๏กอบแห๎งที่ได๎สามารถคืนตัวได๎ดีในเวลาอันสั้น มีลักษณะการไหลแบบซู
โดพลาสติก (0<n<1)  

ค้าส้าคัญ: โจ๊กข้าวกล้องงอก; การอบลมง้เครื่องอบลม้งลบบลูกกลิ้ง 

1. บทน้า 

ในปัจจุบันอาหารกึ่งสําเร็จรูปได๎เข๎ามามีบทบาทใน
การดําเนินชีวิตของมนุษย๑มากขึ้นเนื่องมาจากปัจจัยทางด๎าน
เศรษฐกิจและสังคมที่ต๎องแขํงขันกับเวลาโดยอาหารกึ่ง
สําเร็จรูปในปัจจุบันมีให๎เลือกหลากหลาย เชํน บะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป โจ๏กกึ่งสําเร็จรูป และอาหารสําเร็จรูปแชํแข็ง เป็น
ต๎น  ซึ่งโจ๏กกึ่งสําเร็จรูปจะเป็นอาหารที่ศักยภาพสูงในการ
ผลิตเนื่องจากวัตถุดิบที่ ใช๎เป็นข๎าว ซึ่ งสามารถผลิตได๎
ภายในประเทศ ตํางจากบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปท่ีต๎องอาศัยการ
นําเข๎าวัตถุดิบจากตํางประเทศนั้นคือแปูงสาลี  เนื่องจากการ
ทําโจ๏กต๎องอาศัยการต๎มข๎าวที่ใช๎เวลานาน ดังนั้นโจ๏กกึ่ง
สําเร็จรูปจึงเข๎ามามีบทบาทในการชํวยประหยัดเวลา  

ข๎าวกล๎องงอก (Germinated brown rice) หมายถึง 
ผลผลิตของข๎าวที่ผํานกระบวนการทําให๎งอก โดยแชํ
ข๎าวเปลือกหรือข๎าวกล๎องในน้ํา เพาะจนเกิดราก [1] จาก
นวัตกรรมเป็นการเพิ่มสารอาหารที่เป็นประโยชน๑ตํอสุขภาพ

และเพิ่มมูลคําของข๎าวการนําข๎าวกล๎องงอกมาแปรรูปเป็น
โจ๏กกึ่งสําเร็จรูป ให๎ผู๎สนใจหันมาบริโภคข๎าวกล๎องงอกมากขึ้น 
[2] ผลของข๎าวกล๎องงอกซึ่งมีคุณคําทางโภชนาการสูงสามารถ
ปูองกันโรคตํางๆ เชํน โรคมะเร็ง โรคเบาหวานและชํวยในการ
ควบคุมน้ําหนักทําให๎กลุํมผู๎บริโภคที่หํวงใยในสุขภาพหันมา
บริโภคข๎าวกล๎องงอกมากขึ้น ดังนั้นการแปรรูปข๎าวกล๎องงอก
เป็นโจ๏กกึ่งสําเร็จรูปจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับผู๎บริโภคที่รัก
สุขภาพ ซึ่งการอบแห๎งเป็นกระบวนการหนึ่งที่สําคัญในการ
ผลิตโจ๏กข๎าวกล๎องงอกเพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพและ
เก็บรักษาไว๎บริโภคได๎ยาวนานแตํการทําแห๎งก็มีหลายเทคนิค
ให๎เลือกใช๎ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาการทําแห๎งโจ๏กข๎าวกล๎อง
งอกด๎วยเครื่องอบแห๎งแบบลูกกลิ้ง เพราะใช๎เพื่อการทําแห๎ง
อาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลวข๎นหนืด [3] เพื่อเป็น
ทางเลือกหนึ่งของการทําแห๎งโจ๏กข๎าวกล๎องงอกกึ่งสําเร็จรูป 

2. อุปกรณ์ลละวิธีการ 

2.1 เคร่ืองอบลม้งลบบลูกกลิ้งมมุน 
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เครื่องอบแห๎งที่ใช๎ในการทดสอบการอบแห๎งโจ๏กข๎าว
กล๎องงอกกึ่งสําเร็จรูปเป็นเครื่องอบแห๎งแบบลูกกลิ้งคูํ ลูกกลิ้ง
มีขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 15 cm ความยาว 20 cm เครื่อง
อบแห๎งที่ใช๎แหลํงความร๎อนจากไอนํ้าในการทดสอบอบแห๎ง
ได๎กําหนดสภาวะการอบแห๎งดังนี้อุณหภูมิลูกกลิ้ง 3 ระดับคือ 

100, 120 และ 140 ◦C ความเร็วรอบการหมุนของลูกกลิ้ง 3 
ระดับคือ 0.5 และ 0.7 rpm และระยะหํางระหวํางลูกกลิ้ง 3 
ระดับคือ 0.15, 0.20, และ 0.25 mm 

ในการทดสอบอบแห๎งจะใช๎ตัวอยํางในการปูอนเข๎าสูํ
เครื่องอบแห๎งปริมาณ 0.25 กิโลกรัม ทําการจับเวลาเพื่อหา
อัตราการปูอนโดยอัตราการปูอนหาได๎จากสมการ (1) ดังนี ้

 ̇  
  

 
       

เมื่อ  ̇ คือ อัตราการปูอน (kg/h), Wp คือน้ําหนัก
ของโจ๏กข๎าวกล๎องงอกที่ปูอนเข๎าเครื่องอบแห๎ง (g), t คือเวลา
ที่ใช๎ในการอบแห๎ง (s) 

2.2 ข้าวกล้องงอก 

ตัวอยํางข๎าวกล๎องงอกที่ใช๎ในการทดลองได๎จากกลุํม
แมํบ๎ านเกษตรกรบ๎านโนนกุํ ม อํ าเภอพิมาย จั งหวัด
นครราชสีมา ซึ่งเป็นแหลํงเพราะปลูกข๎าวท่ีมีคุณภาพโดยนํา
ตัวอยํางข๎าวกล๎องงอกที่เตรียมไว๎มาทําความสะอาดจากนั้น
ทําการบดหยาบๆ ด๎วยเครื่องปั่น นําข๎าวกล๎องงอกที่บดไว๎
แล๎วมาต๎มกับน้ําในสัดสํวนของข๎าวกล๎องงอกตํอน้ําคือ 1:3, 
1:4 และ 1:5 โดยน้ําหนัก หลังจากนั้นทําการต๎มน้ําด๎วยไฟ
ปานกลางจนเดือดจากนั้นใสํข๎าวท่ีบดเตรียมไว๎ลงไปเคี่ยวตํอ
ด๎วยไฟหรี่เป็นเวลา 10 นาท ี

2.3 การมาค่าความชื้นลละปริมาณน้้าอิสระ 

วัดความช้ืนโจ๏กข๎าวกล๎องงอกตัวอยํางด๎วยเครื่องอิน
ฟาเรด Precisa XM 60 Moisture Analyzers และวัดคํา
ปริมาณน้ําอิสระของตัวอยํางโจ๏กข๎าวกล๎องงอกด๎วยเครื่อง aw 
AquaLab (Model CX2) 

2.4 การทดสอบการคืนตัว 

นําโจ๏กข๎าวกล๎องงอกท่ีผํานการอบแห๎งมาชั่งน้ําหนัก
แล๎วทําการเทียบสัดสํวนน้ํ าจากโจ๏กกึ่ งสําเร็จรูปจาก
ท๎องตลาด โดยสัดสํวนที่ได๎คือ น้ํา 300 g ตํอ โจ๏ก 35 g ทํา

การต๎มน้ําสะอาดอุณหภูมิ 98 ◦c และเทโจ๏กข๎าวกล๎องงอกทํา
การจับเวลาสังเกตลักษณะของโจ๏ก 

2.5 การมาค่าความมนืด 

นําโจ๏กข๎าวกล๎องงอกท่ีได๎ไปทําการวัดคําความหนืด
ด๎ วยเครื่ องวั ดความหนืดแบบ  Coxial-Cylinder 
(Brookfiekdviscometer) โดยการวัดคําความหนืดใช๎สัดสํวน
ของน้ํากับข๎าวกล๎องงอกเป็นเกณฑ๑ในการวัดการหาความหนืด
ของโจ๏กข๎าวกล๎องงอกเราสามารถคํานวณคําความหนืดได๎จาก
สมการตํอไปนี ้

         2  
 

                   
เมื่อ   คือ Apparent Viscosity (Pa) 

𝑎 คือ Consistency Index (pa.sn) 

  คือ Shear Rate (s-1) 

  คือ Flow Behavior 

3 ผลลละวิจารณ์ 

ผลจากการอบแห๎งโจ๏กข๎าวกล๎องงอกด๎วยเครื่อง
อบแห๎งแบบลูกกลิ้งหมุนที่สภาวะตํางๆ พบวําเมื่ออุณหภูมิใน
การอบแห๎งสูงขึ้นความชื้นของโจ๏กข๎าวกล๎องงอกมีคําลดลง  

โดยพบวําที่อุณหภูมิลูกกลิ้ง 120 ◦C นั้นความช้ืนของโจ๏กข๎าว
กล๎องงอกลดลงต่ําสุดที่ความเร็วการหมุนของลูกกลิ้งต่ําสุด 
0.5 rpm และระยะหํางระหวํางลูกกลิ้งต่ําสุด 0.15 mm ที่
อัตราสํวนข๎าวกล๎องงอกตํอนํ้า 1:3, 1:4 และ 1:5 โดยมีคํา
ความชื้น 9.57, 8.44 และ 10.01 %wb ปริมาณน้ําอิสระ 
0.32, 0.38 และ 0.48 และเวลาในการคืนตัวของโจ๏กข๎าว
กล๎องงอก 22.29, 11.28 และ 9.90 (s) การคืนตัวโจ๏กข๎าว

กล๎องงอก อุณหภูมิน้ํา 98 ◦C ทําให๎การคืนตัวของโจ๏กข๎าว
กล๎องงอกดีขึ้นเนื่องจากการเพิ่มอุณหภูมิ ทําให๎น้ําที่ใช๎ในการ
คืนตัวโจ๏กข๎าวกล๎องงอกมีความหนืดลดลง ซึ่งสามารถสัมผัส
กับโครงสร๎างของอาหารได๎เร็วขึ้น นอกจากนี้โจ๏กข๎าวกล๎อง
งอกมีพื้นที่ผิวสัมผัสตํอปริมาตรมาก จึงทําให๎มีความสามารถ
ในการดูดคืนน้ําได๎มาก ซึ่งเกิดจากแรง Capillary ของน้ํากับ
โจ๏กข๎าวกล๎องงอกทําให๎เกิดการดูดคืนน้ําเกิดขึ้น  เมื่อ
พิจารณาผลกระทบของความเร็วการหมุนของลูกกลิ้ง พบวํา
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เมื่อความเร็วในการหมุนของลูกกลิ้งเพิ่มสูงขึ้นความช้ืนของ
โจ๏กข๎าวกล๎องงอกหลังการอบแห๎งที่ได๎จะมีคําสูงตามไปด๎วย 
ทั้งนี้เนื่องจากความเร็วรอบในการหมุนของลูกกลิ้งสูงขึ้น
ระยะเวลาที่ฟิล๑มของโจ๏กข๎าวกล๎องงอกจะสัมผัสอยูํกับลูกกลิ้ง
จะลดลงทําให๎มีเวลาไมํพอในการลดความช้ืนให๎ต่ําลงได๎ เมื่อ
พิจารณาที่ระยะหํางระหวํางลูกกลิ้ง พบวําเมื่อระยะหํางของ
ลูกกลิ้งเพิ่มขึ้นความชื้นของโจ๏กข๎าวกล๎องงอกที่ได๎หลังการ
อบแห๎งมีคําสูงขึ้นทั้งนี้ เนื่องจากระยะหํางที่ เพิ่มขึ้นของ
ลูกกลิ้ง ทําให๎ความหนาของฟิล๑มโจ๏กข๎าวกล๎องงอกที่จับอยูํ
บนผิวของลูกกลิ้งมีคํามากข้ึนทําให๎การถํายเทความร๎อนและ
การสํงผํานความช้ืนผํานผิวฟิล๑มทําได๎ไมํดีความช้ืนจึงมีคําสูง 

นอกจากนี้ที่อุณหภูมิ 120 ◦C ที่ทุกระดับของความเร็วรอบ
การหมุนและระยะหํางระหวํางลูกกลิ้งยังกํอให๎เกิดการจับตัว
ของโจ๏กข๎าวกล๎องงอกบนผิวลูกกลิง้อีกด๎วย  

เมื่อพิจารณาที่อุณหภูมิลูกกลิ้ง 140 ◦C นั่นพบวําที ่
ทุกระยะหํางของลูกกลิ้ง และทุกๆ ความเร็วรอบการ

หมุนของลูกกลิ้งนั้นสามารถทําการลดความชื้นของโจ๏กข๎าว
กล๎องงอกได๎ต่ําเพียงพอที่จะสามารถเก็บรักษาได๎ โดย
ความช้ืนเฉลี่ยของโจ๏กข๎าวกล๎องงอกที่อัตราสํวนข๎าวกล๎อง
งอกตํอนํ้า 1:3, 1:4 และ 1:5 คือ 7.99-10.99, 6.37-9.85 
และ 9.48-12.20 %wb ปริมาณน้ําอิสระ 0.31-0.44, 0.43-
0.49 และ 0.51-0.54 และเวลาในการคืนตัวของโจ๏กข๎าว
กล๎องงอก 21.69-46.16, 8.24-10.73 และ 8.30-11.45 (s) 
และไมํกํอให๎เกิดปัญหาการจับตัวของโจ๏กข๎าวกล๎องงอกท่ีตัว
ลูกกลิ้ง ซึ่งเมื่อทําการหาความสัมพันธ๑ระหวํางความช้ืนของ
โจ๏กข๎าวกล๎องงอกกับความเร็วรอบการหมุนของลูกกลิ้งดัง

แสดงใน (ดังรูปที่ 1-3) พบวํากราฟของอุณหภูมิ 140 ◦C คํา
ความช้ืนและความเร็วรอบจะคํอนข๎างใกล๎เคียงกันที่ทุก
ระยะหํางระหวํางลูกกลิ้ง 

 
รูปที่ 1  ความสัมพันธ๑ระหวํางระยะหํางระหวํางลูกกลิ้งกับความชื้นของ

โจ๏กข๎าวกล๎องงอก ที่อัตราสํวน 1:3 

 
รูปที่ 2  ความสัมพันธ๑ระหวํางระยะหํางระหวํางลูกกลิ้งกับความชื้นของ

โจ๏กข๎าวกล๎องงอก ที่อัตราสํวน 1:4 

 
รูปที่ 3  ความสัมพันธ๑ระหวํางระยะหํางระหวํางลูกกลิ้งกับความชื้นของ

โจ๏กข๎าวกล๎องงอก ที่อัตราสํวน 1:5 

เมื่อพิจารณาความสามารถในการทําแห๎งพบวําอัตรา
การทําแห๎งของเครื่องอบแห๎งแบบลูกกลิ้งจะเกิดขึ้นที่อัตรา
การปูอนสูงสุดเมื่อพิจารณาจาก (ดังรูปที่ 4-6) จะเห็นวํา
อัตราการปูอนโจ๏กข๎าวกล๎องงอกจะมีคําเพิ่มสูงขึ้นเมื่อ
ระยะหํางเพิ่มมากขึ้นและความเร็วรอบการหมุนของลูกกลิ้ง
เพิ่มมากขึ้นโดยไมํขึ้นอยูํกับอุณหภูมิของผิวลูกกลิ้งดังนั้นหาก
ต๎องการให๎โจ๏กข๎าวกล๎องงอกแห๎งพร๎อมทั้งได๎อัตราการทําแห๎ง

ที่สูงด๎วยอุณหภูมิการอบแห๎ง 120 ◦C ระยะหํางระหวําง
ลูกกลิ้ง 0.25 mm และความเร็วรอบการหมุนของลูกกลิ้งคือ 
0.7 rpm ทีอ่ัตราสํวนข๎าวกล๎องงอกตํอน้ํา 1:3, 1:4 และ 1:5 

 
รูปที่ 4  ความสัมพันธ๑ระหวํางความเร็วรอบกับอัตราการปูอน ที่

อัตราสํวน 1:3 
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รูปที่ 5  ความสัมพันธ๑ระหวํางความเร็วรอบกับอัตราการปูอน ที่

อัตราสํวน 1:4 

 
รูปที่ 6  ความสัมพันธ๑ระหวํางความเร็วรอบกับอัตราการปูอน ที่

อัตราสํวน 1:5 

ผลการหาคําความหนืดของโจ๏กข๎าวกล๎องงอกที่
อัตราสํวน 1:5 อุณหภูมิ 120 oC ระยะหํางระหวํางลูกกลิ้ง 
0.25 mm ความเร็วของลูกกลิ้ง 0.70 rpm พบวําคํา 
n=0.49 แสดงวําการไหลของโจ๏กข๎าวกล๎องงอกเป็นการไหล
แบบซูโดพลาสติก อยูํในชํวง 0<n<1 

4 สรุป 

จากการศึกษาการอบแห๎งโจ๏กข๎าวกล๎องงอกกึ่ง
สําเร็จรูปด๎วยเครื่องอบแห๎งแบบลูกกลิ้ง ท้ัง 3 อัตราสํวน 
พบวํากสภาวะการอบแห๎งที่ให๎อัตราการอบแห๎งสูงสุดที่
อัตราสํวน 1:5 อุณหภูมิ 120 oC ระยะหํางระหวํางลูกกลิ้ง 
0.25 mm ความเร็วของลูกกลิ้ง 0.70 rpm มีความชื้น
น๎อยสุดอยูํที่ 12.46 %wb และใช๎เวลาในการคืนตัวน๎อยสุด
อยูํที่ 14.68 s ปริมาณน้ําอิสระ 0.56 เมื่อเปอร๑เซ็นต๑ความช้ืน
น๎อย คําปริมาณน้ําอิสระจะน๎อยตามไปด๎วย คําปริมาณน้ํา
อิสระเป็นปัจจัยที่สําคัญในการควบคุมและปูองกันการเสื่อม
เสียของผลิตภัณฑ๑อาหารมีผลโดยตรงตํอการกําหนดอายุการ
เก็บผลิตภัณฑ๑โจ๏กอบแห๎งที่ได๎สามารถคืนตัวได๎ดีในเวลาอัน
สั้น โดยมีลักษณะการไหลแบบซูโดพลาสติก (0<n<1) 
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การศึกษาการลทรกผ่านความร้อนในน้้ากะทิกระป๋องภายใต้สภาวะการเขย่าลบบไม่ต่อเนื่อง 

สมัคร รักแมํและ หัสยา ติรวรีขจร 
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

ผู้เขียนติดต่อ: สมัคร รักลม่  E-mail: krsamak@kmitl.ac.th) 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการแทรกผํานความร๎อนของน้ํากะทิบรรจุกระป๋องภายใต๎สภาวะเขยําแบบไมํตํอเนื่องเปรียบเทียบ
กับสภาวะอยูํนิ่งและสภาวะเขยําอยํางตํอเนื่อง เพื่อศึกษาผลของการเขยําแบบตําง ๆ ตํอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ คํา F0และคํา fh
โดยน้ํากะทิที่ศึกษาถูกบรรจุในกระป๋อง 2 ขนาด คือ 307x409 (20 ออนซ๑) และ 401×411 (30 ออนซ๑) ทําการเขยําทิศทางเดียว
ตามแนวนอนความถี่ในการเขยํา160 ครั้งตํอนาที แอมพลิจูดการเขยํา 1 เซนติเมตรและอุณหภูมิหม๎อฆําเช้ือ 120 องศาเซลเซียส 
ทําการทดลองทั้งหมด   6 สภาวะ คือ อยูํนิ่ง เขยําอยํางตํอเนื่อง และเขยําแล๎วหยุดสลับกันอีก4 สภาวะ คือ เขยํา 1 นาทีแล๎วหยุด
เป็นเวลา 2 4 5 และ 6 นาที ตามลําดับหรืออัตราสํวนการเขยํา 1:2 1:4 1:5 และ 1:6 นาที จากการทดลองพบวําการเขยําระหวําง
การให๎ความร๎อนทําให๎อุณหภูมิของน้ํากะทิสูงขึ้นอยํางรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะอยูํนิ่ง เวลาการให๎ความร๎อนแกํน้ํากะทิจน
คํา F0เทํากับ 5 นาที ในน้ํากะทิบรรจุในกระป๋อง 401x411 สภาวะอยูํนิ่งใช๎เวลา 97.0 นาทีเขยําอยํางตํอเนื่องใช๎เวลา 23.5 นาที 
เขยําแล๎วหยุดด๎วยอัตราสํวน 1:2 1:4 1:5 และ 1:6 ใช๎เวลา 24.5 36.0 39.5 และ 43.5 นาทีตามลําดับ ผลการทดลองของน้ํากะทิ
บรรจุกระป๋องขนาด 307x409 มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในลักษณะเดียวกันแตํอุณหภูมิน้ํากะทิบรรจุกระป๋อง 307x409 สูงขึ้นได๎
เร็วกวํา ผลของการเขยําแล๎วหยุดด๎วยชํวงเวลาที่ตํางกันพบวําเมื่อเวลาในการหยุดเขยํานานขึ้นทําให๎ต๎องใช๎เวลาในการให๎ความร๎อน
นานขึ้น โดยการเขยําระหวํางการให๎ความร๎อนแกํน้ํากะทิทําให๎ลดเวลาในการฆําเช้ือลงได๎ประมาณ 2-4 เทําขึ้นอยูํกับขนาดกระป๋อง
และอัตราสํวนการเขยําและการเขยําทําให๎คํา fhลดลงโดยมีคําน๎อยที่สุดเมื่อเขยําแบบตํอเนื่องและมีคําสูงสุดในสภาวะอยูํนิ่ง 

ค้าส้าคัญ:การเขย่า;น้้ากะท;ิมม้อฆ่าเชื้อ;กระป๋อง 

1. บทน้า 

มะพร๎าวเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญชนิดหนึ่ งของ
ประเทศไทย ซึ่งน้ํากะทิบรรจุกระป๋องเป็นผลิตภัณฑ๑อีก
ประเภทหนึ่งที่นิยมนํามาแปรรูป โดยน้ํากะทิมีองค๑ประกอบ
ทางเคมีเมื่อคั้นโดยไมํเติมน้ําดังนี้ น้ํา 41.86% ไขมัน 
44.60% โปรตีน 4.13% น้ําตาล 5.40% และเกลือแรํ 1.03% 
มีคําความเป็นกรดดําง (pH) ประมาณ 6 เป็นอาหารกรดต่ํา 
(Low acid food)  จึงต๎องฆําเช้ือในระดับสเตอริไรด๑ด๎วยหม๎อ
ฆําเชื้อหรือการผลิตในระบบปลอดเชื้อ (aseptic process) 
ในการผลิตน้ํากะทิกระป๋องพบปัญหาที่สําคัญคือการแยกช้ัน
ของน้ํากะทิเนื่องจากแรงโน๎มถํวงของโลกทําให๎เกิดการแยก

เป็น 2 ช้ัน คือช้ันท่ีมีน้ําหนักมากเป็นของเหลว เป็นสํวนของ
หางน้ํากะทิและช้ันที่มีน้ําหนักเบาเป็นครีมไขมันกะทิลอยอยูํ
ด๎านบนเป็นสํวนของหัวน้ํากะท ิการแก๎ปัญหานี้ทําได๎ด๎วยการ
เติ มสาร ให๎ ความคงตั ว  รวมทั้ งทํ าการ โฮ โมจี ไ นส๑ 
(Homogenization) แกํน้ํากะทิ เพื่อให๎ไขมันในน้ํากะทิมี
ขนาดเล็กลงจนสามารถแขวนลอยในน้ํากะทิได๎โดยไมํแยกช้ัน  

การให๎ความร๎อนเพื่อทําลายเชื้อจุลินทรีย๑ในอาหาร
กระป๋องพบวํามีการถํายโอนความร๎อนเกิดขึ้นภายในอยูํ 3 
ลักษณะ คือ การนําความร๎อน การพาความร๎อน และการเกิด
การนําและพาความร๎อนรํวมกัน มีการศึกษาและหาวิธีเพิ่ม
อัตราการแทรกผํานความร๎อนด๎วยการใช๎หม๎อฆําเช้ือแบบ
หมุนเพื่อทําให๎กระป๋องหมุนระหวํางการให๎ความร๎อน อาหาร
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ในกระป๋องจึงเกิดการผสม [1] ทําให๎ประสิทธิภาพการถํายเท
ความร๎อนดีขึ้น รวมทั้งมีการศึกษาคําดัชนีอัตราการให๎ความ
ร๎อน (heating rate index) หรือคํา fh ในหม๎อฆําเช้ือแบบ
ตําง ๆ [2] เพื่อศึกษาพฤติกรรมการถํายเทความร๎อนใน
สภาวะหมุนเปรียบเทียบกับในสภาวะที่กระป๋องอยูํนิ่ง ซึ่ง
หม๎อฆําเช้ือแบบหมุนทําให๎อัตราการถํายเทความร๎อนสูงกวํา
หม๎อฆําเช้ือที่กระป๋องอยูํนิ่ง [3] 

การให๎ความร๎อนในสภาวะกระป๋องอยูํนิ่งนั้นจะเกิด
จุดร๎อนช๎า (cold point) ขึ้นภายในกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ๑
อื่น ๆ เนื่องจากความแตกตํางกันของอุณหภูมิภายในและ
ภายนอกกระป๋อง รวมทั้งอัตราการแทรกผํานความร๎อนที่ไมํ
รวดเร็วเพียงพอทําให๎อุณหภูมิแตกตํางกันเกิดขึ้น ซึ่งขึ้นอยูํ
กับสมบัติทางความร๎อนและความหนืดของอาหาร หาก
อาหารนั้นมีการถํายเทความด๎วยด๎วยการนําความร๎อน จุด
ร๎อนช๎าเกิดขึ้นที่จุดกึ่งกลางกระป๋อง สําหรับอาหารที่มีการ
ถํายเทความร๎อนแบบการพาความร๎อนจะเกิดการหมุวนของ
อาหารสํวนท่ีเป็นของเหลวภายในกระป๋องซึ่งมีจุดร๎อนช๎าอยูํ
ประมาณ 1/3 ของความสูงจากด๎านลํางของกระป๋อง มีการ
พัฒนาระบบฆําเช้ือด๎วยหม๎อฆําเช้ือแบบหมุเพื่อเพิ่มอัตราการ
ถํายโอนความร๎อนด๎วยการทําให๎อาหารภายในกระป๋องเกิด
การผสมระหวํางการหมุนสํงผลให๎มีอัตราการถํายเทความ
ร๎อนเพิ่มขึ้น 

ขั้นตอนการให๎ความร๎อนด๎วยหม๎อฆําเช้ือแกํอาหาร
กระป๋องหรือภาชนะปิดสนิทเป็นการทําลายเช้ือจุลินทรีย๑ใน
อาหารให๎อยูํในเกณฑ๑ที่กําหนด ไมํทําให๎ผู๎บริโภคเกิดอันตราย 
เป็นข้ันตอนท่ีมีการใช๎พลังงานความร๎อนสูงและใช๎เวลานาน
เพราะหม๎อฆําเช้ือสํวนใหญํที่ใช๎เป็นหม๎อฆําเช้ือแบบกระป๋อง
อยูํนิ่งมีอัตราการแทรกผํานความร๎อนต่ํา ได๎มีการพัฒนาหม๎อ
ฆําเช้ือแบบหมุนขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแทรกผํานความ
ร๎อนระหวํางการฆําเช้ือ  

ปัจจุบันมีการศึกษาพัฒนาหม๎อฆําเช้ือระบบเขยําขึ้น
เพื่ อ ใ ช๎ ในการศึ กษาวิ จั ยยั งไมํ มี การใช๎จริ งในระดั บ
อุตสาหกรรมเพราะเป็นเทคโนโลยีใหมํยังไมํมีข๎อกําหนดของ
กระบวนการฆําเชื้อที่เป็นมาตรฐานรองรับ แตํมีแนวโน๎มสูง
มากที่จะนํามาใช๎ในระดับอุตสาหกรรมในอนาคต เนื่องจาก
การเขยําชํวยให๎อาหารผสมกันได๎เร็วและทั่วถึงกวําการหมุน
กระป๋องด๎วยหม๎อฆําเช้ือแบบหมุน เพิ่มอัตราการผลิตและ

ประหยัดพลังงาน แตํการศึกษาวิจัยการเขยํากระป๋องใน
ระหวํางการฆําเช้ือยังมีการศึกษาน๎อยมากเนื่องจากไมํมี
อุปกรณ๑สําหรับการศึกษาทดลอง  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได๎ดัดแปลงอุปกรณ๑ติดตั้งกับหม๎อ
ฆําเช้ือทําให๎เกิดการเขยําขึ้น โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาผล
ของการเขยําที่มีตํอการแทรกผํานความร๎อนในน้ํากะทิ
กระป๋องในสภาวะการเขยําตําง ๆ รวมทั้งการเขยําแล๎วหยุด
ในชํวงเวลาตําง ๆ เพื่อศึกษาอัตราการแทรกผํานความร๎อนใน
น้ํากะทิ สําหรับการเขยําแล๎วหยุดระหวํางการให๎ความร๎อน
นั้นเป็นประโยชน๑สําหรับผลิตภัณฑ๑อาหารที่ไมํสามารถทําการ
เขยําอยํางตํอเนื่องได๎อาจเนื่องมาจากสมบัติทางกายภาพหรือ
ผลกระทบจากการเขยําที่อาจสํงผลตํอคุณภาพของอาหารจน
ไมํเป็นที่ยอมรับ การเขยําแบบไมํตํอเนื่องจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ชํวย
เพิ่มอัตราการถํายเทความร๎อนและลดผลกระทบจากการเขยํา
ได๎ โดยงานวิจัยนี้จะศึกษาผลกระทบที่มีตํอการแทรกผําน
ความร๎อนเป็นสําคัญ 

2. อุปกรณ์ลละวิธีการทดลอง 

2.1 อุปกรณ์ส้ามรับการทดลอง 

ในการศึกษาวิจัยนี้ใช๎หม๎อฆําเชื้อแบบสเปรย๑น้ําของ
บริษัท KM Grand Pack จํากัด รุํน KM-214SS โดยดัดแปลง
ให๎ติดตั้งอุปกรณ๑เขยําเข๎ากับหม๎อฆําเช้ือโดยใช๎แรงหมุนของ
มอเตอร๑ที่ติดตั้งอยูํด๎านนอกสํงกําลังผํานแกนเพลาเข๎าไปด๎าน
ในหม๎อฆําเช้ือทางชํองเปิดด๎านข๎าง เพื่อทําให๎ตระกร๎าด๎านใน
เกิดการเคลื่อนที่ตามความถี่และระยะขจัดที่ต๎องการ โดยใช๎
เครื่องปรับความเร็วรอบ (inverter) เพื่อควบคุมความเร็วรอบ
หรือความถี่ในการเขยํา  

2.2 การเตรียมน้้ากะทสิ้ามรับบรรจุกระป๋อง 

น้ํากะทิสําหรับบรรจุเตรียมจากหัวกะทิผสมกับน้ํา
สะอาดในอัตราสํวน 2.5 ตํอ 1 โดยน้ําหนัก เติมสารทําให๎คง
ตัว CMC (Carboxy Methyl Cellulose) ที่ความเข๎มข๎น 0.2 
เปอร๑เซ็นต๑ การทําโฮโมจิไนซ๑นาน 10 นาที เพื่อให๎กะทิเกิด
ความคงแล๎วบรรจุลงในกระป๋อง 2 ขนาดคือ 307×409 (20 
ออนซ๑) และ 401×411 (30 ออนซ๑) ให๎มีชํองวํางเหนืออาหาร 
1 เซนติเมตร จากนั้นนําไปไลํอากาศแล๎วปิดฝา 

 



 

[526] 

2.3 การวัดอุณมภูมิลละค่า F0 

ทําการวัดและบันทึกอุณหภูมิและคํา F0 ด๎วยเครื่อง
บันทึกอุณหภูมิยี่ห๎อ Ellab รุํน CTF 9008 วัดอุณหภูมิที่
ตําแหนํง 1/2 ของความสูงจากฐานกระป๋อง วางกระป๋องใน
ตระกร๎าในแนวนอน [4] ยึดกระป๋องกับตะกร๎าเขยําให๎แนํน 
อุณหภูมิในการฆําเช้ือ 120 องศาเซลเซียส  

2.4 ขั้นตอนการทดลอง 

เตรียมกะทิบรรจุ ในกระป๋องทั้ ง 2 ขนาด คื อ 
307x409 และ 401x411  ตัวอยํางละ 3 กระป๋อง ติดตั้งเข๎า
กับตะกร๎าเขยํา ทําการทดลองในสภาวะกระป๋องอยูํนิ่ง เขยํา
ตํอเนื่อง 

และเขยําแล๎วหยุดที่อัตราสํวนเขยําตํอหยุด 1:2 1:4 
1:5 และ 1:6 นาที ตามลําดับ 
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(ก) เขยําตํอเนื่อง (ข) เขยํา:หยุด  1:2 

(ค) เขยํา:หยุด  1:4 (ง) เขยํา:หยุด  1:5 

(จ) เขยํา:หยุด  1:6 (ฉ) อยูํนิ่ง 

อุณหภูมิน้าํกะทิกระป๋อง 401x411 

 อุณหภูมิหม๎อฆําเช้ือ  
อุณหภูมิน้าํกะทิกระป๋อง 307x409  คํา F0 น้ํากะทิกระป๋อง 307x409 

 คํา F0 น้ํากะทิกระป๋อง 401x411 
 

Time (min) Time (min) 

Time (min) Time (min) 

Time (min) Time (min) 

รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและคํา F0 ของน้ํากะทิกระป๋องทั้งสองขนาดที่สภาวะตําง ๆ 
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3. ผลการทดลองลละวิจารณ์ 

3.1 ผลการเขย่าที่สภาวะต่าง ๆ ต่อการลทรกผ่านความ
ร้อนภายในกระป๋อง 

ผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ํ ากะทิบรรจุ
กระป๋องที่สภาวะการทดลองตําง ๆ แสดงในรูปที่ 1 ซึ่งพบวํา
การแทรกผํานความร๎อนขึ้นอยูํกับขนาดของกระป๋อง คือ
น้ํากะทิบรรจุกระป๋อง 307x409 มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
เร็วกวําน้ํากะทิบรรจุกระป๋องขนาด 401x411 เนื่องจาก
กระป๋องขนาดเล็กเกิดการถํายเทความร๎อนไปสูํจุดร๎อนช๎าได๎
เร็วกวํากระป๋องขนาดใหญํ [5] อัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
น้ํากะทิกระป๋องมีคําสูงที่สุดในสภาวะการเขยําแบบตํอเนื่อง
และในสภาวะดังกลําวอุณหภูมิภายในของน้ํากะทิกระป๋องทั้ง 
2 ขนาดแตกตํางกันเพียงเล็กน๎อย เนื่องจากแรงเขยําทําให๎
น้ํากะทิในกระป๋องเกิดการผสมกันอยํางทั่วถึงทําให๎มีอุณหภูมิ
ใกล๎เคียงกัน แตํสําหรับน้ํากะทิในสภาวะอัตราเขยําแล๎วหยุด
ที่เวลาตําง ๆ พบวําอุณหภูมิตํางกันมากข้ึนตามระยะเวลาที่
หยุดเขยําโดยที่สภาวะอยูํนิ่งน้ํากะทิมีอุณหภูมิตํางกันมาก
ที่สุด 

เมื่อพิจารณาเส๎นกราฟแสดงอุณหภูมิที่สภาวะตําง ๆ 
พบวําลักษณะเส๎นกราฟสภาวะเขยําแล๎วหยุดมีลักษณะกราฟ
คล๎ายขั้นบันใด คือเมื่อถูกเขยําอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอยําง
รวดเร็วและอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงช๎าลงในสภาวะหยุดเขยํา 
เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อน้ํากะทิถูกเขยําทําให๎เกิดการผสมกัน
ภายในกระป๋อง อัตราการแทรกผํานความร๎อนเพิ่มสูงขึ้น
อยํางรวดเร็ว แตํเมื่อหยุดเขยําทําให๎อุณหภูมิน้ํากะทิบริเวณ
ข๎างกระป๋องกับบริเวณกึ่งกลางกระป๋องมีอุณหภูมิแตกตํางกัน
มากข้ึนตามเวลาที่หยุดเพราะการถํายเทความร๎อนเกิดขึ้นได๎
ช๎าลง อุณหภูมิภายในจึงเปลี่ยนแปลงได๎ช๎าลงในชํวงเวลานี้  
ลักษณะดังกลําวปรากฎชัดในสภาวะที่หยุดเป็นเวลานานและ
ในกระป๋องขนาด 401x411   

3.2 ผลการเขย่าที่มีต่อค่า fh ของน้้ากะท ิ

คําดัชนีอัตราการให๎ความร๎อน (heating rate index) 
หรือคํา fh ในการเขยําน้ํากะททิั้ง 6 สภาวะแสดงในตารางที่ 1 
พบวํากระป๋อง 307x409 และ 401x411 เมื่อถูกเขยํา
ตํอเนื่องมีคํา fh เทํากับ 14.83 และ 15.64 นาทีตามลําดับ 

ในขณะที่สภาวะอยูํนิ่งมีคํา 70.95 และ 94.23 นาที แสดงให๎
เห็นวําในสภาวะที่อยูํนิ่ง fh มีคํามากที่สุด สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ Berry et al. [6] ที่ทําการหาคํา fh ของครีม
ข๎าวโพดในหม๎อฆําเช้ือแบบหมุนแล๎วพบวําคํา fh มีคําลดลง
เมื่อถูกหมุนที่ความเร็วรอบสูงขึ้นและ Garrote et al. [7] ได๎
ทดลองเพื่อคํานวณหาคําสัมประสิทธ๑ในการถํายเทความร๎อน
ภายในกระป๋อง พบวํามีคําสูงขึ้นตามจํานวนการหมุนทําให๎
เกิดการถํายเทความร๎อนเร็วขึ้นและสํงผลให๎คํา fh ลดลงเมื่อ
ถูกเขยําบํอยครั้งขึ้น 

เมื่อพิจารณาผลของขนาดกระป๋องตํอคํา fh ที่อัตรา
เขยําและหยุด 1:2 1:3 และ 1:4 ของกระป๋อง 307x409 และ 
401x411  พบวําคํา fh ของกระป๋อง 401x411 มีคํามากกวํา
ประมาณ 1 นาที แตํเมื่อหยุดเขยํานานขึ้นคือทีอ่ัตราการเขยํา 
1:5 และ 1:6  คํา fh เริ่มตํางกันมากข้ึน เพราะน้ํากะทิใน
กระป๋องอยูํนิ่งนานขึ้นเกิดความแตกตํางระหวํางอุณหภูมิ

ภายในบริเวณด๎านข๎างกระป๋องกับกลางกระป๋องมากขึ้น [4]  

ตารางที่ 1 คํา fh ของน้ํากะทิบรรจกุระป๋องที่สภาวะตําง ๆ (หนํวย: 
นาที) 

สภาวะการทดลอง  
ขนาดกระป๋อง 

304x409 401x411 
อยูํนิ่ง 70.95 94.30 
เขยําตํอเนื่อง 14.83 15.64 
อัตราสํวนเขยํา:หยุด 1:2 16.07 17.63 
อัตราสํวนเขยํา:หยุด 1:4 20.34 21.05 
อัตราสํวนเขยํา:หยุด 1:5 21.02 31.68 
อัตราสํวนเขยํา:หยุด 1:6 27.81 38.36 

และเมื่อทําการเขยําทําให๎เกิดการผสมกันระหวําง
น้ํากะทิบริเวณด๎านข๎างกระป๋องกับกลางกระป๋องทําให๎
อุณหภูมิภายในมีคําใกล๎เคียงกัน 

จากผลการทดลองนํามาสร๎างแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร๑เพื่อหาความสัมพันธ๑ของคํา fh และเวลาในหยุด
เขยําได๎ดังสมการที่ 1 และ 2  
กระป๋องขนาด 307x409:  
log fh = (0.0650ti + 1.1487);  R² = 0.88 (1) 
กระป๋องขนาด 401x411:   
log fh = (0.0425ti + 1.1460);  R² = 0.90 (2)  
เมื่อ  fh  =  คํา heating index  
ti  =  ระยะเวลาการหยุดเขยํา (นาที) 
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3.3 ผลการเขย่าที่มีต่อค่า F0 ของน้้ากะทิ 

เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของคํา F0 ใน
น้ํากะทิกระป๋องที่สภาวะการทดลองตํางๆ ของกระป๋องทั้ง 2 
ขนาด เปรียบเทียบกันตามรูปที่  2 พบวําการเขยําทั้ ง
แบบตํอเนื่องและไมํตํอเนื่องชํวยให๎การแทรกผํานความร๎อนมี
คํามากข้ึนเมื่อเทียบกับสภาวะอยูํนิ่ง เนื่องจากอาหารนั้นมี
การถํายโอนแบบบังคับ การเขยําทําให๎อาหารภายในกระป๋อง
มีการเคลื่อนที่และผสมกันทําให๎การถํายโอนความร๎อนเร็วขึ้น 
และในสภาวะที่เวลาในการหยุดเขยําสั้นลงพบวําการแทรก
ผํานความร๎อนมีแนวโน๎มใกล๎เคียงกับการเขยําแบบตํอเนื่อง
เพิ่มขึ้นตามลําดับ  

ระยะเวลาในการทําให๎คํา F0 เทํากับ 5 นาที ของ
น้ํากะทิกระป๋องขนาด 307x409 อัตราสํวนเขยํา 1:2 1:4 1:5 
และ 1:6 ใช๎เวลา 24.5 36.0 นาที 39.5 และ 43.5 นาที 
ตามลําดับ สภาวะอยูํนิ่งและเขยําแบบตํอเนื่องใช๎เวลา 97.0 
และ 23.5 นาที เมื่อเทียบกับสภาวะอยูํนิ่ง การเขยําด๎วย
อัตราสํวน 1:2 ใช๎เวลาการให๎ความร๎อนลดลง 75.77 
เปอร๑เซ็นต๑และที่อัตราสํวนเขยํา 1:6  สามารถลดเวลาให๎
ความร๎อนลงได๎ 55.15 เปอร๑เซ็นต๑ 

3.4 สมการความสัมพันธ์ระมว่างเวลาในการฆ่าเชื้อ ค่า 
F0 ลละช่วงเวลากระป๋องมยุดเขย่า 

ข๎อมูลจากการทดลองนํามาสร๎างแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร๑แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางเวลาในการให๎ความ
ร๎อนเพื่อฆําเชื้อ ตามคํา F0 ที่ต๎องการและระยะเวลากระป๋อง
หยุดนิ่ งหลั งจากเขยํ า 1 นาที   โดยแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร๑ดังกลําวแสดงในสมการที่ 1 และ 2  ดังนี ้

 

 
(ก) น้ํากะทิกระป๋องขนาด 307x409 

(ข) น้ํากะทิกระป๋องขนาด 401x411  

รูปที่ 3 เวลาในการฆําเชื้อ (หนํวย: นาที) ที่คํา F0 และอัตราสํวนเวลา
เขยําตําง ๆ 

น้ํากะทกิระป๋องขนาด 307x409:  
t  = 14.303-(0.642ti)+(1.693F0)+(0.367th

2)+   
(0.039tiF0)-(0.022F0

2); R2 = 0.95               (1) 

 

Time (min) 

F 0
 (m

in)
 

Time (min) 

F 0
 (m

in)
 

(ก) นํ้ากะทิกระป๋อง 307x409 

(ข) น้ํากะทิกระป๋อง 401x411 

  เขยาํตํอเนื่อง 

  อัตราการเขยาํ:หยุด 1:2 

 อัตราการเขยํา:หยุด 1:4 

 อัตราการเขยํา:หยุด 1:5 

 อัตราการเขยํา:หยุด 1:6 

  อยูํนิ่ง 

รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงคํา F0 ที่สภาวะเขยําตําง ๆ 
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น้ํากะทกิระป๋องขนาด 401x411:  
t = 13.660+(0.690ti)+(1.973F0)+(0.405ti

2)+ 
(0.0796thF0)-(0.038F0

2); R2 =0.95             (2)  
 

เมื่อ  t  = เวลาในการให๎ความร๎อนถึงคํา F0 
(นาที)      ti   = ระยะเวลาการหยุดเขยํา (นาที)
 F0  = คํา F0 ที่ต๎องการ (นาที)   

สมการดังกลําวใช๎สําหรับทํานายเวลาในการให๎ความ
ร๎อนแกํน้ํากะทิกระป๋องในสภาวะเขยํา 1 นาทีแล๎วหยุดที่เวลา
ในชํวงเวลา 0-6 นาที ที่คํา F0 ตามต๎องการ จากสมการ
ความสัมพันธ๑ดังกลําวนํามาสร๎างกราฟแสดงความสัมพันธ๑ได๎
ดังแสดงในรูปที่ 3  

4. สรุปผลการทดลอง 

การเขยําระหวํางการให๎ความร๎อนทําให๎อัตราการ
แทรกผํานความร๎อนในน้ํากะทิกระป๋องสูงขึ้น และการเขยํา
แบบไมํตํอเนื่องขณะฆําเช้ือในน้ํากะทิกระป๋องสามารถลด
ระยะเวลาการฆําเช้ือลงได๎ถึง 2-4 เทําเมื่อเปรียบเทียบกับ
สภาวะอยูํนิ่ง โดยน้ํากะทิกระป๋องขนาด 401x411 เวลาใน
การให๎ความร๎อนมากกวําน้ํากะทิกระป๋องขนาด 307x409 
การหยุดเขยําด๎วยชํวงเวลานานข้ึนทําให๎อัตราการแทรกผําน
ความร๎อนลดลง การเขยําแบบตํอเนื่องใช๎เวลาในการให๎ความ
ร๎อนสั้นที่สุดแตํการเขยําแล๎วหยุดที่อัตราสํวน 1:6 ก็ลดเวลา
ในการให๎ความร๎อนลงได๎ประมาณ 50% และเมื่อเปรียบเทียบ
กับการเขยําแบบตํอเนื่องที่คํา F0 ต่ํากวํา 10 นาที เวลาการ
ให๎ความร๎อนก็แตกตํางกันเพียง 10-20 นาทีเทํานั้น จึงมี
ความนําสนใจเป็นอยํางมากที่นํามาประยุกต๑ใช๎ในระดับ
อุตสาหกรรมตํอไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันี้จึงมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาแนวทางการอบแห๎งปลาข๎าวสาร โดยใช๎ตู๎อบแห๎งที่มีลมร๎อน และรังสีอินฟราเรด เป็น
แหลํงพลังงาน โดยพิจารณาจลนพลศาสตร๑การอบแห๎ง และคําสัมประสิทธ์ิการแพรํความช้ืน ตลอดจนศึกษาปัจจัยของอุณหภูมิ

อบแห๎งและความเข๎มของรังสีอินฟราเรดตํอการลดความช้ืน ทดลองอบแห๎งในชํวงอุณหภูมิ50-70C ความเร็วของลมร๎อนที่เลือกใช๎

มีคําเฉลี่ย 1.00.2 เมตรตํอวินาที กําลังของรังสีอินฟราเรด 500 และ 1000 วัตต๑ ความช้ืนเริ่มต๎นและความช้ืนสุดท๎ายอยูํในชํวง 

150-155%มาตรฐานแห๎ง และ 15.02.0%มาตรฐานแห๎ง ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวําอัตราการอบแห๎งจะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิ
อบแห๎งและกําลังของรังสีอินฟราเรดเพิ่มขึ้น ในสํวนของแบบจําลองทางคณิตศาสตร๑ที่นํามาอธิบายลักษณะเฉพาะของการอบแห๎ง
ปลาข๎าวสารโดยพิจารณาจากคําสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ๑(R2) และคํารากที่สองของคําความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง (RMSE) 
พบวําแบบจําลองทางคณิตศาสตร๑ของของ Page เป็นรูปแบบท่ีดีที่สุดที่จะนําไปใช๎อธิบายจลนพลศาสตร๑ของการอบแห๎งปลา
ข๎าวสารด๎วยลมร๎อน และรังสีอินฟราเรดได๎ดีที่สุด ตามลําดับ ทั้งนี้คําสัมประสิทธิ์การแพรํความช้ืนมีคําเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิอบแห๎ง
และกําลังของรังสีอินฟราเรด 

ค้าส้าคัญ: การอบลม้ง; ปลาข้าวสาร; ลบบจ้าลองทางคณิตศาสตร;์ รังสีอินฟราเรด; ลมร้อน 

บทน้า 

ปัจจุบันปลาข๎าวสารอบแห๎งเป็นผลิตภัณฑ๑อาหาร
ทะเลที่ได๎รับความนิยมมากทั้งบริโภคในพื้นท่ี และเป็นของ
ฝาก สินค๎าเป็นท่ีต๎องการของตลาดทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ กรรมวิธีการผลิตทั่ว ๆ ไปจะใช๎การตากแดด มักใช๎
เวลาในการอบแห๎งนาน ไมํสามารถอบให๎แห๎งภายในวันเดียว
ได๎อาจสํงผลให๎ผลิตภัณฑ๑เกิดความเสียหายได๎ เชํน ขึ้นรา 
และอาจมีการปนเปื้อนของฝุุนละอองตําง ๆ ทําให๎ผลิตภัณฑ๑
ที่ได๎มีคุณภาพต่ําลง สํงผลตํอราคาจําหนํายซึ่งจะขึ้นกับ
คุณภาพ ขนาดและชนิดของผลิตภัณฑ๑รวมทั้งความช้ืน
สุดท๎าย ซึ่งมีผลตํอระยะเวลาในการเก็บรักษา ขั้นตอนการลด
ความช้ืนให๎อยูํในระดับที่เหมาะสมกับการเก็บรักษาจึงมี

ความสําคัญ การทําแห๎งโดยสํวนใหญํจะอาศัยพลังงาน
แสงอาทิตย๑โดยตรงด๎วยการตากแดดในที่โลํงโดยอาศัยการพา
ความร๎อนตามธรรมชาติ (Natural heat convection) และ
การแผํรังสีความร๎อน (Heat radiation) [1, 2] โดยให๎เหลือ
ความช้ืนประมาณ 20-25% มาตรฐานแห๎ง ซึ่งในกรณีที่ไมํมี
ฝนตกนั้น วัสดุแห๎งได๎ภายในระยะเวลาประมาณ 2 ถึง 3 วัน 
หากมีฝนตกหรือในชํวงฤดูฝนที่ยาวนานหลาย ๆ เดือน
ติดตํอกัน ในชํวงเวลาดังกลําวนั้นเป็นระยะเวลาที่ปริมาณ
แสงอาทิตย๑  ในแตํละวันมี ชํวงสั้น ทําให๎ไมํสามารถลด
ความช้ืนโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย๑โดยตรง อีกทั้งสภาวะ
อากาศแวดล๎อมในฤดูกาลดังกลําวมีอุณหภูมิแวดล๎อมต่ํา และ
ความช้ืนสัมพัทธ๑อากาศคํอนข๎างสูงทําให๎ความช้ืนไมํสามารถ
ระบายออกให๎กับอากาศแวดล๎อมได๎งําย ดังนั้นชาวประมงใน
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ชุมชนจะอาศัยการทําแห๎งด๎วยการใช๎อากาศร๎อนจากการเผา
ไม๎ฟืน ซึ่งลมร๎อนที่ได๎มีอุณหภูมิต่ําและไมํคงที่ จึงทําให๎ต๎องใช๎
เช้ือเพลิงมากและต๎องใช๎เวลานาน จึงเป็นการสูญเสียพลังงาน
อยํางมาก พบวําในกระบวนการผลิตอาหารทะเลแห๎ง 
ขั้นตอนการลดความช้ืนจะมีการใช๎พลังงานจากแสงอาทิตย๑ 
ขั้นตอนดังกลําวเกิดปัญหาขึ้นมา 2 ประการหลัก คือ (1) การ
ปนเปื้อนจากฝุุนละออง สิ่งสกปรกเนื่องจากกรรมวิธีและ
สถานที่สําหรับใช๎ในการตากแห๎ง รวมทั้งเกิดการรบกวนจาก
แมลงวัน ทําให๎ผลิตภัณฑ๑มีความสะอาดไมํเพียงพอ (2) 
ระยะเวลาในการตากแห๎ง อาจต๎องใช๎ระยะเวลาที่ยาวนาน
มากขึ้น เนื่องจากปริมาณแสงแดดในแตํละวันมีความไมํ
สม่ําเสมอนอกจากนี้ภาคใต๎ของประเทศไทยมีฝนตกชุกตลอด
ทั้งปี ทําให๎ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎ยังคงมีความช้ืนอยูํสูง สํงผลให๎
ผลิตภัณฑ๑เกิดการเนําเสียและเสื่อมสภาพเนื่องจากปฏิกิริยา
ทางเคมี เอ็นไซม๑และเชื้อจุลินทรีย๑ เกิดกลิ่นเหม็นหืน หรือ
กลิ่นฉุนและมีสีออกน้ํ าตาลดํา สํงผลตํอคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ๑ที่ไมํได๎คุณภาพตามมาตรฐานและไมํมีความ
สม่ําเสมอ การเพิ่มมูลคําของผลิตภัณฑ๑และการสํงออก
สามารถทําได๎โดยการเพิ่มคุณภาพปลาแห๎ง โดยการปรับปรุง
กระบวนการผลิต ตั้งแตํขั้นตอนเริ่มแรกของกระบวนการผลิต 
รวมทั้งกระบวนการลดความช้ืนด๎วยวิธีการอบแห๎ง 

ดังนั้นการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารทะเลตาก
แห๎งจึงเป็นประเด็นหนึ่งที่นําสนใจ เพื่อวิเคราะห๑แก๎ปัญหาให๎
ชุมชน ทําให๎ชุมชนสามารถพึงพาตนเอง และผลิตอาหาร
ทะเลตากแห๎งที่มีคุณภาพสูง สามารถแขํงขันกับคูํแขํงได๎ 
งานวิจัยจึงมีวัตถุประสงค๑เพื่อทดลองผลิตปลาข๎าวสารอบแห๎ง 
โดยเลือกใช๎แหลํงพลังงานความร๎อนจากเครื่องทําความร๎อน
ไฟฟูา และรังสีอินฟราเรด รวมถึงการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอ
การอบแห๎ง ตลอดจนการศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตร๑
ของการอบแห๎ง  

วัสดุ อุปกรณ์ ลละวิธีวิจัย 

วัสดุ: วัตถุดิบทีใ่ช๎ในการทดลองคือ ปลาข๎าวสาร (รูป
ที่ 1) เตรียมตัวอยํางโดยการนําปลาไปต๎มในน้ําเกลือที่มีความ
เข๎มข๎น 3% โดยน้ําหนัก ระยะเวลา 5-10 นาที อุณหภูมิ 

100C หาความช้ืนตามมาตรฐาน AOAC (1995) [3] 

 
รูปที่ 1  ปลาข๎าวสารสําหรับใช๎ในการทดลอง 

อุปกรณ์ 

• เครื่องอบแห๎งแบบถาด โดยใช๎ลมร๎อนจากขด
ลวดความร๎อน และรังสีอินฟราเรดเป็นแหลํงพลังงาน (รูปท่ี 

2) ประกอบด๎วยห๎องอบแห๎ง ขนาด 61x48x53 ลูกบาศก๑
เซนติเมตร บุฉนวนใยแก๎ว หนา 5 เซนติเมตร เทอร๑โมสตัท

เป็นเซนเซอร๑ควบคุมอุณหภูมิสัญญาณจะตํอกับเครื่องวัด

สัญญาณเวลาที่ความละเอียด ±1C ภายในห๎องอบแห๎งมี
หลอดรังสีอินฟราเรดจํานวน 3 หลอด หลอดละ 500 วัตต๑
ระยะหํางระหวํางหลอดกับวัสดุ 15 เซนติเมตร ถาดบรรจุ

ตัวอยํางสําหรับใช๎ในการอบแห๎ง ขนาด 41.5x47.5 ตาราง
เซนติเมตร ขดลวดความร๎อนไฟฟูา ขนาด 1,000x2 วัตต๑ 
และพัดลมใบพัดเหวี่ยงโค๎งหน๎าแรงอัดสูงขนาด 2 แรงม๎า 

 
รูปที่ 2  เครื่องอบแห๎งแบบถาด โดยใช๎ลมร๎อนจากขอลวดความร๎อน 

และรังสีอินฟราเรดเป็นแหลํงพลังงาน (PSU-TRD-08 2)  

• เครื่องช่ังน้ําหนัก ยี่ห๎อ A&D รุํน GF 3000 คํา
ความละเอียด ± 0.1 กรัม. 

• เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ  ยี่ห๎อ SUPCON 
ความละเอียด ± 0.01oC ตํอกับเทอร๑โมคับเปิลชนิด K เพื่อวัด
อุณหภูมิภายในตู๎อบแห๎ง และอุณหภูมิแวดล๎อม 

• เครื่องวัดความเร็วลม ยี่ห๎อ DIGICON รุํน DA-45 
ความละเอียด ±0.01 เมตรตํอวินาท ี

วิธีการวิจัย 

การทดลองอบลม้งปลาข้าวสาร 
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นําปลาข๎าวสารที่ผํานการต๎มแล๎วใสํถาดอบแห๎ง เกลี่ย

ให๎ทั่วถาด ทดลองอบแห๎งในชํวงอุณหภูมิ 50-70C อัตรา

การไหลของอากาศ 1.00.2 เมตรตํอวินาที สําหรับรังสี
อินฟราเรดทดลองที่กําลังรังสีอินฟราเรด 500 และ 1000 
วัตต๑  บันทึกผลการทดลอง ได๎ แกํ  น้ํ าหนักตั วอยํ างที่
เปลี่ยนแปลงตามเวลา อุณหภูมิกระเปาะเปียก กระเปาะแห๎ง 
และ อุณหภูมิที่ตําแหนํงตําง ๆภายในห๎องอบแห๎ง กําหนด

ความช้ืนสุดท๎ายของปลาข๎าวสารอยูํในชํวง 15.02.0 %
มาตรฐานแห๎ง 

ศึกษาจลนพลศาสตร๑ของการอบแห๎งปลาข๎าวสารใน
รูปของอัตราสํวนความช้ืน (Moisture ratio, MR) ซึ่งเป็น
อัตราการเปลี่ยนแปลงมวลของน้ําในวัสดุเทียบกับความชื้น
เริ่มต๎นเมื่อเวลาอบแห๎งดําเนินไปที่เวลาตําง ๆ โดยคํานวณ
จาก 

   
      

       
                                                    (1) 

 

เมื่อ Mt, Min และ Meq คือ ความช้ืนที่เวลาใด ๆ ความช้ืน
เริ่มต๎น และความช้ืนสมดุล (% มาตรฐานแห๎ง) ตามลําดับ 

การคํานวณคําอัตราสํวนความชื้นในงานวิจัยนี้ เป็น
การคํานวณคําโดยประมาณ คือไมํคิดคําความชื้นสมดุล โดย
ตั้งสมมุติฐานวํา ความช้ืนสมดุลมีคําน๎อยมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับคําความช้ืนเริ่มต๎นและความช้ืนท่ีเวลาใด ๆ จึงสามารถ
เขียนสมการที่ (1) ใหมํเป็น 

                  
  

   
                            (2) 

สัมประสิทธิการลพร่ความชื้นประสิทธิผล (Effective 
moisture diffusivity coefficient, Deff) 

งานวิจัยนี้ใช๎สมการการแพรํของ Fick ในการอธิบาย
การแพรํความช้ืนภายในปลาข๎าวสารระหวํางการอบแห๎ง โดย
สมมติการแพรํของนํ้าออกจากตัวปลาข๎าวสารเกิดจากเกรเดีย
นท๑ของความเข๎มข๎นของความช้ืน และสมมติให๎ตัวปลา
ข๎าวสารมีลักษณะเป็นแผํนแบนซึ่งกว๎างและยาวมาก (infinite 
slab),การถํายเทความช้ืนและการหดตัวเกิดขึ้นในทิศทาง
ความหนาเพียงทิศทางเดียว และไมํคิดความต๎านทานการ
ถํายเทมวลที่ผิววัสดุ [4] ดังนั้นสามารถเขียนสมการของการ
ถํายเทมวลได๎ดังสมการที่ (3) และเนื่องจากพจน๑ท๎าย ๆ ของ
สมการที่ (3) จะมีคําน๎อยมากเมื่อเทียบกับพจน๑แรก จึง

ประมาณคําโดยพิจารณาจากพจน๑แรกเพียงพจน๑เดียว ตาม
สมการที่ (4)  

   
 

 
∑

 

       
   ( 

              

   
) 

      (3) 
 

   
 

 
   ( 

       

   
)                                    (4) 

เมื่อคําสัมประสิทธิ์การแพรํความช้ืนของปลาข๎าวสาร
หามีความสัมพันธ๑กับอุณหภูมิอบแห๎ง เป็นไปตามสมการของ 
Arrhenius [5] ดังสมการ 

       *
   

     
+                                   (5) 

 

เมื่อ D คือ สัมประสิทธ์ิการแพรํความชื้น (ตาราง
เมตรตํอช่ัวโมง), L คือ ความหนาของวัสดุ (เมตร) และ t คือ 
เวลา (ช่ัวโมง), A และ B คือ คําคงที่ของสมการ และ Tabs คือ 
อุณหภูมิ (K) 

การวิเคราะม์จลนพลศาสตร์การอบลม้ง 

สมการอบแห๎งทางคณิตศาสตร๑แบบเอมพิริคัล ใช๎
สําหรับทํานายอัตราการอบแห๎งโดยนําผลการทดลองอบแห๎ง
ด๎วยแหลํงพลังงานตําง ๆ เปรียบเทียบผลการทดลองกับ
สมการทางคณิตศาสตร๑แบบเอมพิริคัล 5 สมการ โดยมี
รูปแบบสมการดังตารางที่ 1  

จากการนําข๎อมูลผลการทดลองมาวิเคราะห๑ด๎วย
วิธีการแบบไมํเป็นเชิงเส๎นเพื่อเลือกสมการ2อบแห๎งช้ันบางที่
เหมาะสมโดยจะพิจารณาจากคําสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 
(Coefficient of determination, R2) ที่สูงที่สุด และคําราก
ที่สองของคําเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (Root 
mean square error, RMSE) ที่ต่ําที่สุด ซึ่งสามารถคํานวณ
ได๎จากสมการ (6)-(7) ตามลําดับ 

     
∑                   

  
   

∑        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅          
  

   

                       (6) 

     *
 

 
∑                   

  
   +

   

   (7) 

เมื่อ N คือ จํานวนข๎อมูลทั้งหมด, MRexp,i , MRpred,i 

และ       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  คืออัตราสํวนความช้ืนที่ได๎จากการทดลอง จาก
การทํานาย และอัตราสํวนความช้ืนเฉลี่ย ตามลําดับ 
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ตารางที่ 1 รูปแบบสามการอบแห๎งชั้นบางแบบเอมพิริคัล ที่ใช๎ในการทดลอง [6-8] 

Model name Model equation Equation No. 
Newton               (8) 
Page                (9) 
Henderson and Pabis                (10) 
Logarithmic                 (11) 
Two-term                             (12) 

 

ผลลละวิจารณ์ผลการทดลอง 

จลนพลศาสตร์ของการอบลม้งปลาข้าวสาร 

อัตราสํวนความช้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงไปในระหวํางการ
อบแห๎งที่สภาวะตําง ๆ แสดงดังรูปท่ี 3-4 ช้ีให๎เห็นวํา การ
อบแห๎งปลาข๎าวสารเป็นการอบแห๎งแบบอัตราการอบแห๎ง
ลดลง เนื่องจากปริมาณความช้ืนในปลาข๎าวสารเกิดการ
ถํายเทอยํางรวดเร็วในชํวงต๎นของการทดลองขณะที่ความช้ืน
สูง ทําให๎การถํายเทมวลของน้ําจากตัวปลาข๎าวสารไปยัง
ผิวหน๎าเกิดขึ้นได๎งํายและรวดเร็ว เมื่อระยะเวลาอบแห๎ง
ยาวนานขึ้นความช้ืนบริเวณผิวและภายในตัวปลาขา๎วสารจะมี
คําต่ําลง อัตราการถํายเทมวลของน้ําจากตัวปลาข๎าวสารไปยัง
ผิวหน๎าจะลดลงอยํางช๎า ๆ สอดคล๎องกับงานวิจัยที่ผํานมา 
[9-11] ซึ่งอัตราการลดลงของความช้ืนในชํวงเวลาอบแห๎งจะมี

ความสัมพันธ๑ไมํเชิงเส๎นกับเวลาอบแห๎ง และสามารถแสดงใน
รูปความสัมพันธ๑แบบเอกซ๑โพแนนเชียล 

จากการเปรียบเทียบการอบแห๎งด๎วยสภาวะการ

อบแห๎งในชํวงอุณหภูมิ 50-70C ทั้งกรณีการอบแห๎งด๎วยลม
ร๎อน และการอบแห๎งโดยใช๎รังสีอินฟราเรด (500 และ 1000 
วัตต๑) ทุกสภาวะการทดลอง พบวําปัจจัยของอุณหภูมิอบแห๎ง
มีผลตํออัตราการอบแห๎ง และการอบแห๎งที่อุณหภูมิอบแห๎ง
สูงจะมีอัตราการอบแห๎งสูงกวําการอบแห๎งที่อุณหภูมิอบแห๎ง
ต่ํา ดังนั้นระยะเวลาในการอบแห๎งที่อุณหภูมิอบแห๎งสูงจะใช๎
ระยะเวลาในการอบแห๎งสั้นกวําการอบแห๎งในชํวงอุณหภูมิต่ํา
ในทุกแหลํงพลังงานความร๎อน เมื่อเปรียบเทียบระหวํางการ
อบแห๎งโดยใช๎ลมร๎อน และการใช๎รังสีอินฟราเรด ที่อุณหภูมิ
อบแห๎งเดียวกัน (รูปที่ 4) พบวําการอบแห๎งโดยใช๎รังสี
อินฟราเรดใช๎เวลาในการอบแห๎งน๎อยกวําการใช๎ลมร๎อน  

 

 
(a) Hot air                               (b) IR 500W                           (c) IR 1000W 

รูปที่ 3  ผลการทดลองอบแห๎งปลาข๎าวสารที่อุณหภูมิ 50-70C กําลังรังสีอินฟราเรด 500 และ 1000 วัตต๑ เปรียบเทียบกับแบบจําลองทางคณิตศาสตร๑
ของ Page 

 

(a) อุณหภูมิอบแห๎ง 50 C         (b) อุณหภูมิอบแห๎ง 60 C          (c) อุณหภูมิอบแห๎ง 70 C 
รูปที่ 4  เปรียบเทียบปัจจัยของแหลํงพลังงานที่ใช๎ (ลมร๎อน และรังสีอินฟราเรด) เปรียบเทียบกับแบบจําลองทางคณิตศาสตร๑ของ Page 
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สมการทางคณิตศาสตร์ลบบเอมพิริคัล 

นําข๎อมูลการทดลองอบแห๎งที่สภาวะตําง ๆ มาใช๎ใน
การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร๑แบบเอมพิริคัลของ
ปลาข๎าวสาร โดยเลือกใช๎สมการเอมพิริคัลที่นิยมใช๎ทั่วไปใน
งานทางด๎านการอบแห๎ง 5 สมการ ผลการการวิเคราะห๑ด๎วย
โปรแกรม Statistica ตามรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร๑
แบบเอมพิริคัล แสดงคําคงตัวของสมการอบแห๎ง ดังตารางที่ 
2 โดยคําคงตัวของสมการเอมพิริคัล คือ คํา k แสดงใน
รูปแบบสมการที่ขึ้นกับอุณหภูมิอบแห๎งตามรูปแบบสมการ
อาเรเนียส  

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาคํา R2 และคํา RMSE 
เพื่อเปรียบเทียบหาแบบจําลองทางคณิตศาสตร๑ที่เหมาะสม

สําหรับอธิบายจลนพลศาสตร๑ของการอบแห๎งปลาข๎าวสาร 
พบวําวําแบบจําลองของ Page จะมีคํา R2 มากที่สุดและมีคํา 
RMSE น๎อยที่สุด ซึ่งใกล๎เคียงกับการทดลองมากที่สุดจึง
เหมาะสําหรับการทํานายสมการอบแห๎งปลาข๎าวสารด๎วยลม
ร๎อน และรังสีอินฟราเรดมากที่สุด 

เมื่อเขียนกราฟเปรียบเทียบคําอัตราสํวนความช้ืน
ของปลาข๎าวสารอบแห๎งจากการทดลองกับแบบจําสองทาง
คณิตศาสตร๑ทั้ง 5 รูปแบบ แสดงดังรูปที่ 5 และใช๎แบบจําลอง
ของ Page เปรียบเทียบกับผลการทดลองทั้ งหมด  ซึ่ ง
สอดคล๎องกับรูปที่ 3-4 ที่ยืนยันวําแบบจําลองของ Page 
สามารถทํานายผลได๎ใกล๎เคียงกับผลการทดลองมากที่สุด 

ตารางที่ 2 คําคงตัวของรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร๑ของการอบแห๎งปลาข๎าวสารด๎วยลมร๎อน 

Model type Constant value R2 RMSE 
Hot Air     

Newton k=438640.506exp(-5378.196/T) 0.9808 0.0418 
Page k=2223795.116exp(-6087.289/T), n=1.160 0.9869 0.0346 
Henderson and Pabis k=402351.680exp(-5339.323/T), a=1.027 0.9823 0.0398 
Logarithmic k=270991.331exp(-5277.445/T), a=1.121, b=-0.109 0.9855 0.0363 
Two-term exponential k=0.003exp(-0.204/T),k1=0.057, a=0.232, b=0.777, n=1.288 0.8243 0.1266 
IR 500W     

Newton k=56731.364exp(-4614.528/T) 0.9949 0.0222 
Page k=259224.297exp(-5254.895/T), n=1.137 0.9991 0.0093 
Henderson and Pabis k=58107.845exp(-4615.073/T), a=1.021 0.9957 0.0197 
Logarithmic k=52122.067exp(-4633.008/T), a=1.091, b=-0.082 0.9978 0.0142 
Two-term exponential k=-0.611exp(-0.080/T),k1=0.074, a=0.056, b=0.9475, n=0.00004 0.9977 0.0941 
IR 1000W     

Newton k=1369.672exp(-3201.535/T) 0.9923 0.0281 
Page k=4350.792exp(-3728.99/T), n=1.172 0.9977 0.0155 
Henderson and Pabis k=1363.141exp(-3194.001/T), a=1.017 0.9930 0.0265 
Logarithmic k=1113.321exp(-3199.338/T), a=1.120, b=-0.114 0.9964 0.0191 
Two-term exponential k=0.338exp(-0.100/T),k1=0.264, a=0.314, b=0.729, n=0.000029 0.7860 0.1478 
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(ก) Hot air 50C                                        (ข) IR 500W 50C 
รูปที่ 5  เปรียบเทียบอัตราสํวนความชื้นกับเวลาในการอบแห๎งจากผลการทดลองและผลจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร๑ของการอบแห๎งปลาข๎าวสาร 

ตารางที่ 3 คําสัมประสิทธิ์การแพรํขึ้นกบัอุณหภูมิอบแห๎ง 

ลมล่งพลังงานที่ใช้ในการ
อบลม้ง สมการสัมประสิทธิ์การลพร่ความชื้น R2 

Hot air Deff=2.177exp(-24401.21/RT) 0.8450 
IR 500W Deff=129.233exp(-34857.978/RT) 0.9190 
IR 1000W Deff=9.578exp(-26147.173/RT) 0.9023 

 

การวิเคราะม์ค่าสัมประสิทธิ์การลพร่ความชื้น 

ตารางที่ 3 และรูปที่ 6 แสดงคําสัมประสิทธิ์การแพรํ
ความช้ืนสัมพันธ๑กับอุณหภูมิอบแห๎ง พบวําคําสัมประสิทธ๑
การแพรํความช้ือจะมีคําเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น การ
อบแห๎งด๎วยรังสีอินฟราเรดเพียงอยํางเดียวมีคําสัมประสิทธ์ิ
การแพรํความช้ืนสูงกวําการอบแห๎งด๎วยลมร๎อน เมื่อพิจารณา
ความแตกตํางระหวํางกําลังรังสีอินฟราเรด พบวํา คําสัมประ
สิทธิการแพรํความชื้นกรณีอบแห๎งด๎วยรังสีอินฟราเรด กําลัง 
1000 วัตต๑ มีคําสูงกวํากรณีอบแห๎งด๎วยรังสีอินฟราเรด กําลัง 
500 วัตต๑ โดยคําสัมประสิทธิ์การแพรํอยูํในชํวง 2.47x10-4 -
4.20x10-4 m2/h (อบแห๎งด๎วยลมร๎อน) 3.0x10-4 -6.38x10-4 
m2/h (อบแห๎งด๎วยรังสีอินฟราเรด 500 วัตต๑) และ 5.68x10-4 

-1.00 x10-3 m2/h (อบแห๎งด๎วยรังสีอินฟราเรด 1000 วัตต๑) 
ตามลําดับ 

 
รูปที่ 6  สัมประสิทธิ์การแพรํของการอบแห๎งปลาข๎าวสารด๎วยแหลํง

พลงังานตําง ๆ อุณหภูมิอบแห๎ง 50-70°C 

สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองอบแห๎งปลาข๎าวสารด๎วยลมร๎อน และ
รังสีอินฟราเรด จะพบการอบแห๎งในชํวงอัตราการอบแห๎ง
ลดลง ท่ีอุณหภูมิสูงอัตราการอบแห๎งจะสูงกวําการอบแห๎งที่
อุณหภูมิต่ํา สํงผลให๎ระยะเวลาในการอบแห๎งน๎อยลง เมื่อ
พิจารณาแหลํงพลังงานการอบแห๎งด๎วยรังสีอินฟราเรดเพียง
อยํางเดียวมีอัตราการอบแห๎งสูงที่สุด ในสํวนของแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร๑ของ Page สามารถใช๎อธิบายพฤติกรรมการ
อบแห๎งปลาข๎าวสารได๎ดีที่สุดในทุกแหลํงพลังงาน และคํา
สัมประสิทธิ์การแพรํความช้ืนมีคําเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ
อบแห๎งและกําลังของรังสีอินฟราเรด  

อยํางไรก็ดี แม๎วําที่อุณหภูมิอบแห๎ง และกําลังรังสี

อินฟราเรดสูง คือท่ีอุณหภูมิอบแห๎ง 70C กําลังของรังสี
อินฟราเรด 1000 วัตต๑ จะใช๎เวลาในการอบแห๎งสั้น แตํอาจ
ไมํใชํสภาวะที่ดีที่สุด เพราะยังต๎องพิจารณาปัจจัยของ
คุณภาพและความสิ้นเปลืองพลังงานประกอบเข๎าไปด๎วย ซึ่ง
เป็นสํวนที่จะต๎องศึกษาตํอไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ๑อาหารเช๎าสําหรับผู๎สูงอายุจากถั่ว 5สี โดยอาศัยกระบวนการผลิตแบบ
เอ็กซ๑ทรูชัน ได๎ทําการศึกษาถึงผลกระทบของปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตแบบเอ็กซ๑ทรูชันจากถั่ว 5 สี ประกอบด๎วย อัตรา
สํวนผสมระหวํางลูกเดือยกับถั่วแตํละสี (30:70,50:50,70:30) และความเร็วรอบสกรู (450 และ 550 rpm) ที่มีตํอคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ๑ เชํน ความช้ืนของผลิตภัณฑ๑ ความหนาแนํน อัตราสํวนขยายตัว ความสามารถในการดูดซับน้ํา (WAI) ความสามารถใน
การละลายน้ํา (WSI) ลักษณะเนื้อสัมผัส และสีของผลิตภัณฑ๑เอ็กซ๑ทรูเดต ผลการทดลองที่ได๎ถูกนํามาคัดเลือกหาสภาวะการผลิตที่
เหมาะสม จากผลการทดลองพบวํา วัตถุดิบที่มีสํวนประกอบจากถั่ว 5 สีกับลูกเดือยสามารถนํามาใช๎เป็นสารตั้งต๎นในการผลิตแบบ
เอ็กซ๑ทรูชันได๎ การเพิ่มความเร็วรอบสกรูสํวนใหญํมีผลทําให๎เอ็กซ๑ทรูเดต มีคําความหนาแนํน และคําความช้ืนลดลง ขณะที่คํา
อัตราสํวนขยายตัวของผลิตภัณฑ๑ คําความสามารถในการละลายน้ํา และคําความสามารถในการดูดซับน้ํามีแนวโน๎มเพิ่มสูงขึ้น 
สภาวะการผลิตที่มีคําตัวแปรการผลิตที่อัตราสํวนน้ําหนักผสมของลูกเดือยกับถั่ว เทํากับ 50:50 และความเร็วรอบสกรู 550 rpm 
สามารถใช๎ผลิตกับถั่วทุกสูตร ยกเว๎นวัตถุดิบทีผ่ลิตจากสูตรทีม่ีสํวนผสมของถั่วเหลือง ซึ่งมีข๎อจํากัดตํอการนํามาใช๎ผลิต เนื่องจากมี
ปริมาณไขมันสูงสามารถใช๎ผสมกับลูกเดือยได๎เพียง 30% ของน้ําหนักผลิตภัณฑ๑ 

ค้าส้าคัญ: อามารสุขภาพ, ถั่ว, 5 สี, การผลิตลบบเอ็กซ์ทรูชัน, ผู้สูงวัย 

1. บทน้า 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ๑อาหารเช๎า/อาหารสําเร็จรูปที่
จําหนํายในท๎องตลาด สํวนใหญํประกอบด๎วยวัตถุดิบหลักท่ี
เป็นแปูงข๎าวเจ๎า ข๎าวโพด ซึ่งมีคุณคําทางโภชนาการน๎อย มี
ปริมาณน้ําตาล ไขมัน แปูงสูง จึงไมํเหมาะสําหรับผู๎สูงวัย {1] 
สํวนผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณคําทางโภชนาการ เชํน ผลิตภัณฑ๑จาก
ถั่ว/ลูกเดือย ในท๎องตลาดสํวนมากยังไมํอยูํในรูปแบบพร๎อม
บริโภค จึงไมํสะดวกตํอการนํามาบริโภค ผลิตภัณฑ๑สําเร็จรูป
แบบใหมํ ที่ประกอบด๎วยวัตถุดิบหลักจากธัญพืช และถั่วเป็น
หลัก ซึ่งอุดมไปด๎วยสารอาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการ 
โดยเฉพาะวิตามิน แรํธาตุที่จําเป็น และอยูํในรูปแบบที่พร๎อม

บริโภคสําหรับผู๎สูงวัยจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะกับสภาวการณ๑
ปัจจุบัน [2] 

กระบวนการผลิตแบบเอ็กซ๑ทรูชันเป็นกรรมวิธีการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการผลิตเพื่อให๎ได๎
ผลิตภัณฑ๑อาหารสําเร็จรูปภายในข้ันตอนเดียว และมีต๎นทุน
การผลิตต่ํา รูปแบบของผลิตภัณฑ๑อาหารที่ผลิตได๎ด๎วย
กรรมวิธีเอ็กซ๑ทรูชันมีหลายประเภท เชํน ผลิตภัณฑ๑อาหาร
เช๎า อาหารผงสําเร็จรูป อาหารเด็กอํอน หรืออาหารขบเคี้ยว 
ถึงแม๎วํากรรมวิธีผลิตแบบเอ็กซ๑ทรู ชันมีข๎อได๎เปรียบหลาย
ประการ [3] แตํในปัจจุบันการนําไปประยุกต๑ใช๎ในการผลิต
สํวนใหญํยังคงจํากัดอยูํเพียงกลุํมวัตถุดิบจากธัญพืช เชํน 
ข๎าวโพด ข๎าว และแปูงสาลี เทํานั้น [4,5,6] สํวนวัตถุดิบใน
กลุํมถั่วและลูกเดือยยังไมํพบมีการนําวิธีการผลิตแบบนี้ไป
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ประยุกต๑ใช๎มากนัก โดยปกติวัตถุดิบธัญพืชเมื่อผํานเข๎าสูํ
กระบวนการเอ็กซ๑ทรู ชันโมเลกุลอาหารจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร๎างทางเคมีและกายภาพภายใต๎อุณหภูมิ
และความดันสูงในระยะเวลาสั้นๆ ได๎เป็นผลิตภัณฑ๑สําเร็จรูป
ที่สะดวกตํอการบริโภค และรํางกายสามารถยํอยสลายดูดซึม
นําไปใช๎ประโยชน๑ได๎งํายขึ้น แตํอยํางไรก็ตามในการผลิต
ผลิตภัณฑ๑ให๎ได๎คุณลักษณะหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ตาม
ต๎องการนั้น จําเป็นต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจถึงผลกระทบของ
สภาวะตัวแปรที่เกี่ยวข๎องตํอการผลิต จึงสามารถควบคุมการ
ผลิตให๎ได๎คุณลักษณะของผลิตภัณฑ๑สําเร็จรูปตามต๎องการได๎  

การพัฒนาผลิตภัณฑ๑อาหารที่พร๎อมบริโภคที่มีคุณคํา
ทางอาหารจึงเป็นสิ่งสําคัญเพื่อเพิ่มทางเลือกให๎กับผู๎บริโภค 
โดยเฉพาะผู๎บริโภคที่สูงวัย เนื่องจากปัญหาความเสื่อมถอย
ของรํางกาย การบริโภคสารอาหารที่มีประโยชน๑ตํอรํางกาย 
ยํอมชํวยสร๎างเสริมสุขภาพให๎แข็งแรง มีรายงานเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารให๎ครบ 5 สี ให๎เข๎ากับธาตุในรํางกายนั้น จะ
ชํวยให๎รํางกายได๎รับสารอาหารที่เป็นประโยชน๑ ซึ่งจะชํวย
ปูองกันและรักษาโรค บํารุงรํางกายให๎ทํางานดียิ่งขึ้น แหลํง
วัตถุดิบดังกลําวสามารถหาบริโภคได๎ งํายจากถั่ว [2,7,8]  
ดังตํอไปนี ้

• ถั่วเมลือง มีโปรตีน,คาร๑โบไฮเดรต, เลซิทินใน
ปริมาณสูง รวมทั้งมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก ไนอะซิน 
วิตามินบี1 ,บี2 ปูองกันการขาดแคลเซียม บํารุงระบบ
ประสาท  ชํวยปูองกันไมํให๎ตับทํางานผิดปกติ 

• ถั่วเขียว  มีสารไทเอมีน ,วิตามินบี 2  ,บี3 ,กรด
แอสคอร๑บิค ที่ให๎คําการตอบสนองตํอน้ําตาลในเลือดต่ํา 
เหมาะสําหรับผู๎ปุวยโรคเบาหวาน 

• ถั่วแดง เป็นแหลํงโปรตีน อุดมด๎วยแอนโทไซยา
นิน มีฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระ ชะลอการเกิดโรคไขมันอุดตันใน
หลอดเลือดและโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัวได๎ 

• ถั่วดํา มีสารแอนโทไซยานิน  โฟเลท แมกนีเซียม 
กรดแอลฟาลิโนริอิค วิตามิน บี 6  บี1 และ บี 2  บํารุงหัวใจ  
ลดไขมันอุดตันในหลอดเลือด บํารุงไต ขับเหง่ือ  

• ถั่วขาว   มีสารฟาซิโอลามมินทําให๎การสะสมของ
ไขมันลดลง นิยมแปรรูปเป็นสารสกัดถั่วขาว อาหารเสริม เพื่อ
ชํวยลดความอ๎วน 

ในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาผลกระทบ
ของตัวแปรการผลิตและกรรมวิธีการผลิตอาหารสําเร็จรูปเพื่อ
สุขภาพจากถั่ว 5 สีที่เหมาะสมสําหรับผู๎สูงอายุในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ๑อาหารเช๎า (Breakfast cereals) สามารถ
รับประทานพร๎อมนม หรือนํามาบดชงละลายเป็นอาหารเหลว
ข๎นหนืด โดยอาศัยกรรมวิธีผลิตแบบเอ็กซ๑ทรูชัน และทดสอบ
การยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู๎สูงอายุตํอผลิตภัณฑ๑ที่ได๎  

2. วัตถุดิบลละวิธีการทดลอง 

2.1 การเตรียมวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักที่ใช๎ศึกษา ประกอบด๎วย ถั่วเหลืองพันธุ๑
เชียงใหมํ ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วแดงหลวง ถั่วดํา ถั่วขาว และลูก
เดือยพันธุ๑ข๎าวเจ๎า นําวัตถุดิบแตํละชนิดมาบดด๎วยเครื่องบด
แบบ Hammer mill ได๎ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 50-60 mesh 
กํอนนําไปปรับคําความช้ืนเพื่อปูอนเข๎าสูํขั้นตอนการผลิต
แบบเอ็กซ๑ทรูชัน 

 2.2 กรรมวิธีการผลิตลบบเอ็กซ์ทรูชัน 

กรรมวิธีการผลิตแบบเอ็กซ๑ทรูชันอาศัยเครื่องเอ็กซ๑
ทรูเดอร๑แบบสกรูเดี่ยว อัตราสํวน L/D เทํากับ 10/1 ใช๎หน๎า
แปลนวงกลมที่มีขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 3 มิลลิเมตร วัตถุดิบ
ผํานการบดและคัดขนาดให๎มีขนาดอนุภาคในชํวง 50-60 
mesh กํอนนําวัตถุดิบถั่วแตํละชนิดมาผสมกับลูกเดือย ที่
อัตราสํวนตํางๆ ปรับคําความชื้นเริ่มต๎นของวัตถุดิบผสมให๎
คงที่ที่ 16% กําหนดสภาวะการทํางานของเครื่องเอ็กซ๑ทรู
เดอร๑ อุณหภูมิบาร๑เรล 70 ºC อัตราการปูอนวัตถุดิบ 15 
กิโลกรัม/ช่ัวโมง ดําเนินการผลิตแบบเอ็กซ๑ทรูชันจนกระทั่ง
ระบบเข๎าสูํสภาวะคงตัว ที่อุณหภูมิ 115 ºC จึงเริ่มเก็บ
ตัวอยํางผลิตภัณฑ๑เอ็กซ๑ทรูเดตที่ได๎ นําไปอบในตู๎อบลมร๎อน 
อุณหภูมิ 80oC เป็นเวลา 10 นาที กํอนเก็บบรรจุใน
ถุงพลาสติกแบบ Polypropylene จากนั้นนําตัวอยํางผลิ
ภัณฑ๑ไปวิเคราะห๑คุณลักษณะตํางๆ 

2.3. การวางลผนการทดลอง 

ในงานวิจัย ได๎ศึกษาผลกระทบของตัวแปรที่เกี่ยวข๎อง
กระบวนการผลิตตํอคุณลักษณะของเอ็กซ๑ทรู เดตที่ ได๎ 
กําหนดคําตัวแปรของสภาวะการผลิตที่ศึกษา คือ 1) 
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อัตราสํวนของวัตถุดิบที่ใช๎ผสม และ 2) ความเร็วรอบของสกรู 
ดังนี ้

ตัวลปรอิสระ (Independent variables) 
1) อัตราสํวนการผสม คิดเป็นน้ําหนักลูกเดือย: 

ถั่วแตํละสี แบงํเป็น 3 ระดับ 
1.1) 70 : 30   
1.2) 50 : 50 
1.3) 30 : 70 

2) ความเร็วรอบของสกรู   
แบํงเป็น 2 ระดับ 
2.1) 450 rpm 
2.2) 550 rpm 

ตัวลปรตาม (Dependent variables) มรือคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์  

1) ความชื้นของเอ็กซ๑ทรูเดต (MC) 
2) ลักษณะเนื้อสัมผสั ( Texture ) 
3) ความหนาแนนํ ( True density ) 
4) ความสามารถในการดูดซับน้ํา ( Water 

Absorption Index ) 
5) ความสามารถในการละลายน้ํา  ( Water 

Solubility Index ) 
6) อัตราสํวนการขยายตัว (Expansion Ratio, 

ER) 

ผลการทดลองที่ได๎นํามาวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ทาง
สถิติ ด๎วยวิธี Response Surface Methodologyเพื่อศึกษา
ผลกระทบของคําตัวแปรการผลิตตํอคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ๑เอ็กซ๑ทรูเดต 

2.4. การวิเคราะม์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์  

• ความช้ืน : Moisture content, MC  

นําตัวอยํางมาบดละเอียด ช่ังจํานวน 2 กรัม อบที่
อุณหภูมิ 105 ºC เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง จากนั้นคํานวณหาคํา
ความช้ืน จากสมการ (AOAC, 1990) 

MC (%)   
นํ้าหนักกํอนอบ นํ้าหนักหลังอบ

นํ้าหนักกํอนอบ
  

x100 

• ความหนาแนํนรวม (Bulk density) 

ความหนาแนํนรวม  
น้ําหนักเอ็กซ๑ทรูเดตในกระบอกตวง

ปริมาตรกระบอกตวง   ลติร 
 

• ความสามารถในการดูดซับน้ํา (WAI) และ
ความสามารถในการละลายน้ํา (WSI) (Anderson, 1969) 

ช่ังตัวอยํางที่ผํานการบดประมาณ 4-5 กรัม ใสํลงใน
บีกเกอร๑ขนาด 50 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่น 30 มิลลิลิตรและคน
อยํางสม่ําเสมอเป็นเวลา 30 นาที นํามาเหวี่ยงด๎วยเครื่อง 
Centrifuge โดยใช๎ความเร็ว 3000 rpm เป็นเวลา10 นาท ี
แยกสํวนใสที่ได๎และสํวนตะกอน นํามาชั่งน้ําหนัก เพื่อใช๎ใน
การคํานวณหาคํา WAI จาก สมการ 

WAI(g/g)   
นํ้าหนักตะกอน

 นํ้าหนักตัวอยํางเริ่มต๎น
 

นําสํวนละลายใสที่ได๎มาระเหย กํอนนําไปอบในตู๎อบ
ที่อุณหภูมิ 105ºC จนน้ําหนักคงที่ นําไปช่ังน้ําหนักเพื่อ
คํานวณหาคํา WSI 

WSI(%)  
นํ้าหนักที่ละลายในสํวนใส

 นํ้าหนักตัวอยํางเริ่มต๎น
   × 

100 

– อัตราส่วนการขยายตัว: Expansion Ratio ER  
เป็นคําแสดงการพองตัวของเอ็กซ๑ทรูเดต 

(Alvarez-Martinez, 1998) คํานวณจากสมการ  

ER 
ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางเฉลี่ยของตัวอยําง

ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางของหน๎าแปลน
  

– ลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture) 

ทําการวิเคราะห๑ด๎วยเครื่อง Texture Analyzer รุํน 
TA.XT Plusโดยทําการวัดคําแรงกด 5 ซ้ําแล๎วบันทึกกราฟที่
ได๎ อํานคําแรงแตกหักสูงสุด (g) จํานวนพีค (Crispness) และ
พื้นท่ีใต๎กราฟระหวํางแรงกดกับเวลา (Toughness, g.sec) 
โดยคํานวณคํา Hardness จากสมการ 

Hardness ( 
 

   
) 
 
 

แรงแตกหักสูงสุด

พื้นท่ีตัวอยํางท่ีทําการวัด
 

Crispness     
จํานวน      

ขนาดของผลิตภัณฑ๑
 

3. ผลการทดลอง 
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จากการศึกษากรรมวิธีการผลิตแบบเอ็กซ๑ทรูชันโดย
ใช๎วัตถุดิบจากลูกเดือยผสมกับถั่ว 5 สี (ถั่วเขียว  ถั่วแดง  ถั่ว
ดํา  ถั่วขาว และถั่วเหลือง) โดยใช๎เครื่องเอ็กซ๑ทรูเดอร๑ชนิดสก
รูเดี่ยว ปัจจัยที่ทําการศึกษาประกอบด๎วย อัตราสํวนน้ําหนัก
ผสมของลูกเดือยกับถั่ว เทํากับ 30:70 , 50:50 , 70:30 และ 
ความเร็วรอบของสกรู 450-550 rpm พบวําความเร็วรอบ
ของสกรู และอัตราสํวนของถั่ว เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลตํอ
คุณลักษณะของเอ็กซ๑ทรูเดตบางประการของผลิตภัณฑ๑ที่ได๎ 
ดังนี ้ 

3.1 ผลของความเร็วรอบ  

ในสภาวะการผลิตที่ ใช๎ความเร็วรอบสกรูสูง 550 
rpm นั้น มีผลทําให๎เอ็กซ๑ทรูเดตที่ได๎มี คําความช้ืนและความ

หนาแนํนต่ําลง ในขณะที่คําอัตราสํวนการขยายตัว และ
ความสามารถในการละลายเพิ่มสูงขึ้น สํวนคําสามารถในการ
ดูดซับน้ํามีแนวโน๎มสูงขึ้นเล็กน๎อย ดังแสดงในรูปที่ 1-3 ทั้งนี้
เนื่องจากการเพิ่มความเร็วรอบทําให๎เกิดแรงเฉือนกระทําตํอ
เนื้อวัตถุดิบ โมเลกุลของถั่วและลูกเดือยสามารถแตกตัว
หลอมละลายได๎ดีขึ้น สํงผลให๎ผลิตภัณฑ๑เกิดลักษณะการพอง
ตัว มีคุณสมบัติด๎านการละลายและดูดซับน้ําได๎มากข้ึน แตํ
อยํางไรก็ตามในขณะการศึกษานี้พบวําการเปลี่ยนแปลง
ความเร็วรอบในชํวง 450-550 rpm ไมํสํงผลกระทบตํอ
ลักษณะเนื้อสัมผัส เชํน ความแข็งและความกรอบอยํางมี
นัยสําคัญ  

 

 
รูปที่ 1  แสดง Surface plot ของความสัมพันธ๑ระหวํางอัตราสํวนของถั่วแตํละชนิดและความเร็วรอบของสกรูที่มีผลตํอคําความหนาแนํนของผลิตภัณฑ๑ ถั่วเหลือง 

ถั่วเขียว ถั่วแดง 

ถั่วดํา ถั่วขาว 

ถั่วเขียว ถั่วแดง 

ถั่วดํา ถั่วขาว 

ถั่วเหลือง 
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รูปที่ 2  แสดง Surface plot ของความสัมพันธ๑ระหวํางอัตราสํวนของถั่วแตํละชนิดและความเร็วรอบของสกรูที่มีผลตํอคําความสามารถในการ

ดูดซับน้ํา 

 
รูปที่ 3 แสดง Surface plot ของความสัมพันธ๑ระหวํางอัตราสํวนของถั่วแตํละชนิดและความเร็วรอบของสกรู 

ที่มีผลตํอคําความสามารถในการละลายของผลิตภัณฑ๑ 

 
ถั่วเหลือง 

ถั่วเขียว ถั่วแดง 

ถั่วดํา ถั่วขาว 

 
ถั่วเหลือง 

ถั่วเขียว ถัว่แดง 

ถั่วดํา ถั่วขาว 

ถั่วเขียว ถั่วแดง 

ถั่วดํา ถั่วขาว 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเขียว ถั่วแดง 

ถั่วดํา ถั่วขาว 
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3.2 ผลของอัตราส่วนการผสม  

จากการศึกษาพบวําการเพิ่มอัตราสํวนผสมของถั่วใน
วัตถุดิบ มีผลให๎เอ็กซ๑ทรูเดตที่ได๎มีคําความหนาแนํนและคํา
ความชื้นสูงขึ้น ในขณะที่คําอัตราสํวนการขยายตัว และคํา
ความสามารถในการละลายที่ได๎ของเอ็กซ๑ทรูเดตมีคําลดลง 
ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มปริมาณของถั่วทําให๎วัตถุดิบมีปริมาณ
ไฟเบอร๑ โปรตีน และไขมันเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ๑มีความแนํนเนื้อ
มาก แตํอยํางไรก็ตามสําหรับเอ็กซ๑ทรูเดตที่ได๎จากวัตถุดิบ
ผสมจากถั่วเขียวนั้นพบวําเมื่อเพิ่มปริมาณถั่วได๎ลักษณะ
ผลิตภัณฑ๑ที่มีคําอัตราสํวนการขยายตัวสูงขึ้น สําหรับคํา
ความช้ืนของเอ็กซ๑ทรูเดตที่ได๎จากวัตถุดิบผสมของถั่วแตํละ
ชนิด มีคําอยูํระหวําง 2.16-6.61% โดยผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จาก
การผสมถั่วเหลืองที่มากกวํา 30% มีลักษณะคํอนข๎างแข็ง
กระด๎าง อัตราการขยายตัวต่ํา เนื่องจากมีปริมาณไขมัน
คํอนข๎างสูง เอ็กซ๑ทรูเดตที่ผสมถั่วเหลืองในอัตรา 70%มีคํา
ความช้ืนและความหนาแนํนสูงสุด  

ผลิตภัณฑ๑เอ็กซ๑ทรูเดตที่ได๎สามารถนํามาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ๑อาหารเช๎าเพื่อเพิ่มคุณคําทางโภชนาการ วัตถุดิบ
ผสมจากถั่วแตํละชนิดให๎คุณลักษณะของผลิตภัณฑ๑เอ็กซ๑ทรู
เดตที่แตกตํางกันออกไป สําหรับถั่วเขียวกับลูกเดือยให๎อัตรา
การขยายตัวสูงสุดที่คํา 2.24 สํวนคําความหนาแนํนของเอ็กซ๑
ทรูเดตที่ได๎จากวัตถุดิบถั่วเหลืองกับลูกเดือยมีคําสูงสุด 6.23 
กรัม/เซนติเมตร3 ในขณะที่เอ็กซ๑ทรูเดตจากวัตถุดิบผสมของ
ถั่วเขียวกับลูกเดือยให๎คําต่ําสุด สํวนถั่วแดงกับลูกเดือยมี
อัตราการดูดซับน้ําสูงสุดที่ 4.55 g/g และถั่วเหลืองกับลูก
เดือยมีอัตราการละลายน้ํามากกวําสูตรอื่น ดังแสดงในรูป 1-3 

3.3 คุณค่าทางโภชนาการของเอ็กซ์ทรูเดต 

ผลิตภัณฑ๑อาหารเช๎าที่มีจําหนํายโดยทั่วไปนั้นมี
คุณคําทางโภชนาการต่ํา คือ มีปริมาณโปรตีนอยูํในชํวง 3.3-
8.3 % สํวนปริมาณไขมันมีคําสูงถึง 8.0-34.0% สํวนเอ็กซ๑ทรู
เดตจากถั่วทั้ง 5 สีที่ผสมลูกเดือยนั้นเมื่อนําไปวิเคราะห๑
องค๑ประกอบทางเคมีโดยวิธี Proximate Analysis ได๎คํา
ปริมาณโปรตีน 16.8-20.3% และปริมาณไขมันต่ํา 2.6% -
8.9% จัดวําเอ็กซ๑ทรูเดตที่ผลิตจากถ่ัว 5 สีและลูกเดือย
สามารถนํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ๑อาหารเช๎าเป็นอาหารที่มี
คุณคําทางโภชนาการสูงกวําผลิตภัณฑ๑อาหารเช๎าที่จําหนําย

ทั่วไป นอกจากนั้นในการศึกษานี้ได๎นําตัวอยํางผลิตภัณฑ๑
เอ็กซ๑ทรูเดตไปทดสอบทางประสาทสัมผัสในลักษณะของ
ผลิตภัณฑ๑อาหารเช๎ากับผู๎สูงอายุจํานวน 40 คนพบวําได๎ผล
การยอมรับทางประสาทสัมผัสอยูํในเกณฑ๑ดี ผลิตภัณฑ๑เอ็กซ๑
ทรูเดตที่ผลิตจากวัตถุดิบผสมของถั่วเขียวเป็นได๎รับการ
ยอมรับจากผู๎สูงอายุจากการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

4. สรุปผล 

จากผลการศึกษาพบวําถั่วท้ัง 5 สี (ถั่วเขียว ถ่ัวแดง 
ถั่วดํา ถั่วขาว และถั่วเหลือง) สามารถนํามาใช๎เป็นสารตั้งต๎น
ในการผลิตแบบเอ็กซ๑ทรูชันได๎ โดยการเตรียมวัตถุดิบจากถั่ว
แตํละสีมาผสมกับลูกเดือยกํอนทําการผลิต จากการศึกษา
พบวําการเพิ่มความเร็วรอบสกรูในการผลิตสํวนใหญํมีผลทํา
ให๎เอ็กซ๑ทรูเดต มีคําความหนาแนํน และคําความช้ืนลดลง 
ขณะที่คําความสามารถในการดูดซับน้ํา คําความสามารถใน
การละลายน้ํา และคํา อัตราสํวนขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น สภาวะ
การผลิตที่มีคําตัวแปรอัตราสํวนน้ําหนักผสมของลูกเดือยกับ
ถั่ว เทํากับ 50:50 และความเร็วรอบสกรู 550 rpm สามารถ
ใช๎ผลิตกับถั่วทุกสูตร แตํวัตถุดิบที่ผลิตจากสูตรที่ผสมถั่ว
เหลืองมีข๎อจํากัดในการนํามาใช๎ เนื่องจากมีปริมาณไขมันสูง 
สามารถใช๎ผสมกับลูกเดือยได๎เพียง 30% ผลิตภัณฑ๑เอ็กซ๑ทรู
เดตที่ได๎สามารถนํามาบริโภคในรูปแบบของผลิตภัณฑ๑อาหาร
เช๎าโดยทานกับนมหรือใช๎เป็นอาหารขบเคี้ยว เหมาะสําหรับผู๎
สูงวัย เนื่องจากมีคุณคําทางโภชนาการ มีปริมาณโปรตีนสูง 
ไขมันต่ํ ากวําผลิตภัณฑ๑ประเภทเดียวกันที่จําหนํายใน
ท๎องตลาด  
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TFE-22 

การผลิตเคร่ืองดื่มผงจากถั่วเมลืองลละงาด้าที่ผ่านการเพาะงอก 
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บทคัดย่อ 

ถั่วเหลืองเป็นแหลํงอาหารที่อุดมด๎วยโปรตีนนิยมนํามาผลิตเป็นน้ํานมถั่วเหลือง ในงานวิจัยนี้ได๎ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมใน
การทําแห๎งน้ํานมถั่วเหลืองที่ผํานการเพาะงอกเป็นผลิตภัณฑ๑ผงโดยใช๎กรรมวิธีการทําแห๎งแบบพํนฝอยกําหนดคําตัวแปรที่ศึกษา
ประกอบด๎วย อัตราสํวนของสารชํวยทําแห๎ง และอุณหภูมิลมร๎อนในการทําแห๎ ง ผลิตภัณฑ๑ผงแห๎งที่ได๎ถูกนํามาวิเคราะห๑
คุณลักษณะตํางๆ ประกอบด๎วย ปริมาณความช้ืน ปริมาณของผลิตภัณฑ๑ผงที่ได๎ ความหนาแนํน ดัชนีการดูดซับน้ํา ดัชนีการละลาย
น้ําและความสามารถในการจม ข๎อมูลที่ได๎นํามาวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ทางคณิตศาสตร๑ของคําตัวแปรด๎วยวิธี Response Surface 
Method (RSM) จากการศึกษา พบวําปัจจัยทั้ง 2 ประการ ตํางมีผลตํอคุณลักษณะของผงน้ํานมถั่วเหลืองงอก ที่ได๎อยํางมีนัยสําคัญ 
สภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการทําแห๎งแบบพํนฝอยของน้ํานมถั่วเหลืองงอกเพื่อให๎ได๎ปริมาณของผลิตภัณฑ๑ผงสูงสุดที่ 77.87% เมื่อ
ทําการผลิตที่สภาวะที่ใช๎ปริมาณการเติมสารชํวยทําแห๎งที่ระดับ 2:1 และอุณหภูมิลมร๎อนในการทําแห๎งมีคํา 180oC 

ค้าส้าคัญ: เครื่องดื่มผง; ถั่วเมลือง;งาด้า;การเพาะงอก; การท้าลม้งลบบพ่นฝอย 

1. บทน้า 

น้ํานมถั่วเหลืองจัดเป็นอาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูง
ใกล๎เคียงนมวัว และยังมีปริมาณธาตุเหล็กและวิตามินบี 1 ที่
สูงกวํา แตํมีปริมาณไขมันที่น๎อยกวําน้ํานมจากสัตว๑ เชํน 
น้ํานมวัว น้ํานมถั่วเหลืองจึงเหมาะสําหรับผู๎บริโภคที่รัก
สุขภาพ และสามารถหาบริโภคได๎งํายในราคาที่ไมํแพง  

มีรายงานการนําเมล็ดพืชมาทําการเพาะงอก เพื่อเพิ่ม
สารอาหารที่เป็นประโยชน๑เชํน สารกาบา (Gamma-amino 
butyric acid, GABA) ซึ่งเป็นสารชํวยปูองกันการเสื่อมของ
สมอง [1] เนื่องจากในระยะที่เมล็ดพืชเริ่มงอกจะเกิดการสร๎าง
ฮอร๑โมนเพื่อชํวยในการเพิ่มจํานวนและขยายขนาดของเซลล๑ 
จึงมีคุณคําทางโภชนาการสูง และสําหรับเมล็ดถั่วเหลืองยังมี
สํวนประกอบของสารไอโซฟลาโวนส๑ (isoflavone ) ที่
สามารถชํวยชะลอการเกิดปัญหาโรคกระดูกพรุน [2,3] ดังนั้น
การศึกษาการนําเมล็ดถั่วเหลืองมาทําการเพาะงอกกํอนนําไป

แปรรูปเป็นน้ํานมถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มคุณคําทางโภชนาการ
ให๎กับผลิตภัณฑ๑มากข้ึน กํอให๎เกิดประโยชน๑แกํผู๎บริโภค แตํ
อยํางไรก็ตาม น้ํานมถั่วเหลืองที่สกัดใหมํมีข๎อจํากัดในด๎าน
การนําไปบริโภค เนื่องจากสามารถเสื่อมเสียจากเช้ือจุลินทรีย๑
ได๎งําย การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ๑จึงเป็นสิ่งจําเป็น 
การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ผงด๎วยกรรมวิธีการทําแห๎งแบบพํน
ฝอย (Spray Drying) เป็นวิธีการหนึ่งที่ได๎รับความนิยมใน
อุตสาหกรรมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎
สะดวกตํอการนําไปบริโภค สามารถชงละลายคืนรูปได๎สะดวก 
อีกทั้งการผลิตใช๎ระยะเวลาสั้นและมีคําใช๎จํายการผลิตต่ํากวํา
กรรมวิธีการทําแห๎งแบบอื่นๆ แตํอยํางไรก็ตามในการทําแห๎ง
ด๎วยกรรมวิธีพํนฝอยนั้นมีปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข๎องหลาย
ประการ เชํน อุณหภูมิลมร๎อน อัตราการปูอน การเติมสาร
ชํวยทําแห๎ง ชนิดและปริมาณผสม [4] ความเข๎าใจถึง
ผลกระทบของปัจจัยการผลิตตํอคุณลักษณะของผลิตภัณฑ๑ผง
แห๎งเป็นสิ่งสําคัญ เพื่อให๎สามารถควบคุมการผลิตให๎ได๎
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ผลิตภัณฑ๑ตรงตามความต๎องการ ในงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษา
การแปรรูปน้ํานมถั่วเหลืองผงที่ผํานการเพาะงอก โดยมุํงเน๎น
ศึกษาถึงวิธีการเพาะงอกเมล็ดถั่วเหลืองกํอนนํามาสกัดเป็น
น้ํานมถั่วเหลือง และศึกษาผลของปริมาณสารชํวยทําแห๎ง
และอุณหภูมิ ลมร๎ อนในการทํ าแห๎ งแบบพํนฝอยตํ อ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ๑น้ํานมถั่วเหลืองผงที่ได๎ 

2.  วัตถุดิบ ลละวิธีการทดลอง 

2.1 วัตถุดิบ 

ถั่วเหลืองพันธุ๑เชียงใหมํ 60  (จากกรมวิชาการเกษตร 
ศูนย๑เชียงใหมํ ) และ งาดํา (ตราไรํทิพย๑) เพื่อปรุงแตํงรสชาติ 

2.2 ขั้นตอนการศึกษาการเพาะงอกของถั่วเมลือง 

เริ่มต๎นนําเมล็ดถั่วเหลืองและงาดํา จํานวนอยํางละ 
100 เมล็ด มาแชํน้ําเป็นเวลา 6 ช่ัวโมง กํอนนํามาเพาะงอก 2 
วิธี ดังนี้  

2.2.1.) สภาวะการลช่ – บ่ม คือ  การเพาะงอกโดย
นําเมล็ดพืชที่แชํน้ําเป็นเวลา  6 ช่ัวโมง มาเพาะตํอบนผ๎าขาว
บางที่เปียกหมาดๆ และพรมน้ําทุก 4 ช่ัวโมง 

2.2.2.) สภาวะการลช่น้้า คือ การเพาะงอกโดยนํา
เมล็ดพืชที่แชํน้ําเป็นเวลา  6 ช่ัวโมง มาเพาะตํอโดยแชํน้ํา
ตลอดและเปลี่ยนน้ําทุก 4 ช่ัวโมง 

ในการทดลองใช๎ระยะเวลาตลอดการทดลอง 24 
ช่ัวโมง เก็บตัวอยํางถั่วเหลืองระหวํางการเพาะงอกมา
วิเคราะห๑อัตราการงอกและปริมาณสารกาบา ที่เวลา 0, 2 , 4 
, 6 , 8 , 10 , 12 , 24 และ 48 ช่ัวโมง 

2.3 ขั้นตอนการสกัดน้้านมถั่วเมลืองงอก 

ในการสกัดน้ํานมถั่วเหลืองผสมงาดํางอกได๎คัดเลือก
ถั่วเหลืองที่ผํานสภาวะการเพาะงอกและให๎ปริมาณสารกาบา
สูงสุดมาผสมกับงาดํางอกเพื่อปรุงแตํงกลิ่นรส ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 โดยใช๎อัตราสํวน ถั่วเหลืองผสมงาดํา (1 กิโลกรัม ) 
: น้ํา (8 ลิตร ) 

ตารางที่ 1 อัตราสํวนของวัตถุดิบที่ใช๎ในการผลิตน้ํานมถั่วเหลอืงที่
ผํานการเพาะงอก 

ตัตัวอย่างที ่ ถั่วเมลืองงอก งาด้างอก 
1 100 % - 
2 95 % 5 % 

3 90 % 10 % 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการสกัดน้ํานมถั่วเหลืองงอก 

2.4 ขั้นตอนการท้าลม้งลบบพ่นฝอย 

การทําแห๎งแบบพํนฝอยใช๎เครื่องทําแห๎งที่มีหัวพํน
ฝอยแบบ Two fluid nozzle ความดันหัวพํน 0.2 MPaอัตรา
การปูอนวัตถุดิบคงทีท่ี ่5 ลิตรตํอช่ัวโมง ความเร็วรอบของพัด
ลมดูดอากาศ 2800 Hz ปรับคําปริมาณสารชํวยทําแห๎ง (มอล
โตเด็กซ๑ตริน) ที่เติมผสมในวัตถุดิบด๎วยอัตราสํวน 0 , 1 และ 
2 เทําของปริมาณของแข็งที่ละลายได๎ในน้ํานมถั่วเหลือง และ
สภาวะอุณหภูมิลมร๎อนขาเข๎า ที่ระดับ 180 และ200 องศา
เซลเซียสตามลําดับ 

2.5 การวิเคราะม์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

• การยอมรับทางประสาทสัมผัส 

การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส (Sensory 
Test ) กําหนดตัวอยํางดังตารางที่ 1 นําตัวอยํางทั้ง 3 มา
ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสแบบ hedonic คิดเป็น
คะแนน โดย 5 คือ ชอบมากที่สุด  4 คือชอบมาก 3 คือชอบ 
2 คือปานกลาง และ 1 คือควรปรับปรุง นํามาวิเคราะห๑
คะแนนการยอมรับเพื่อเลือกตัวอยํางที่นํามาใช๎ศึกษาสภาวะ
ที่เหมาะสมในการทําแห๎ง 

• คุณลักษณะของผลิตภัณฑ๑น้ํานมถั่วเหลืองผง 
ความชื้น (Moisture content) [5] 

 

ถั่วเหลืองงอก 
 

งาดํางอก  
 

ผสม น้ําร๎อน 80 0C 
 

ปั่น 
 

กรอง 
 

กากถั่วเหลอืง/
งา 

 

ต๎มทีอุ่ณหภูมิ 90 0C, 20 นาที 
 

น้ํานมถั่วเหลืองงอก 
 

วิเคราะห๑การยอมรับทางประสาทสัมผัส 
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นําผลิตภัณฑ๑ผง 3 กรัม อบในตู๎อบสุญญากาศที่
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 ช่ัวโมง นํามาช่ัง
น้ําหนักหลังอบคํานวณร๎อยละความช้ืนจากสมการ 
 
%ความช้ืน = น้ําหนักกํอนอบ – น้ําหนักหลังอบ x 100 (1) 
                น้ําหนักกํอนอบ 

ปริมาณผลผลิตท่ีได้ (% yield) [6] 

คํานวณจากปริมาณของแข็งทั้งหมดในผลิตภัณฑ๑ผง
เทียบกับปริมาณของแข็งทั้งหมดในวัตถุดิบที่ปูอน ดังแสดงใน
สมการ 

                      
   

 𝑥      (2) 
เมื่อ TSp = ปริมาณของแข็งในผลิตภัณฑ๑แห๎งที่ได๎ (g dry matter) 
     TSF = ปริมาณของแข็งในวัตถุดิบเร่ิมต๎น (g dry matter) 

ความมนาลน่นรวม (Bulk Density)  

แสดงคําน้ําหนักตํอปริมาตรของผลิตภัณฑ๑ผง [5] 

ความหนาแนํนรวม   
น้ําหนักผลิตภัณฑ๑

ปริมาตรภาชนะ
 𝑥      (3) 

ดัชนีการดูดซับน้ํา (Water absorption index, WAI) 
และดัชนีการละลายน้ํา (Water solubility index WSI ) [7] 

ช่ังผลิตภัณฑ๑ผง 2.5 กรัม ใสํในน้ําปริมาณ 50 
มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส กวนผสมให๎เข๎ากัน
เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนําไปเหวี่ยงแยกด๎วยความเร็วรอบ 
3000 rpm เป็นเวลา 30 นาที แยกสํวนที่ใสและเจลออกจาก
กัน โดยนําเจลที่ได๎ไปช่ังน้ําหนักเพื่อคํานวณคํา WAI  

WAI  =      น้ําหนักเจล                 (4) 
    น้ําหนักตัวอยาํงแห๎งเร่ิมต๎น 

นําสํวนใสไประเหยน้ําออกบางสํวน กํอนนําไปอบตํอ
ในตู๎อบสุญญากาศที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จนน้ําหนัก
คงที่ ช่ังน้ําหนักเพื่อคํานวณคํา WSI   
 WSI (%) = น้ําหนักของแข็งที่ละลายในสํวนใส  X 100  (5) 
                        น้ําหนักตัวอยํางแห๎งเร่ิมต๎น  

ผลการทดลองที่ได๎นํามาวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ทาง
คณิตศาสตร๑ของคําตัวแปรที่เกี่ยวข๎อง โดยวิธีทางสถิติ 

2.6 การวางลผนการทดลอง 

ในกาศึกษาการทําแห๎งใช๎แผนการทดลองแบบ 
Factorial Design ( Factor = 2 , Level = 2,3 ) 

ตารางที่ 2  แผนการทดลอง 

การทดลองที่ Ti (
oC) MD : SS  

1 180 0:1 
2 180 1:1 
3 180 2:1 
4 200 0:1 
5 200 1:1 
6 200 2:1 

หมายเหตุ  Ti    คือ อุณหภูมิขาเข๎า (oC) 
     MD คือ มอลโตเด็กตรินซ๑ (g) 
     TS  คือ ของแข็งที่ละลายได๎ในน้ํานมถั่วเหลือง (g) 

3. ผลการทดลองลละการวิเคราะม์ 

3.1 อัตราการเพาะงอกของเมล็ดถั่วเมลืองลละงาด้า ผล
การศึกษาการเพาะงอกเมล็ดถั่วเมลืองลละงาด้า ลสดงใน
รูปที่ 2 

 
รูปที่ 2  อัตราการเพาะงอกของเมล็ดถั่วเหลืองและงา 

จากรูปที่  2 พบวําเมื่อเวลาที่ใช๎ในการเพาะงอก
เพิ่มขึ้นอัตราการงอกมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นตามด๎วย โดยที่ 12 
ช่ัวโมงแรก ถั่วเหลืองมีอัตราการงอกสูงกวํางาดํา แตํหลังจาก 
12 ช่ัวโมงผํานไปงาดํามีอัตราการงอกสูงกวําถั่วเหลือง เมื่อนํา
ข๎อมูลมาสร๎างสมการความสัมพันธ๑ทางคณิตศาสตร๑ ดังนี้ ดังนี ้

อัตราการงอกของถั่วเมลือง 
G = - 0.00165t5 + 0.09088t4 - 1.8218t3 + 

15.4828t2 - 41.9935t + 31.8507  
R2 = 0.9934 , S.E = 3.4044 , P < 0.01 

อัตราการงอกของงาด้า 
G = - 0.00017t6 + 0.0095t5- 0.2005t4 + 

1.8229t3-6.1093t2 + 9.0378t – 3.7699  
R2 = 0.9979 , S.E = 2.1207 , P < 0.01 
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เมื่อ G คือ อัตราการงอกของเมล็ดพืช, t คือเวลาใน
การเพาะงอก  

3.2 ปริมาณสารกาบาในถั่วเมลืองทีเ่พาะงอก 

จากการวิเคราะห๑ปริมาณสารกาบาของเมล็ดถั่ว
เหลืองดิบ เทํากับ 32.38 mg/100 g dry weight ตารางที่ 3 
แสดงปริมาณสารกาบาของถั่วเหลืองและงดที่เพาะงอกที่
สภาวะตํางๆ พบวําถั่วเหลืองที่เพาะงอกในสภาวะแชํน้ําเป็น
เวลา 12 ช่ัวโมง ให๎ปริมาณสารกาบาสูงสุด 67.38 mg/100 g 
dry weight สํวนงาดําในสภาวะแชํ-บํม เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 
ให๎ปริมาณสารกาบาสูงสุดสุด 9.71 mg/100 g dry weight 
ดังนั้นจึงเลือกถ่ัวเหลืองและงาดําที่ผํานการเพาะงอกและให๎
ปริมาณสารกาบาสูงสุด เป็นวัตถุดิบเพื่อใช๎สกัดน้ํานมถั่ว
เหลือง 

ตารางที่ 3 ปริมาณสารกาบาที่สภาวะการเพาะงอกดว๎ยการแชํ-บํม
และการแชํน้าํที่ระยะเวลาการเพาะงอกตํางๆ 

เมล็ด
พืช 

การเพาะ
งอก 

ปริมาณสารกาบา 
(mg/100 g dry weight) 

เวลา(ชั่วโมง) 
0 6 12 24 

ถั่ว
เหลือง 

แชํ-บํม 55.06 42.79 38.62 57.41 
แชํน้ํา 55.06 54.09 67.38 40.57 

งาดํา 
แชํ-บํม 8.28 8.91 9.04 9.71 
แชํน้ํา 8.28 8.63 8.67 8.64 

3.3 ผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของ
น้้านมถั่วเมลืองงอกผสมงาด้า 

จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสแบบ 
hedonic โดยผู๎สูงอายุที่มีอายุระหวําง 52 - 78 ปี จํานวน 30 
คน พบวํา น้ํานมถั่วเหลืองงอกที่ไมํผสมงาดํา ได๎คะแนนสูงสุด 
รองลงมาคือนํ้านมถั่วเหลืองงอกที่ผสมงาดํางอก 10% และ 
5% ตามลําดับ แสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส  

     คุณลักษณะ 
 

ถั่วเมลือง: งาด้า 
สี กลิ่น รส 

ชาต ิ
เน้ือ

สัมผัส 
ความชอบ

รวม 

100 : 0 4.38 4.28 4.28 4.38 4.34 
 95 : 5 4.03 4.24 4.03 4.10 4.07 

  90 : 10 4.07 4.10 4.07 4.21 4.21 

3.5 ผลการวิเคราะม์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์น้้านมถั่ว
เมลืองงอกผง 

เมื่อนําน้ํานมถั่วเหลืองงอกมาทดลองทําแห๎งแบบพํน
ฝอย ผลิตภัณฑ๑ผงที่ได๎นํามาวิเคราะห๑หาความสัมพันธ๑
ระหวํางคุณลักษณะตํางๆของผลิตภัณฑ๑ผงกับตัวแปรการ
ผลิต ซึ่ งประกอบด๎วยปริมาณของมอลโตเด็กซ๑ตรินกับ
อุณหภูมิลมร๎อน ในรูปแบบสมการเชิงเส๎น ดังนี ้

Y = a0 +a1Ti + a2MD + a12Ti MD 
      เมื่อ Y คือ คุณลักษณะตํางๆของผลิตภัณฑ๑ผง 
           Ti คือ อุณหภูมิลมร๎อนขาเข๎า (oC) 
           MD คือ ปริมาณการเติมมอลโตเด็กซ๑ตริน (g) 

คําปริมาณความช้ืน (Moisture Content) 
คําปริมาณความช้ืนของผลิตภัณฑ๑ที่ได๎มีคําอยูํในชํวง 

2.32-2.96 % ความสัมพันธ๑ทางคณิตศาสตร๑แสดงดังนี้ 
Moisture content (%)  =  4.5099 – 0.0087Ti + 

0.1937MD – 0.0021Ti MD 
R2 = 0.9951 , S.E. = 0.0331, p < 0.1 

 
รูปที่ 3. คําปริมาณความชื้นของผลิตภัณฑ๑ผง 

จากรูปที่ 3 จะเห็นวําเมื่อใช๎อุณหภูมิลมร๎อน
และปริมาณมอลโตเด็กซ๑ตรินเพิ่มสูงขึ้น มีผลให๎คํา
ความชื้นของผลิตภัณฑ๑ผงมีคําลดลง ทั้งนี้เนื่องจาก
อุณหภูมิลมร๎อนที่สูงขึ้นทําให๎อัตราการระเหยน้ํา
มากข้ึน ทําให๎ความชื้นลดต่ําลงและเนื่องจากมอลโต
เด็กซ๑ตรินเป็นสารชํวยในการทําแห๎ง ดังนั้นเมื่อเพิ่ม
ปริมาณมอลโตเด็กซ๑ตรินมีผลทําให๎คําความชื้น
ลดลง 

ปริมาณของผลิตภัณฑ์ผงที่ได้ (Yield) 
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คําปริมาณของผลิตภัณฑ๑ผงที่ได๎มีคําอยูํในชํวง 
31.95 -77.87 % ความสัมพันธ๑ทางคณิตศาสตร๑
แสดงดังนี้ 

Yield (%)  =  19.0933 + 0.04883Ti + 24.94M – 
0.011TiM 

R2 = 0.9375  ,  S.E.  = 9.9613 ,P > 0.1 

 
รูปที่ 4 คําปริมาณของผลิตภัณฑ๑ผงที่ได๎ 

จากรูปที่ 4 พบวําเมื่อเพิ่มปริมาณมอลโตเด็กซ๑ตริน
และอุณหภูมิลมร๎อน มีผลให๎คําปริมาณของผลิตภัณฑ๑ผงที่ได๎
เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการเพิ่มปริมาณมอลโตเด็กซ๑ทําให๎
ปริมาณของแข็งที่สามารถละลายในน้ํานมถั่วเหลืองงอก
เพิ่มขึ้น สํวนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิลมร๎อนในชํวง 180-
200 องศาเซลเซียสไมํสํงผลกระทบตํอปริมาณผลิตภัณฑ๑ผงที่
ได๎มากนัก 

ความมนาลน่นของผลิตภัณฑ์ (Product Density) 

คําความหนาแนํนของผลิตภัณฑ๑ที่ได๎มีคําในชํวง 
200.82- 290.13 kg/m3 ความสัมพันธ๑ทางคณิตศาสตร๑แสดง
ได๎ดังนี ้

Density (Kg/m3) = 554.8729 – 1.7694Ti + 
33.4696M – 0.0326TiM  

R2 =  0.9949 ,  S.E  =  3.5970  , p < 0.1 

 
รูปที่ 5. ความหนาแนํนของผลิตภัณฑ๑ผง 

ผลของอุณหภูมิลมร๎อนและปริมาณมอลโตเด็กซ๑ตริน
มีแนวโน๎มในทิศทางตรงกันข๎าม กลําวคือเมื่ออุณหภูมิลมร๎อน
มีคําสูง คําความหนาแนํนของผลิตภัณฑ๑ผงที่ได๎มีคําลดลง 
อนุภาคของผงนมถั่วเหลืองมีรูพรุนมาก ในทางกลับกันเมื่อ
เพิ่มปริมาณมอลโตเด็กซ๑ตรินมีผลให๎คําความหนาแนํนของ
ผลิตภัณฑ๑มีคําเพิ่มขึ้น ดังแสดงในรูปที ่5 

ค่าดัชนีการดูดซับน้้า (Water Absorption Index) 

คําดัชนีการดูดซับน้ําของผลิตภัณฑ๑ผงมีคําอยูํในชํวง 
0.70-3.03 ความสัมพันธ๑ทางคณิตศาสตร๑แสดงได๎ดังนี้ 

Water absorption index (WAI) = 15.0288 – 
0.06554Ti – 2.5632M + 0.0106Ti M 

R2 =  0.9238 , S.E. = 0.4996 ,P > 0.1 

 
รูปที่ 6 คําดัชนีการดูดซับน้ํา 

จากรูป 6 คําดัชนีการดูดซับน้ําของผลิตภัณฑ๑ผงมีคํา
ลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณมอลโตเด็กซ๑ตรินและอุณหภูมิลมร๎อน 
เนื่องจากการเพิ่มปริมาณมอลโตเด็กซ๑ตรินและอุณหภูมิลม
ร๎อนนั้น มีผลให๎ผลิตภัณฑ๑มีความช้ืนต่ําลงสํงผลให๎คําการดูด
ซับน้ําต่ําลงด๎วย ในขณะที่ผลิตภัณฑ๑ที่มีการเติมมอลโตเด็กซ๑
ตรินในปริมาณน๎อยและใช๎อุณหภูมิลมร๎อนในการทําแห๎งที่ต่ํา
กวํา ผลิตภัณฑ๑ผงที่ได๎สามารถดูดซับน้ําได๎สูง 

ค่าดัชนีการละลายน้้า 

คําดัชนีการละลายน้ําของผลิตภัณฑ๑มีคําอยูํในชํวง 
5.08-19.44% ความสัมพันธ๑ทางคณิตศาสตร๑แสดงได๎ดังนี้ 

Water Solubility index (WSI) = 65.928 – 
0.2586Ti + 10.9440M - 0.06912Ti M 

R2 =  0.9997 , S.E. = 0.1391 , P< 0.05 
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รูปที่ 7  คําดัชนีการละลายน้ํา 

จากรูปที่ 7 แสดงให๎เห็นวําคําดัชนีการละลายน้ํามีคํา
ลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณมอลโตเด็กซ๑ตรินและอุณหภูมิลมร๎อนที่
ใช๎ในการทําแห๎ง ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มปริมาณมอลโตเด็กซ๑
ตรินและอุณหภูมิลมร๎อนทําให๎ผลิตภัณฑ๑มีความช้ืนต่ําและ
ความสามารถในการดูดซับน้ําลดลง จึงทําให๎ผลิตภัณฑ๑มี
ความสามารถในการละลายลดลง 

4. สรุปผลการทดลอง 

การสกัดน้ํานมถัวเหลืองที่ผํานการเพาะงอกด๎วย
วิธีการแชํน้ําเป็นเวลา 12 ช่ัวโมง ให๎ปริมาณสารกาบาสูงสุด
เทํากับ 67.38 mg/100 g dry weight สํวนงาที่ผํานการเพาะ
งอกด๎วยวิธีการแชํบ๎ม ให๎ปริมาณสารกาบาสูงสุดเทํากับ 9.71 
mg/100 g dry weight 

การเติมปริมาณมอลโตเด็กซ๑ตรินในวัตถุดิบน้ํานมถั่ว
เหลืองงอกที่นํามาทําแห๎งแบบพํนฝอยมีผลให๎ปริมาณของ
ผลิตภัณฑ๑ผงที่ได๎ ความสามารถในการจมและความหนาแนํน
ของผลิตภัณฑ๑มีคําสูงขึ้น สํวนคําความช้ืน ความหนาแนํน  
ดัชนีการดูดซับน้ํา  ดัชนีการละลายน้ํามีคําลดลง 

การเพิ่มอุณหภูมิลมร๎อนในการทําแห๎งมีผลให๎ปริมาณ
ของผลิตภัณฑ๑ผงที่ได๎มีคําเพิ่มขึ้น สํวนคําความช้ืน ความ
หนาแนํน ดัชนีการดูดซับน้ํา และดัชนีการละลายน้ํามีคํา
ลดลง 

สภาวะที่เหมาะสมในการทําแห๎งแบบพํนฝอยของ
น้ํานมถั่วเหลืองที่ผํานการเพาะงอกโดยการเติมปริมาณมอล

โตเด็กซ๑ตรินเป็น 2 เทําของปริมาณของแข็งที่มีในน้ํานมถั่ว
เหลืองเริ่มต๎น และใช๎อุณหภูมิลมร๎อนในการทําแห๎งที่ 200 
องศาเซลเซียส จะได๎ปริมาณของผลิตภัณฑ๑ผงสูงสุดที่ 
77.87%  
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ผลกระทบของอุณมภูมิตอ่การเปลี่ยนลปลงคุณภาพสีของเมง้าขมิ้นชันลผ่น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิในการอบแห๎งตํอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสี ซึ่งเป็นสารสีเหลืองที่
สกัดจากเหง๎าขมิ้นชันสไลด๑เป็นแผํนบาง (Curcuma longa Linn.) และหาแบบจําลองทางคณิตศาสตร๑ของการอบแห๎งเหง๎าขมิ้นชัน
แผํน จากความช้ืน 4.51±0.63 เหลือ 0.085±0.003 g water/g dry solidในระหวํางการอบแห๎งด๎วยลมร๎อนที่อุณหภูมิ 506070 และ 
80oC ที่ระดับความเร็วลมคงที่ ที่ 0.32 m/s  โดยใช๎เวลาในการอบแห๎งประมาณ 1,050  780  380 และ 290 min ซึ่งมีอัตราการ
อบแห๎งเฉลี่ยเทํา 0.06540.0897 0.1877 และ 0.2454 g water/g dry solid min  ตามลําดับ แล๎วนําผลการศึกษาที่ได๎ไปทําการสร๎าง
แบบจําลองทางคณิตศาสตร๑ของการอบแห๎งจํานวน 4 รูปแบบคือ Newton, Page ,LogarithmicและHenderson and Pabisโดย
วิเคราะห๑ความแมํนยําของแบบจําลองด๎วยพารามิเตอร๑ทางสถิตที่ประกอบด๎วยคําสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) คําการลดลงไค

กําลังสอง (2) และคํารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (RMSE) จากผลการทดลองพบวํา แบบจําลองเอมพิริคัลของ 

Page มีความเหมาะสมในทํานายอัตราการเปลี่ยนแปลงคําความช้ืนของเหง๎าขมิ้นชันแผํน เนื่องจากมีคํา R2 สูง,  2และ RMSE
น๎อยกวําแบบจําลองอื่นๆ คําพารามิเตอร๑สีของเหง๎าขมิ้นชันแผํน วัดด๎วยระบบ CIELABซึ่งประกอบด๎วย คําความสวําง/ความมืด 
(L*), คําความเป็นสีแดง/สีเขียว (a*) และคําความเป็นสีเหลือง/สีน้ําเงิน (b*) ในระหวํางการอบแห๎งด๎วยลมร๎อน ซึ่งเป็นสาเหตุ
สําคัญที่ทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงสีเป็นสีคล้ํา โดยคํา L* และคํา a*  b* ลดลง ในขณะที่คําความแตกตํางสีโดยรวม (Total color 
change, ∆E)  จะมีคําเพิ่มขึ้น ที่อุณหภูมิสูง  

ค้าส้าคัญ: เมง้าขมิ้นชันลผ่น; ลบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์การอบลม้ง; คุณภาพสี 

1. บทน้า 

ขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) เป็นไม๎ล๎มลุกอยูํ
ในวงศ๑ Zingiberaceae เชํนเดียวกับ ขิงและขํา มีช่ือสามัญ
คือ Turmeric, Curcuma, Indian saffron และ Yellow 
root  เมื่อโตเต็มที่จะสูง 1 เมตร ลําต๎นที่แท๎จริง คือ สํวนที่อยูํ
ใต๎ดิน เรียกวําเหง๎า ประกอบด๎วยแงํงที่มีลักษณะตํางกัน คือ 
แงํงแมํหรือแงํงหลัก (mother rhizome or bulbs) มีรูปรําง
กลมและเป็นที่แตกแขนงออกไปทางด๎านข๎างเป็นแขนงที่สอง
และสามตํอไป (secondary or tertiary branches) แขนงที่

แตกออกถ๎ามีลักษณะกลม เรียกวํา คอร๑ม (corm) ถ๎ามี
ลักษณะยาวคล๎ายนิ้วมือ เรียกวํา ฟิงเกอร๑ (finger) ซึ่งจะเป็น
ที่เกิดของรากฝอยที่จะเจริญเป็นลําต๎นและใบตํอไป ในเหง๎า
ขมิ้ น ชั นประกอบด๎ ว ยสารอาหารประ เภทโ ปรตี น 
คาร๑โบไฮเดรต ไขมันและแรํธาตุ [1] นอกจากนี้ขมิ้นชันมี
สารประกอบสําคัญ คือ น้ํามันหอมระเหย ซึ่งเป็นน้ํามันสี
เหลือง [2] สํวนสารสีเหลืองส๎มมี ช่ือวํา เคอร๑คิวมิน 
(Curcumin) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต๎านอนุมูลอิสระ 
(Antioxidant) นอกจากนี ้
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ในปัจจุบันสารต๎านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) เป็น
สารที่คนสํวนใหญํให๎ความสนใจมากข้ึน เนื่องจากเช่ือวําเป็น
สารที่มีประโยชน๑ในด๎านตํางๆ เชํน ความสามารถในการชะลอ
การเสื่อมสภาพของเซลล๑ในรํางกาย ความสามารถในการ
ปูองกันการเสื่อมเสียของอาหารเนื่องจากการหืนหรือการ
เกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลในผักผลไม๎  เป็นต๎น ได๎มีผู๎นิยาม
ความหมายของสารต๎านอนุมูลอิสระ[3]  ในทางเคมี หมายถึง 
สารประกอบที่สามารถปูองกันหรือชะลอการเกิดกระบวนการ
ออกซิเดช่ันได๎ 

การทําแห๎ง เป็นกระบวนการแปรรูปเพื่อเก็บรักษา
อาหารโดยการใช๎ความร๎อนภายใต๎สภาวะควบคุมเพื่อกําจัดน้ํา
สํวนใหญํที่มีอยูํในอาหาร โดยการระเหย การระเหิด การสกัด
น้ําออกด๎วยตัวทําละลายที่เหมาะสม หรือใช๎กระบวนการ
ออสโมติคด๎วยน้ําตาลหรือเกลือมีวัตถุประสงค๑เพื่อยืดอายุการ
เก็บรักษาของอาหารโดยการลดคํา Water activity ปริมาณ
น้ําในผลิตผลเกษตรสํวนมากจะอยูํในรูปของน้ําอิสระ ซึ่งมีผล
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย๑และการทํางานของ
เอนไซม๑ และเป็นสาเหตุสําคัญของการเสื่อมคุณภาพของ
ผลิตผลเกษตร นอกจากนั้นการลดน้ําหนักและปริมาตรของ
อาหารยังชํวยลดคําใช๎จํายและเพิ่มความสะดวกในการเก็บ
รักษา ขนสํง  [4] การอบแห๎งด๎วยลมร๎อนนี้เป็นวิธีการอบแห๎ง
ที่นิยมใช๎กันมากท่ีสุด เนื่องจากมีความสะดวกตํอการปฏิบัติ
และงํายตํอการควบคุม ซึ่งหลักการของวิธีการอบแห๎งด๎วยวิธี
นี ้จะอาศัยคุณสมบัติและความสามารถในการถํายเทมวลของ
อากาศร๎อนที่ใช๎เป็นตัวกลาง อัตราการอบแห๎งจะขึ้นอยูํกับ
อุณหภูมิและความดันในการดูดซึมความชื้นของอากาศและ
คุณสมบัติของอาหารอบแห๎ง [5] 

งานวิจัยนี้จึ งมีวัตถุประสงค๑ เพื่อ 1) ศึกษาวิธีที่
เหมาะสมในการอบแห๎งขมิ้นชันแผํนด๎วยเครื่องอบแห๎งลมร๎อน
แบบถาด 2) ศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตร๑ที่เหมาะสม
สําหรับการอบแห๎งขมิ้นชันแผํนด๎วยเครื่องอบแห๎งลมร๎อนแบบ
ถาด และ 3) ผลกระทบของการอบแห๎งตํอคุณภาพสีขมิ้นชัน
แผํน โดยมีรายละเอียดแสดงดังตํอไปนี ้

2. วิธีการวิจัย 

เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ในการศึกษา จึงทําการ
ขั้นตอนการทดลองออกเป็น 5 สํวนคือ 1) การเตรียมตัวอยําง 

2) การวิเคราะห๑คําความช้ืนเริ่มต๎นของเหง๎าขมิ้นชัน 3) การ
อบแห๎งเหง๎าขมิ้นชันแผํนด๎วยเครื่องอบแห๎งลมร๎อนแบบถาด 
4) การสร๎างแบบจําลองการอบแห๎ง และ 5) การวัดสีของเหง๎า
ขมิ้นชันแผํน โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี ้

2.1 การเตรียมตัวอย่าง 

เหง๎าขมิ้นชันสดที่ใช๎เป็นตัวอยํางโดยนํามาศึกษาเก็บ
มาจาก พื้นที่ปลูกจังหวัดเชียงใหมํ นําตัวอยํางเหง๎าขมิ้นชันสด 
10 kg มาล๎างทําความสะอาดและเข๎าเครื่องหมุนเหวี่ยง 
(Wasino Model CE03) เพื่อไลํน้ําออก จากนั้นนําไปเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 4±0.5oC เป็นเวลา 24 hr เพื่อให๎เหง๎า
ขมิ้นชันสดเกิดการถํายเทความร๎อนเข๎าสูํสภาวะสมดุล [6]  

2.2 การวิเคราะม์ค่าความชื้นเร่ิมต้นของเมง้าขมิ้นชัน 

นําเหง๎าขมิ้นชันสด ที่ผํานเครื่องหั่นสไลด๑ โดยมีความ
หนา 1 mm จํานวน 3 g ใสํในถ๎วยอะลูมิเนียมขนาด 3 oz ที่
ผํานการอบไลํความช้ืนด๎วยตู๎อบแห๎งด๎วยลมร๎อน (Memmert 
Model 500/108I) ที่อุณหภูมิ 105±2oC เป็นเวลา 24 hr [7] 
จากนั้นนํามาช่ังน้ําหนักด๎วยเครื่องช่ังระบบดิจิตอล (Sartorius 
Model CP2245) นําข๎อมูลผลตํางของน้ําหนักเหง๎าขมิ้นชัน
แผํนกํอนและหลังการอบแห๎งมาคํานวณหาคําความช้ืนของ

เหง๎าขมิ้นชันแผํนโดยมีสมการความสัมพันธ๑ดังแสดงใน
สมการที ่(1)  

 
เมื่อ MC คือความชื้นของเหง๎าขมิ้นชันแผํน 

(g water/g dry solid) และ WI , WF คือน้ําหนักเริ่มต๎นของเหง๎า
ขมิ้นชันสด (g) และน้ําหนักสุดท๎ายของเหง๎าขมิ้นชันแผํน (g) 
ตามลําดับ 

อัตราสํวนความช้ืนของการอบแห๎งเหง๎าขมิ้นชันแผํน
ด๎วยตู๎อบลมร๎อน สามารถคํานวณได๎จากสมการที่ (2) โดย
รูปแบบสมการดังกลําวสอดคล๎องกับงานวิจัย  

 
เมื่อ MR คือ อัตราสํวนความช้ืน และ Mt, Mi, Me คือ

ความช้ืนที่เวลาใดๆ ความช้ืนเริ่มต๎น และความช้ืนสมดุล 
ตามลําดับ 
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2.3 การอบลม้งเมง้าขมิ้นชันลผ่นด้วยเคร่ืองอบลม้ง ลม
ร้อนลบบถาด (Tray Dryer) 

อัตราการอบแห๎งเป็นความสัมพันธ๑ระหวํางความช้ืน
และเวลาการอบแห๎ง ในงานวิจัยนี้ อบแห๎งเหง๎าขมิ้นชันแผํนที่
อุณหภูมิ 4 ระดับ คือ 50  60  70 และ 80oC ด๎วยเครื่อง
อบแห๎งลมร๎อนแบบถาด ซึ่งเช่ือมตํอกับฐานเก็บข๎อมูลไปยัง
คอมพิวเตอร๑ระหวํางกระบวนการอบแห๎ง ความช้ืนของเหง๎า
ขมิ้นชันแผํนจะถูกวัดโดยน้ําหนักที่ลดลงทุก ๆ 10 นาท ี
จนกระทั่งความช้ืนลดลงจนถึงจุดสมดุล อัตราการอบแห๎งของ
เหง๎าขมิ้นชันแผํนที่แตํละอุณหภูมิได๎จากการคํานวณ 

 
รูปที่ 1  เครื่องอบแห๎งลมร๎อนแบบถาด (Tray Dryer) 

การอบแห๎งเหง๎าขมิ้นชันแผํนทําได๎โดยนําเหง๎า
ขมิ้นชันที่ผํานการฝานบางและมีความหนาคงที่ เทํากับ 
1.1±0.03 mm จํานวน 300 g วางในถาดตะแกรงรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส หลังจากนั้นทําการอบแห๎งด๎วยลมร๎อนที่ระดับอุณหภูมิ  
50 60 70 และ 80oC จนเหลือความช้ืน 0.085±0.003 
gwater/gdry solid จากนั้นนําไปบดด๎วยเครื่องบดแบบ Hammer 
mill จนมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 250 µm 

2.4 การสร้างลบบจ้าลองการอบลม้ง 

แบบจําลองการอบแห๎งเป็นการจําลองมวลสารใน
ระหวํางการอบแห๎ง ซึ่งจะชํวยในการออกแบบระบบการ
อบแห๎งตํางๆ จากการตรวจเอกสารรายงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับ
การอบแห๎งอาหารหรือวัสดุ ชีวภาพหลายฉบับ พบวํา
แบบจําลองการอบแห๎งที่นิยมใช๎ในการศึกษาอาหารหรือวัสดุ
ชีวภาพจําพวกผักและผลไม๎ ได๎แกํแบบจําลองในรูปแบบของ
สมการเอมพิริคัล (Empirical equation) เชํนแบบจําลองของ 
Newton, Page , Logarithmic และ Henderson and 

Pabis  ซึ่งรูปแบบของสมการแสดงในตารางที่ 1 [8-9] และ
สมการกึ่งทฤษฎี (Semi–theoretical equation) ซึ่งจะมี
รูปแบบความสัมพันธ๑ในรูปกฎข๎อที่สองของฟิค (Fick‖s 
second law) สามารถได๎ผลเฉลยในรูปของอัตราสํวน
ความช้ืนดังแสดงในสมการที่ (3) สําหรับวัสดุที่มีรูปทรงเป็น
แผํนระนาบท่ีมีความยาวมากๆ (Infinite slab) และมีความ
หนาครึ่งหนึ่งของตัวอยํางอาหารหรือวัสดุชีวภาพที่มีรูปรําง
เป็นแผํนระนาบ [8-9] 
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เมื่อ Deff คือสัมประสิทธิ์การแพรํความช้ืนประสิทธิผล 
(m2/s), L คือความหนาของเหง๎าขมิ้นชันแผํน และ t คือเวลา
ในการอบแห๎ง (s) 

ตารางที่ 1 แบบจําลองการอบแห๎งแบบชั้นบางที่ประยุกต๑ใช๎สําหรับ
การอบแห๎ง 

Model name Model equation Reference 

Newton MR = exp(-kt) McMinn [8] 

2. Page MR = exp(-ktn) McMinn [8] 

3. Logarithmic MR = aexp(-kt)+c Evin [9] 
4. Henderson 
and Pabis 

MR = aexp(-kt) Evin [9] 

k คือคําคงที่การอบแห๎ง (1/min), n คือคําดัชนีการอบแห๎ง 
a  b  c คือคําคงที่ของรูปแบบสมการ 

การวิเคราะห๑หาคําคงที่ตํางๆ ของแบบจําลองการ
อบแห๎งเห๎งาขมิ้นชันแผํน ด๎วยเครื่องอบแห๎งลมร๎อนแบบถาด 
ใช๎เทคนิคการวิเคราะห๑แบบสมการถดถอยแบบไมํเชิงเส๎น 
(Nonlinear regression) โดยใช๎คําสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
สูงสุด (R2) คําไคกําลังสอง (2) และคํารากท่ีสองของความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (RMSE) เป็นดัชนีบํ งบอก
ความสามารถและความแมํนยําในการทํานายคําความช้ืนที่
เปลี่ยนแปลงไปในระหวํางการอบแห๎ง ดังแสดงในสมการที่ 
(4)-(6)  
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เมื่อคํา MRexp, i  และ MRpre, i เป็นคําอัตราสํวน

ความช้ืนของการทดลองและคําอัตราสํวนความช้ืนจากการ
ทํานายของแบบจําลองการอบแห๎ง คํา N และ nP เป็นจํานวน
ตัวอยํ างที่ ใ ช๎ ในการวิ เคราะห๑  และจํ านวนตั วแปรใน
แบบจําลอง 

2.5 การวัดสีของเมง้าขมิ้นชันลผ่น 

วัดคําสีด๎วยเครื่อง Spectrophotometer (ยี่ห๎อ 
HunterLab รุํน MiniScan XE PLUS) เพื่อวัดคําความสวําง/
ความมืด (lightness/darkness) คําความเป็นสีแดง/สีเขียว 
(redness/greenness) คํ าความเป็ นสี เหลื อง/สี น้ํ า เ งิ น 
(yellowness/blueness) และคําความแตกตํางสีโดยรวม 
(total color difference) ของเหง๎าขมิ้นชันแผํน โดยมีสมการ
ความสัมพันธ๑ตามที่แสดงในสมการที่  (7) จากนั้นนํามา
วิเคราะห๑ทางสถิติ ด๎วยการวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  

     2*
0

*2*
0

*2*
0

* bbaaLLE ttt  (7) 

เมื่อ Lt*  at* และ bt* คือคําพารามิเตอร๑สีของเหง๎า
ขมิ้นชันแผํนในระหวํางการอบแห๎งด๎วยเครื่องอบแห๎งลมร๎อน
แบบถาด ที่เวลาใดๆ โดย L0* a0* และ b0* คือ
คําพารามิเตอร๑สีของเหง๎าขมิ้นชันแผํนสด 

3. ผลลละวิจารณ์ 

3.1 คุณลักษณะการอบลม้ง 

เหง๎าขมิ้นชันแผํนที่ใช๎ในการทดลองมีความช้ืนเริ่มต๎น
เทํากับ 4.51±0.63 gwater/gdry solid และความช้ืนสมดุล 
(Moisture Equilibrium, Me) ซึ่งวิเคราะห๑จากวิธีพลวัตที่
อุณหภูมิ  50   60  70 และ  80oC ซึ่งมีคําเทํา 0.064  0.061  
0.058 และ 0.056 gwater/gdry solid ทําการอบแห๎งด๎วยเครื่อง
อบแห๎งด๎วยลมร๎อนแบบถาด จนมีความช้ืนสุดท๎ายเทํากับ 
0.085±0. 003  gwater/gdry solid อบแห๎งด๎วยลมร๎อนที่อุณหภูมิ 
50  60  70 และ  80 oC ที่ระดับความเร็วลมคงที ่ที่  0 . 32 m/s 

รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางอัตราการ
เปลี่ยนแปลงความช้ืน (Moisture Ratio, MR) ของเหง๎า
ขมิ้นชันแผํนที่เวลาใดๆ ในระหวํางการอบแห๎งด๎วยเครื่อง
อบแห๎งลมร๎อนแบบถาด เวลาที่ใช๎ในการอบแห๎งเหง๎าขมิ้นชัน
แผํนจนเหลือความช้ืน 0.085±0.003 gwater/gdry solid มีคํา
เทํากับ 1,050  780 380 และ 290 นาที ตามลําดับ ที่ระดับ
อุณหภูมิ 80oC ซึ่งเป็นระดับที่มีความร๎อนสูง จะใช๎เวลาในการ
อบแห๎งน๎อยที่สุดเนื่องจากระดับพลังงานความร๎อนที่อุณหภูมิ
สูงจะเรํงอัตราการถํายเทมวลสาร หรือความช้ืนในแผํน
ขมิ้นชันได๎ดีกวําที่ระดับอุณหภูมิต่ํา ในขณะที่ เวลาในการ
อบแห๎งเหง๎าขมิ้นชันแผํนที่อุณหภูมิ 50oC ใช๎เวลา 1050 นาท ี

รูปที ่3 แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางอัตราการอบแห๎งที่
ระดับความช้ืนตํางๆ  ของการอบแห๎งเหง๎าขมิ้นชันแผํนด๎วย
เครื่องอบแห๎ง ลมร๎อนแบบถาด  โดยอัตราการอบแห๎งเหง๎า
ขมิ้นชันแผํนจะขึ้นอยูํกับระดับอุณหภูมิการอบ     กลําวคือที่
อุณหภูมิ   80 oC  มีอัตราการอบแห๎งที่สูงสุด  และที่อุณหภูมิ 
50oC มีอัตราการอบแห๎งทีต่่ําสุด 

 
รูปที่ 2  ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราสํวนความชื้นของเหง๎าขมิ้นชันแผํนที่

อุณหภูมิตํางๆ 

 
รูปที่ 3  อัตราการอบแห๎งที่ระดับความชื้นตํางๆของเหง๎าขมิ้นชันแผํน

อบแห๎งที่อุณหภูมิตํางๆ 
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3.2 ลบบจ้าลองการอบลม้ง 

การวิเคราะห๑หาคําพารามิเตอร๑ตํางๆ ของแบบจําลอง
การอบแห๎ง โดยใช๎การวิเคราะห๑แบบสมการถดถอยที่ไมํเป็น
เชิงเส๎น (Nonlinear regression) และใช๎คําสัมประสิทธ์ิการ

ตัดสินใจ (R2) คําไคกําลังสอง (2) และคํารากที่สองของความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (RMSE) เป็นดัชนีบํงช้ีความ
แมํนยําของแบบจําลองการอบแห๎งในการทํานายคําความช้ืนที่
เปลี่ยนแปลงไปในระหวํางการอบแห๎ง แบบจําลองที่มีความ
แมํนยําและเหมาะสมในการทํานายจะให๎คําสัมประสิทธ์ิการ
ตัดสินใจสูงที่สุด แตํในขณะที่คําไคกําลังสอง และคํารากที่สอง
ของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยต่ําที่สุด  ตารางที่ 2 

แสดงคําพารามิเตอร๑ตํางๆ และการวิเคราะห๑ทางสถิติของ
แบบจําลองการอบแห๎ง ซึ่งทําให๎เห็นวําแบบจําลองของ Page 
สามารถทํานายพฤติกรรมการอบแห๎งเหง๎าขมิ้นชันแผํนได๎
เหมาะสมที่สุด เนื่องจากให๎คําสัมประสิทธิ์การตัดสินใจสูงสุด 
(R2) โดยมีคําอยูํในชํวง 0.9989-0.9998 ซึ่งมีคํามากกวํา
แบบจําลองการอบแห๎งของ Newton, Logarithmic และ 
Henderson and Pabis  นอกจากนี้คําไคกําลังสองและคํา
รากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยมีคําระหวําง 
0.1875x103 - 0.0280x103 แ ล ะ  0.0132 - 0.0052 
ตามลําดับ  

ตารางที่ 2 คําผลลัพธ๑ที่ได๎จากการประยกุต๑ใช๎แบบจําลองการอบแห๎งแบบชั้นบางของเหง๎าขมิ้นชันแผํน 

Drying model Temperature (o C) Empirical drying model constants Analytical parameters 

R2 2 ( x103) RMSE 

Newton 

50๐C k = 0.0028 0.9925 1.8533 0.0424 
60๐C k =  0.0040 0.9885 2.6610 0.0506 
70๐C k = 0.0093 0.9939 1.1244 0.0331 
80๐C k = 0.0111 0.9944 1.0668 0.0321 

Page 

50๐C k = 0.0112, n = 0.7683 0.9995 0.0849 0.0090 
60๐C k = 0.0191, n = 0.7272 0.9989 0.1814 0.0130 
70๐C k = 0.0221, n = 0.8218 0.9998 0.0280 0.0052 
80๐C k = 0.0242, n = 0.8337 0.9989 0.1875 0.0132 

Logarithmic 
50๐C k = 0.0030, a = 0.8565, c = 0.0682 0.9977 0.4117 0.0194 
60๐C k = 0.0044, a = 0.8405, c = 0.0663 0.9955 0.7747 0.0262 
70๐C k = 0.0099, a = 0.8942, c = 0.0502 0.9986 0.2121 0.0140 
80๐C k = 0.0129, a = 0.9149, c = 0.0631 0.9980 0.3513 0.0178 

Henderson 
and Pabis 

50๐C k = 0.0024, a = 0.8911 0.9960 0.6957 0.0256 
60๐C k = 0.0035, a = 0.8726 0.9933 1.0910 0.0318 
70๐C k = 0.0085, a = 0.9201 0.9966 0.5092 0.0220 
80๐C k = 0.9417, a = 0.0104 0.9954 0.7700 0.0268 

3.3 สัมประสิทธิ์การลพร่ความชื้น 

การหาคําสัมประสิทธ์ิการแพรํความชื้นประสิทธิผล
ของการอบแห๎งเหง๎าขมิ้นชันแผํนด๎วยเครื่องอบแห๎งลมร๎อน
แบบถาด ที่ระดับอุณหภูมิตํางๆ สามารถวิเคราะห๑ด๎วยวิธี
จัดรูปแบบของสมการที ่(3) ในรูปของฟังก๑ช่ัน 

ลอการิทึมซึ่ งรูปแบบสมการจะอยูํ ในรูปแบบ
ความสัมพันธ๑ของคําสัดสํวนความชื้นกับเวลาในการอบแห๎ง
เป็นแบบเส๎นตรง ดังแสดงในสมการที ่(8)  

 

สามารถคํานวณคําสัมประสิทธิ์การแพรํความช้ืน
ประสิทธิผลของเหง๎าขมิ้นชันแผํนจากคําความชันของกราฟ
เส๎นตรงซึ่งเป็นความสัมพันธ๑ระหวําง ln(MR) และเวลาในการ
อบแห๎ง (t) เมื่อ L มีคําเทํากับ 1.1±0.03 mm ดังแสดงใน
สมการที ่(9) 

 ผลการวิเคราะห๑คําสัมประสิทธิ์การแพรํความช้ืน
ประสิทธิผลของเหง๎าขมิ้นชันแผํนในระหวํางการอบแห๎งด๎วย
เครื่องอบแห๎ง ลมร๎อนแบบถาด ที่ระดับอุณหภูมิ 50 60 70 
และ 80oC (ตารางที่ 3) แสดงให๎เห็นวําที่ระดับอุณหภูมิสูงจะ
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สํงผลตํอการเพิ่มคําสัมประสิทธิ์การแพรํความช้ืนประสิทธิผล
ของเหง๎าขมิ้นชันแผํน  

ตารางที่ 3 คําสัมประสิทธิ์การแพรํความชื้นประสิทธิผลที่ระดับ
อุณหภูม ิ

Temp (oC) Slope Deff x10-9 
(m2/s) R2 

50 0.0022 0.89 0.9961 
60 0.0031 1.26 0.9951 
70 0.0072 2.91 0.9947 
80 0.0091 3.69 0.9942 

 

3.4 ผลกระทบของระดับอุณมภูมิต่อการเปลี่ยนลปลงค่า
สีของขมิ้นชันลผ่น 

จากการศึกษาผลของระดับอุณหภูมิตํ างๆ ที่มี
ผลกระทบตํอการเปลี่ยนแปลงสีของเหง๎าขมิ้นชัน สามารถวัด
คําสีและการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร๑สีตํางๆ เชํนคํา
ความสวําง/ความมืด (L*), คําความเป็นสีแดง/สีเขียว (a*) 
และคําความเป็นสีเหลือง/สีน้ําเงิน (b*) โดยคําพารามิเตอร๑
ทั้งสามจะนําไปใช๎ในการคํานวณคําความแตกตํางสีโดยรวม 
(Total color change, ∆E) รูปที่ 4 แสดงอัตราการ
เปลี่ยนแปลงคํา L* ซึ่งผลการสังเกต พบวํา คํา L* จะมีคํา
ลดลงเมื่ออุณหภูมิอบแห๎งสูงขึ้น โดยคํา L* ของเหง๎าขมิ้นชัน
สดมีคําเทํากับ 43.39 ในขณะที่เหง๎าขมิ้นชันแผํนอบแห๎งที่ 
50  60 70 และ 80๐C มีคําเทํากับ 40.72  39.95  40.63 
และ 37.39 ตามลําดับ โดยที่มีคํา L* ของเหง๎าขมิ้นชันแผํน
อบแห๎งที่ 50 60 และ 70oC ไมํแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญ  
ในขณะที่ เหง๎าขมิ้นชันแผํนอบแห๎งที่  80oC  มีการ
เปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด เนื่องจากปฏิกิริยาสีน้ําตาลจากเหง๎า
ขมิ้นชันแผํนได๎รับความร๎อนที่อุณหภูมิสูงจึงเรํงอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล ซึ่งสะท๎อนที่คํา L* มีการเปลี่ยนแปลง
ในแนวโน๎มที่ลดลง  

คําความเป็นสีแดง/สีเขียว (a*) และคําความเป็นสี
เหลือง/สีน้ําเงิน (b*) ของเหง๎าขมิ้นชันสดมีคําเทํากับ 33.90 
และ 52.68 ซึ่งลักษณะสีปรากฎสีแดง และสีเหลืองสด หรือสี
ส๎ม เหง๎าขมิ้นชันแผํนอบแห๎งที่ 50 60 70 และ 80๐C มีคํา 
a* เทํากับ 22.96 21.54 21.81 และ  20.31 และคํา b* 
เทํากับ 47.65  45.37  45.33 และ 45.50 ตามลําดับ ทั้งนี้
เนื่องจากในสารประกอบสี หรือ รงควัตถุ (pigment) ในเหง๎า

ขมิ้ นชันแผํนมีองค๑ประกอบของสารแอนโทไซยานิน 
(anthocyanins) ซึ่งให๎สีปรากฎเป็นสีแดง และสารฟลาโว
นอยด๑ (Flavonoids) ซึ่งให๎สีปรากฎเป็นสีเหลือง ซึ่งทั้งสองมี
โครงสร๎างทางเคมีคล๎ายกัน และอยูํในรูปของไกลโคไซด๑   

คํา a* ของเหง๎าขมิ้นชันแผํนอบแห๎งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงที่รุํนแรงกวํา คํา b* เนื่องจากรงควัตถุแอนโทไซ
ยานินที่อยูํเหง๎าขมิ้นชันแผํนจะถูกทําลายได๎งํายในระหวําง
การอบแห๎ง โดยผลของการอบแห๎งที่อุณหภูมิสูงจะเรํงอัตรา
การสลายตัวของรงควัตถุแอนโทไซยานิน ในขณะที่รงควัตถุฟ
ลาโวนอยด๑จะมีความสามารถในการทนตํอความร๎อนได๎ดีกวํา 
[10] 

อยํางไรก็ตามการวิเคราะห๑การเปลี่ยนแปลงสีของผัก
และผลไม๎ มักจะถูกอธิบายในรูปแบบของคํา ความแตกตํางสี
โดยรวม (∆E) ที่อุณหภูมิการอบแห๎ง 50  60  70 และ 80๐C 
มีคํา ∆E เทํากับ 12.34 14.77 14.42 และ 17.47 ตามลําดับ 
ดังรูปท่ี 4  แสดงคําความสัมพันธ๑ของการเปลี่ยนแปลงสีใน
ระบบ  CIE Lab ของเหง๎าขมิ้นชันแผํนอบแห๎งที่อุณหภูมิ
ตํางๆ 

 
รูปที่ 4  การเปลี่ยนแปลงสีในระบบ CIE Lab ของเหง๎าขมิ้นชันแผํน ที่

ผํานการอบที่อุณหภูมิตํางๆ 

4. สรุปผลการทดลอง 

ผลศึกษาแบบจําลองการอบแห๎งแบบช้ันบางของการ
อบแห๎งเหง๎าขมิ้นชันแผํนด๎วยเครื่องอบแห๎งลมร๎อนแบบถาด
แตํละระดับอุณหภูมิ โดยเวลาที่ใช๎ในการอบแห๎งเหง๎าขมิ้นชัน
แผํนจากความช้ืนเริ่มต๎น 4.51±0.63 gwater/gdry solid จนเหลือ
ความช้ืน 0.085±0.003 gwater/gdry solid ใช๎เวลาเทํากับ 1050  
780  380 และ 290 min ที่ระดับอุณหภูมิ คือ 50  60  70 
และ 80oC ตามลําดับ แบบจําลองการอบแห๎งแบบช้ันบาง
ของ Page สามารถทํานายพฤติกรรมการอบแห๎งเหง๎า
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ขมิ้นชันแผํนได๎ เหมาะสมที่สุด คําสัมประสิทธิ์การแพรํ
ความช้ืนประสิทธิผล  (Deff) ของเหง๎าขมิ้นชันแผํนที่ระดับ
อุณหภูมิ 50  60  70 และ 80oC มีคําเทํากับ 0.89x10-9 
1.26x10-9 2.91x10-9 และ 3.69x10-9 m2/s ตามลําดับ 
ประกอบด๎วย คําความสวําง/ความมืด (L*), คําความเป็นสี
แดง/สีเขียว (a*) และคําความเป็นสีเหลือง/สีน้ําเงิน (b*) ใน
ระหวํางการอบแห๎งด๎วยลมร๎อน ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให๎
เกิดการเปลี่ยนแปลงสีเป็นสีคล้ํา โดยคํา L* และคํา a*  b* 
ลดลง ในขณะที่คําความแตกตํางสีโดยรวม (Total color 
change, ∆E)  จะมีคําเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 
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ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร๑สถาบัน
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ทุนวิจัย นอกจากนี้ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ฤทธชัิย อัศวราชันย๑ ที
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สุดท๎าย ขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ ที่ เอื้อเฟื้อ
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุช้ินเนื้ออาหารลงในบรรจุภัณฑ๑กระป๋องในการผลิตระดับอุตสาหกรรม
เพื่อใช๎แทนพนักงานในการตักบรรจุช้ินเนื้ออาหาร เชํน ชาไขํมุก เฉาก๏วย ว๎ุนมะพร๎าว เนื้อมะพร๎าว ลูกเดือย ผัก ผลไม๎ เนื่องจาก
สํวนผสมเหลํานี้มีลักษณะเฉพาะทางด๎านความหนืด เนื้อสัมผัส ขนาดและปริมาตรบรรจุที่แตกตํางกัน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค๑
เพื่อออกแบบเครื่องบรรจุช้ินเนื้อสํวนผสมลงในกระป๋องโดยปรับปรุงระบบสายพานที่มีอยูํเดิมให๎สามารถรองรับอัตราการผลิตที่มาก
ขึ้นและใช๎ได๎กับผลิตภัณฑ๑หลายชนิด ออกแบบและสร๎างเครื่องบรรจุโดยใช๎หลักการการบรรจุแบบปริมาตร (Volumetric filling)
เครื่องบรรจุมีสํวนประกอบสําคัญ 4 สํวน คือ 1) ชุดถังรับช้ินเนื้อสํวนผสม เป็นถังทรงปิรามิดคว่ําติดตั้งระบบสกรูลําเลียงอยูํ
ด๎านลําง 2) ชุดถาดบรรจุขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 30 ซม. หนา 2.54 ซม. มีหลุมบรรจุช้ินเนื้อเส๎นผํานศูนย๑กลาง 3.8 ซม. จํานวน 
12 หลุม ทําหน๎าที่รับช้ินเนื้อท่ีบรรจุจากสกรูลําเลียง 3) วงล๎อลําเลียงกระป๋องสําหรับควบคุมให๎กระป๋องมีตําแหนํงตรงกับหลุม
บรรจุและ 4) มอเตอร๑ต๎นกําเนิดกําลังขนาด ¼แรงม๎า ขั้นตอนการทํางานของเครื่องบรรจุเริ่มจากปูอนช้ินเนื้อสํวนผสมเข๎าสูํถังบรรจุ
จากนั้นสกรูลําเลียงทําหน๎าที่พาช้ินเนื้อไหลเข๎าสูํหลุมบรรจุซึ่งหมุนไปพร๎อมกับวงล๎อลําเลียงกระป๋องที่บังคับให๎กระป๋องอยูํใน
ตําแหนํงเดียวกันกับหลุมบรรจุ อัตราการหมุนของถาดบรรจุสัมพันธ๑กับอัตราการผลิตซึ่งควบคุมด๎วยชุดพูเลย๑และความเร็วรอบของ
มอเตอร๑ ถาดบรรจแุละวงล๎อลําเลียงออกแบบใหถ๎อดเปลี่ยนได๎ตามปริมาตรบรรจุและขนาดของกระป๋อง งานวิจัยนี้ได๎ทดลองบรรจุ
เนื้อเฉาก๏วยที่มีการบรรจุไมํน๎อยกวํา 17 กรัมลงในกระป๋องขนาด 51x105 ด๎วยอัตราการผลิต  4 ระดับ 200 250 300 และ 350 
กระป๋องตํอนาที ผลการทดลองพบวําเครื่องบรรจุสามารถทํางานได๎ดทีุกอัตราการผลิตและสามารถประกอบเข๎ากับสายการผลิตเดิม
ได๎โดยดัดแปลงราวกั้นกระป๋องอีกเพียงเล็กน๎อยเพื่อให๎รองรับกับการหมุนของถาดบรรจุและเครื่องบรรจุใช๎พื้นที่ในการจัดวางขนาด 
1x1 เมตร 

ค้าส้าคัญ:เครื่องบรรจ;ุ กระป๋อง;การออกลบบ 

1. บทน้า 

ในปัจจุบันเครื่องดื่มหลายชนิดโดยเฉพาะน้ําผลไม๎
หรือน้ําหวานแตํงกลิ่นท่ีมีบรรจุภัณฑ๑แบบกระป๋องหรือแบบ
ถ๎วย สํวนหนึ่งนิยมใสํช้ินเนื้อผลไม๎หรือเยลลี่ลงในเครื่องดื่ม
ดังกลําวเพื่อเพิ่มรสสัมผัสจากการขบเคี้ยวนอกเหนือจากการ
ดื่มเพียงอยํางเดียว อีกทั้งเพิ่มคุณคําทางอาหารและเป็น
แรงจูงใจตํอผู๎บริโภคได๎ อยํางไรก็ตามลักษณะของช้ินอาหารที่

บรรจุมักข๎น หนืด หรือมีโอกาสติดกันเป็นก๎อนคํอนข๎างสูง ทํา
ให๎การบรรจุช้ินเนื้อดังกลําวคํอนข๎างทําได๎ยาก 

สําหรับการผลิตเครื่องดื่มที่มี ช้ินเนื้อผลไม๎หรือ
สํวนผสมอื่นๆ ที่มีขนาดเล็ก สํวนใหญํผู๎ผลิตมักผสมสํวนผสม
ดังกลําวกับเครื่องดื่มในถังพักกํอนและสํงเข๎าสูํหัวบรรจุตํอไป 
กรณีนี้ใช๎ได๎เฉพาะช้ินเนื้อสํวนผสมที่มีขนาดเล็กเพราะเกิด
ปัญหากับหัวบรรจุและระบบบรรจุน๎อย แตํหากช้ินเนื้อมี
ขนาดใหญํมักทําให๎เกิดปัญหากับระบบการบรรจุและปริมาณ
ของช้ินเนื้อที่บรรจุในกระป๋องไมํสม่ําเสมอ ทั้งนีผู้๎ผลิตบางราย
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ที่ผลิตเครื่องดื่มที่มีช้ินเนื้อขนาดเล็กความหนาประมาณ 1-2 
mm ก็หลีกเลี่ยงการบรรจุผํานทางหัวบรรจุ เพื่อปูองกัน
ปัญหาการติดและสะสมของช้ินเนื้อในหัวบรรจุและปัญหาใน
ขั้นตอนการล๎างทําความสะอาดหัวบรจุที่ต๎องใช๎เวลานานขึ้น 
ดังนั้นในการผลิตเครื่องดื่มที่มีช้ินเนื้อเป็นสํวนผสม เชํน เนื้อ
มะพร๎าว เฉาก๏วย เม็ดแปูงชาไขํมุก วํานหางจระเข๎  วุ๎น
มะพร๎าวลอดชํอง เป็นต๎น ช้ินเนื้อเหลํานี้ถูกบรรจุลงใน
กระป๋องหรือถ๎วยบรรจุเครื่องดื่มโดยให๎พนักงานยืนเรียงข๎าง
สายพานลําเลียงกระป๋องหรือตักใสํกระป๋องไว๎กํอนนําเข๎า
เครื่องบรรจุในโรงงานขนาดเล็ก พนักงานใช๎ช๎อนทําการตัก
ช้ินเนื้อจากถ๎วยหรือถังขนาดเล็กลงในกระป๋องที่เคลื่อนที่ผําน 
จํานวนพนักงานขึ้นอยูํกับอัตราการการผลิตหรือความเร็วของ
การเคลื่อนที่ของกระป๋อง การบรรจุลักษณะดังกลําวทําให๎
ปริมาณการปูอนไมํแนํนอน มีการสูญเสียของชิ้นเนื้อผลไม๎
เนื่องจากการตกหลํนคํอนข๎างมาก มีโอกาสปนเปื้อนสูง ขาด
สุขอนามัยที่ดีในการผลิตและต๎นทุนการผลิตสูง ทั้งนีส้ํวนหนึ่ง
เนื่องมาจากการไมํมีเครื่องบรรจุช้ินเนื้ออาหารที่เหมาะสม 
และเครื่องบรรจุช้ินเนื้อจากตํางประเทศที่มีจําหนํายมีราคาสูง
มีกําลังการผลิตมากเกินความต๎องการของผู๎ผลิตและไมํได๎
ผลิตมาเพื่อรองรับสํวนผสมที่มีลักษณะเฉพาะชนิดตํางๆ 
เหลํานี้ ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่ศึกษาและสร๎างเครื่องบรรจุ
ช้ินเนื้อผลไม๎ดังกลําว โดยออกแบบให๎เครื่องบรรจุสําหรับ
โรงงานขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ใช๎พื้นที่ไมํมาก สามารถนําไป
ติดตั้งกับสายการผลิตเดิมได๎โดยดัดแปลงระบบสายพานการ
ผลิตเพียงเล็กน๎อย รองรับอัตราการผลิตได๎ตั้งแตํอัตราการ
ผลิตต่ําจนถึงอัตราการผลิตสูง ถอดล๎างทําความสะอาดได๎ 

มีการออกแบบและสร๎างเครื่องบรรจุเฉาก๏วยลง
กระป๋อง โดยใช๎หลักการบรรจุแบบปริมาตร (volumetric 
filling) [1]  แตํยังไมํได๎ศึกษาถึงการออกแบบให๎รองรับการ
เปลี่ยนขนาดกระป๋องและปริมาณบรรจุ ช้ินเนื้อที่อาจ
เปลี่ยนไปตามความต๎องการของผู๎ผลิตหรือผู๎บริโภค ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค๑เพื่อออกแบบและสร๎างเครื่อง
บรรจุ ช้ินเนื้ออาหารลงในกระป๋อง โดยใช๎หลักการแบบ
ปริมาตร อัตราการผลิตมากกวํา 100 กระป๋อง/นาที และ
ออกแบบให๎ปรับอัตราการบรรจุและปริมาตรบรรจุได๎และ
ทดสอบความสามารถเครื่องบรรจุ 

2. ข้อมูลส้ามรับการออกลบบ 

เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ออกแบบ สร๎าง
และทดสอบเครื่อง จึงได๎ทําการสํารวจข๎อมูลเบื้องต๎นเพื่อใช๎
สําหรับการออกแบบและสร๎างเครื่องบรรจุ ดังนี ้

2.1 ลักษณะทางกายภาพของชิ้นเนื้ออามาร   

ช้ินเนื้ออาหารหรือผลไม๎ที่นิยมบรรจุลงในผลิตภัณฑ๑
เครื่องดื่มกระป๋องนั้นมักให๎ผู๎บริโภคใช๎หลอดดูดเครื่องดื่ม 
ดังนั้นช้ินเนื้อสํวนผสมในเครื่องดื่มจึงมีขนาดเล็กกวําหลอดดูด
เพื่อให๎ผู๎บริโภคสามารถดูดช้ินเนื้อรับประทานพร๎อมกับ
เครื่องดื่มได๎ ดังนั้นขนาดของช้ินเนื้อผสมมีความหนาหรือเส๎น
ผํานศูนย๑กลางประมาณ 2-4 มิลลิเมตร สําหรับเครื่องดื่มที่ใช๎
หลอดทั่วไปที่มีเส๎นผํานศูนย๑กลาง 5 มิลลิเมตร และชิ้นเนื้อ
อาจใหญํถึง 10 มิลลิเมตรสําหรับการใช๎หลอดเครื่องดื่มขนาด 
12 มิลลิเมตร เชํน ชานมไขํมุก ลอดชํอง เฉาก๏วย เป็นต๎น 
ทั้งนี้ขนาดของช้ินเนื้อข้ึนอยูํกับผู๎ผลิตเป็นผู๎กําหนดขนาดให๎
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ๑ของตน 

ปริมาณการบรรจุหรือปริมาณผสมช้ินเนื้ อใน
เครื่องดื่มนั้นขึ้นอยูํปริมาณการบรรจุ (ขนาดกระป๋องหรือถ๎วย
บรรจุ) กับลักษณะของผลิตภัณฑ๑ เชํน อาจผสมเพื่อเพิ่มรส
สัมผัสในน้ํามะพร๎าวผสมช้ินเนื้อมะพร๎าว หรืออาจเป็น
สํวนผสมหลักในลอดชํองน้ํากะทิบรรจุถ๎วย เป็นต๎น ดังนั้น
อัตราสํวนผสมจึงไมํแนํนอน อาจมีตั้งแตํ 5 เปอร๑เซ็นต๑ในน้ํา
มะพร๎าวผสมช้ินเนื้อ ไปจนถึง 70 เปอร๑เซ็นต๑ในลอดชํอง
น้ํากะทิบรรจุถ๎วย  

ช้ินเนื้ออาหารที่นิยมบรรจุลงในเครื่องดื่มมักมีเนื้อ
สัมผัสที่อํอนนิ่ม มีลักษณะเป็นเจลหรือวุ๎น เชํน เยลลี่ เฉาก๏วย 
วุ๎นมะพร๎าว เม็ดแมงลัก เม็ดสาคู ลอดชํอง และชิ้นเนื้อผลไม๎ 
เชํน มะพร๎าว เป็นต๎น เนื่องจากช้ินเนื้อเหลํานี้มีแปูงและ
น้ําตาลเป็นสํวนประกอบดังนั้นทําให๎มีผิวสัมผัสที่เหนียว หนืด 
เกิดความเสียหายหรือเสียรูปได๎งํายเมื่อได๎รับแรงอัดหรือแรง
เฉือน  

2.2 ขนาดของบรรจุภัณฑ์  

บรรจุภัณฑ๑ที่นิยมใช๎บรรจุเครื่องดื่มมี 2 แบบ คือ 
บรรจุกระป๋องและถ๎วยพลาสติก ในงานวิจัยนี้ออกแบบเครื่อง
บรรจุสําหรับบรรจุช้ินเนื้อลงในกระป๋องเทํานั้นเนื่องจากมี
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ขนาดที่แนํนอน โดยกระป๋องที่มีจําหนํายแม๎วํามีหลากหลาย
ขนาด แตํเมื่อพิจารณาขนาดของเส๎นผํานศูนย๑กลางกระป๋อง
ตามมาตรฐานแล๎วพบวํามีเพียง 6 ขนาด คือ  51 68, 76, 87, 
103 และ 157 มิลลิเมตร แตํกระป๋องที่นิยมใช๎บรรจุเครื่องดื่ม
มักใช๎กระป๋องเส๎นผํานศูนย๑กลางขนาด 51 และ 68 มิลลิเมตร
เทํานั้น คือกระป๋องขนาด 51x89 และ 51x105 มิลลิเมตร ใช๎
บรรจุเครื่องดื่มปริมาตร 150 และ 180 มิลลิลิตร ตามลําดับ 
กระป๋อง 51x133 และ 68x92 มิลลิลิตรบรรจุเครื่องดื่ม
ปริมาตร 250 และ 68x116 มิลลิเมตร บรรจุเครื่องดื่มขนาด 
330  มิลลิลิตร 

3. ขั้นตอนการออกลบบ   

ในงานวิจัยนี้เลือกใช๎เนื้อเฉาก๏วยบรรจุในน้ําเฉาก๏วย 
180 มิลลิลิตรในกระป๋องขนาด 51x105 มิลลิเมตร โดย
กระป๋องผํานเข๎ามายังเครื่องบรรจุช้ินเนื้อกํอนจากนั้นจึง
เคลื่อนที่เข๎าไปสูํหัวบรรจุน้ําตํอไป เนื้อเฉาก๏วยหั่นเต๐าขนาด
ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร บรรจุลงกระป๋องละ 17 กรัม โดย
ความหนาแนํนรวมของช้ินเนื้อเฉาก๏วยเทํากับ 1,241 กิโลกรัม
ตํอลูกบาศก๑เมตร หรือบรรจุในปริมาตร 14 ลูกบาศก๑
เซ็นติเมตร  

3.1 การออกลบบอุปกรณ์ในล้าเลียง  

เนื่องจากช้ินอาหารมีความหนืดดังนั้นการบรรจุช้ิน
เนื้ออาหารสูํภาชนะบรรจุต๎องมีอุปกรณ๑ในการพาหรือลําเลียง
ช้ินเนื้อ ในงานวิจัยนี้เลือกใช๎เกลียวลําเลียงเป็นอุปกรณ๑
เนื่องจากสามารถปูอนได๎ในปริมาณที่สม่ําเสมอ ควบคุมอัตรา
การปูอนจากความเร็วรอบการหมุนของเกลียวลําเลียงและไมํ
ทําให๎ช้ินเนื้ออาหารเสียหาย โดยออกแบบให๎มีถังรับเนื้อ
เฉาก๏วยด๎านบนเกลียวลําเลียง ขอบทั้ง 4 ด๎านของถังรับเนื้อ
เฉาก๏วยทํามุม 60 องศากับแนวระนาบ เกลียวทําเลียงจะ
ปูอนเนื้อเฉาก๏วยลงสูํถาดบรรจุที่จะควบคุมปริมาณบรรจุด๎วย
หลุมบรรจุตํอไป โดยอัตราการปูอนเนื้อเฉาก๏วยเทํากับอัตรา
การผลิตสูงสุด 350 กระป๋อง/นาที คูณกับปริมาตรบรรจุตํอ
กระป๋อง 14ลูกบาศก๑เซ็นติเมตร เทํากับ 81.7ลิตร/นาที หรือ
เทํากับ 4.9 ลูกบาศก๑เมตร/ช่ัวโมง 

ออกแบบโดยใช๎สกรูลําเลียงมาตรฐาน (Helicoid 
Screws) 4H204ที่มีเกลียวลําเลียงเส๎นผํานศูนย๑กลางสกรู

และระยะพิตช๑ 101.6 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ขนาดของเพลา 31.8 
มิลลิเมตร (1 ¼ นิ้ว) ความยาวเกลียวลําเลียง279.4 
มิลลิเมตร (11 นิ้ว)รองรับอัตราการปูอนสูงสุด6.5 ลูกบาศก๑
เมตร/ช่ัวโมง ที่ความเร็วรอบ 175 รอบ/นาที ระดับปริมาณ
การปูอน 95% [2] เลือกใช๎มอเตอร๑ในการควบคุมสกรูลําเลียง 
0.25 แรงม๎า 

 
รูปที่ 1  ชุดถังรับชิ้นเนื้อสํวนผสม(หนํวยมิลลิเมตร) 

3.2 การออกลบบถาดบรรจุบรรจุชิ้นเนื้อ 

การออกแบบวธิีการบรรจุในงานวิจัยนี้ใช๎วิธีการบรรจุ
แบบปริมาตร เนื่องจากเป็นหลักการที่ไมํซับซ๎อน ใช๎หลักการ
ตวงวัดปริมาตรที่ต๎องการแล๎วจึงปูอนลงสูํกระป๋อง เป็นวิธีที่
เหมาะสมกับการบรรจุ ช้ินเนื้ออาหารโดยออกแบบให๎มี
อุปกรณ๑ที่ปูอนหรือลําเลียงช้ินเนื้อเฉาก๏วยเข๎าสูํถาดบรรจุที่
ถูกเจาะหลุมให๎เล็กกวําขนาดปากกระป๋องเล็กน๎อย คือ เส๎น
ผํานศูนย๑กลาง 38.1 มิลลิ เมตร (1.5 นิ้ ว) หนา 12.7 
มิลลิเมตร (0.5 นิ้ว) ปริมาตรบรรจุ 14.5 ลูกบาศก๑เซ็นติเมตร
มากกวําปริมาตรของช้ินเนื้อท่ีต๎องการบรรจุ 0.5 มิลลิลิตร 
ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางถาดบรรจุคํานวณได๎จากการ
ออกแบบให๎ถาดบรรจุมี  12 หลุมบรรจุ  โดยเส๎นผําน
ศูนย๑กลางภายนอกถาดบรรจุเทํากับ 304.8 มิลลิเมตร (12 
นิ้ว) ถาดบรรจุมีแผํนเหล็กไร๎สนิมปิดด๎านบนทั้งหมดเพื่อ
ปูองกันการปนเปื้อน ขณะที่ด๎านลํางมีแผํนบริเวณที่รับช้ิน
เนื้อจากสกรูลําเลียงและเปิดโลํงเพื่อให๎ ช้ินเนื้อตกลงสูํ
กระป๋องบริเวณที่กระป๋องเคลื่อนท่ีเข๎ามาสูํถาดบรรจุดังรูปท่ี 
2 
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รูปที่ 2  ภาพด๎านบนของระบบบรรจุ 

ถาดบรรจุสามารถบรรจุ ช้ินเนื้อเฉาก๏วยได๎  12 
กระป๋องตํอรอบการหมุนในอัตราการบรรจุ  200-350 
กระป๋อง/นาที ถาดบรรจุจะหมุนด๎วยความเร็วรอบประมาณ 
18-30 รอบ/นาที รอบการหมุนของถาดบรรจุควบคุมได๎ด๎วย
การปรับความเร็วรอบมอเตอร๑ที่ควบคุมเพลาของถาดบรรจุที่
มีเส๎นผํานศูนย๑กลาง 19 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) ทั้งนี้ปริมาตร
บรรจุสามารถเปลี่ยนแปลงได๎โดยการเพิ่มหรือลดขนาดเส๎น
ผํานศูนย๑กลางและความสูงของหลุมบรรจุ และถาดบรรจุถูก
ออกแบบให๎ถอดประกอบได๎เพื่อให๎สามารถบรรจุช้ินเนื้อ
อาหารที่มีปริมาตรตามต๎องการ 

 
รูปที่ 3  วงล๎อลําเลียงและการควบคุมกระป๋อง 

ในการควบคุมกระป๋องให๎อยูํตรงตําแหนํงหลุมบรรจุ 
เพื่อให๎ช้ินเนื้อเฉาก๏วยตกลงสูํกระป๋องนั้น ทําได๎โดยใช๎วงล๎อ
ลําเลียง (star wheel) บังคับกระป๋องให๎อยูํตรงกับตําแหนํง
หลุมบรรจุ ดังรูปที่ 3 

3.3 การติดต้ังเคร่ืองบรรจุ 

การติดตั้ งเครื่ องบรรจุ เข๎ากับสายพานลําเลียง
กระป๋องต๎องทําการดัดแปลงราวกั้นกระป๋องให๎โค๎งรับกับการ
เคลื่อนที่ของถาดบรรจุ โดยกระป๋องเคลื่อนที่เข๎าสูํเครื่อง

บรรจุและถูกบังคับให๎เคลื่อนที่ด๎วยวงล๎อลําเลียง เมื่อช้ินเนื้อ
เฉาก๏วยจากหลุมบรรจุตกลงสูํกระป๋องแล๎วกระป๋องเคลื่อนท่ี
ออกจากเครื่องบรรจุกลับเข๎าสูํรางสายพานด๎วยการใช๎ราว
ควบคุมกั้นและบังคับให๎ เข๎าสูํสายพานเพื่อให๎กระป๋อง
เคลื่อนที่ไปสูํหัวบรรจุน้ําตํอไป ทั้งนี้สายพานลําเลียงกระป๋อง

ยังคงเคลื่อนที่เป็นเส๎นตรงเหมือนเดิมดังรูปที่ 4 
รูปที่ 4  การติดตั้งเครื่องบรรจุกับสายพานผลิต 

3.4 โครงสร้างลละการควบคุมของเคร่ืองบรรจุ 

ความสูงของเครื่องบรรจุนั้นต๎องสัมพันธ๑กับความสูง
ของสายพานในระบบการผลิตในที่นี้ออกแบบให๎มีความสูง 
750 มิลลิเมตร กว๎าง 500 มิลลิเมตร และยาว 625 มิลลิเมตร 
ความยาวทั้งหมดของเครื่องคือ 935 มิลลิเมตรใช๎มอเตอร๑ 2 
ตัวในการควบคุมสกรูลําเลียงและถาดบรรจุอิสระแยกจากกัน 
ใช๎พูเลํย๑ในการสํงถํายกําลัง ภาพรวมของเครื่องบรรจุที่
ออกแบบแสดงดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5  ภาพเครื่องบรรจุชิ้นเนื้ออาหารที่ออกแบบ 

3.5 เคร่ืองบรรจุต้นลบบ 
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เครื่องต๎นแบบที่สร๎างขึ้น วัสดุในสํวนที่สัมผัสอาหาร
สร๎างด๎วยเหล็กกล๎าไร๎สนิม306 สํวนโครงสร๎างใช๎เหล็กกล๎าไร๎
สนิม 304 ช้ินสํวนตํางๆ ของเครื่องบรรจุ สามารถถอด
ประกอบเพื่อความสะดวกในการทําความสะอาดและเป็นไป
ตามหลักสุขอนามัยที่ดีในการผลิตอาหาร ดังรูปที่ 6 ถึง 8 

4. การทดสอบเครื่องเครื่องบรรจุชิ้นเนื้ออามาร 

เครื่ องบรรจุ ที่ สร๎ างขึ้ นนํ ามาทดสอบเพื่ อหา
ประสิทธิภาพและความสามรถเครื่อง วัสดุทดลองใช๎เนื้อ
เฉาก๏วยหั่นเต๐า ขนาด 2-3มิลลิเมตร อัตราสํวนผสมระหวําง
เนื้อเฉาก๏วยกับน้ํา 10:1 บรรจุในกระป๋อง 51x105 มิลลิเมตร 
ทําการทดลองที่อัตราบรรจุ 200 250 300 และ 350 
กระป๋องตํอนาที ทําการทดลองบรรจุในกระป๋องครั้งละ 100 
ใบจํานวน 3 ซ้ํา แล๎วช่ังเนื้อเฉาก๏วยในกระป๋องเพื่อนําข๎อมูล
ไปวิเคราะห๑ผลตํอไป 

 
รูปที่ 6  เครื่องบรรจุต๎นแบบ 

 
รูปที่ 7  ด๎านบนเครื่องบรรจุ 

 
รูปที่ 8  ด๎านหน๎าเครื่องบรรจุ 

5. ผลการทดลอง 

ผลการทดลองวิเคราะห๑ปริมาณการบรรจุที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95% แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ปริมาณและประสิทธิภาพการปูอนชิ้นเนื้อเฉาก๏วย 

อัตราการบรรจุ 
(กระป๋อง/นาที) 

น้้ามนักบรรจุ 
(กรัม) 

ประสิทธิภาพ  
(%) 

200 18.24±0.103 93.2-97.5 
250 18.31±0.123 92.5-98.2 
300 18.27±0.117 93.5-97.7 
350 18.34±0.135 91.5-97.2 

ผลการทดลองบรรจุพบวําเครื่องบรรจุสามารถทํางาน
ที่อัตราการบรรจุตํางๆ ได๎ผลใกล๎เคียงกัน ประสิทธิภาพการ
บรรจุหาจากจํานวนกระป๋องที่มีเนื้อเฉาก๏วยมากกวํา 17 กรัม 
โดยมีประสิทธิภาพการบรรจุมากกวํา 90% และในทางปฏิบัติ
แม๎การบรรจุน๎อยกวําปริมาณที่กําหนดแตํก็ไมํได๎ทําให๎
ผลิตภัณฑ๑เกิดข๎อบกพรํอง ยังคงสามารถผลิตและสํงจําหนําย
ได๎ 
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6. สรุปผลการทดลอง 

เครื่องบรรจุช้ินเนื้ออาหารลงกระป๋องที่ออกแบบและ
สร๎างขึ้นสามารถทําการบรรจุได๎อยํางมีประสิทธิภาพสามารถ
นําไปประยุกต๑ใช๎กับทางอุตสาหกรรมได๎จริง ทั้งนี้การ
ดัดแปลงราวก้ันกระป๋องและฐานรองรับกระป๋องที่สายพาน
หน๎างานต๎องทําอยํางละเอียดรอบคอบเพราะที่อัตราการผลิต
สูงหากราวกั้นและฐานรองกระป๋องไมํเรียบทําให๎เกิดการเสียด
สีของกระป๋องกับราวก้ันหรือฐานรองรับ ทําให๎กระป๋องเกิด
รอยขีดขํวนและไมํสามารถยอมรับผลิตภัณฑ๑ที่มีรอยขีดขํวน
นั้นได๎ การปรับปริมาตรบรรจุทําได๎โดยการเพิ่มความหนา
หรือขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางของแปูนบรรจุและเมื่อมีการ
เปลี่ยนขนาดของกระป๋องต๎องทําการเปลี่ยนถาดบรรจุและวง
ล๎อลําเลียงที่มีขนาดพอดีกับเส๎นผํานศูนย๑กลางของกระป๋อง 

7. เอกสารอ้างอิง 

[1] สมัคร รักแมํ. สุเมธ พลภักดี และรุํงทิพย๑ ตปนียศิลป์. 
2542. การศึกษาและออกแบบเครื่องบรรจุเฉาก๊วย
กระป๋อง. ปริญญานิพนธ๑วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหาร
ลาดกระบัง.  

[2] ปานมนัส ศิริสมบูรณ๑. 2540. วิศวกรรมการขนถําย
วัสดุ. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรม -
ศาสตร๑ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณ
ทหารลาดกระบัง. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีจุดประสงค๑ เพื่อศึกษาการอบแห๎งเนื้อไกํ ด๎วยลมร๎อน และรังสีอินฟราเรดโดยศึกษาปัจจัยของอุณหภูมิที่ใช๎ใน
การอบแห๎งและความเข๎มของรังสีอินฟราเรดตํอการลดลงของความชื้นเนื้อไกํคําความช้ืนเริ่มต๎นของเนื้อไกํอยูํในชํวง 274±5% 
มาตรฐานแห๎ง หลังผํานการอบแห๎งจะมีความช้ืนสุดท๎ายของเนื้อไกํอยูํในชํวง 40% มาตรฐานแห๎ง ความเร็วของลมร๎อนที่เลือกใช๎มี

คําเฉลี่ย 1.00.2 เมตรตํอวินาที อุณหภูมิอบแห๎งคือ 65C 80Cและ 90Cและอุณหภูมิอบแห๎งด๎วยรังสีอินฟราเรดคือ 80C 
กําลังของรังสีอินฟราเรดคือ 500W, 1,000 W  และ1,500 W  ผลการทดลองพบวําการอบแห๎งเนื้อไกํด๎วยรังสีอินฟราเรดใช๎

ระยะเวลาในการอบแห๎งสั้นกวําการอบแห๎งด๎วยลมร๎อนที่อุณหภูมิเดียวกัน (80C) ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะในการอบแห๎ง
เนื้อไกํ ข้ึนอยูํกับอุณหภูมิอบแห๎ง เมื่ออุณหภูมิอบแห๎งเพิ่มขึ้นความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะมีแนวโน๎มลดลง ความสิ้นเปลือง

พลังงานจําเพาะที่ใช๎ในการอบแห๎งเนื้อไกํด๎วยรังสีอินฟราเรดที่อุณหภูมิอบแห๎ง80Cกําลังของรังสีอินฟราเรด 1,500 W มีคําน๎อย
ที่สุดเทํากับ 0.525 MJ/kg of water evaporated 

ค้าส้าคัญ : การอบลม้ง; ความชื้น; ลมร้อน; รังสีอินฟราเรด.  

1. บทน้า 

เนื้อไกํจัดเป็นอาหารที่มีความสําคัญเป็นที่ต๎องการ
ของตลาดภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นแหลํง
โปรตีนสูง บางครั้งเนื้อไกํที่ได๎จากการผลิตและการบริโภคมี
มากเกินความต๎องการ  จึงจําเป็นต๎องมีการถนอมหรือแปรรูป
เนื้อไกํเพื่อเก็บรักษาไว๎ใช๎เป็นสํวนประกอบในการปรุงอาหาร
และเป็นการเพิ่มคุณคําให๎เนื้อไกํได๎  

การอบแห๎งเป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถนํามาใช๎
ถนอมและเก็บรักษาผลิตภัณฑ๑ทางการเกษตรและเนื้อสัตว๑ 
โดยผลิตภัณฑ๑ที่ผํานกระบวนการอบแห๎งแล๎วจะมีความช้ืน
ลดลง ทําให๎จุลินทรีย๑ที่อยูํภายในผลิตภัณฑ๑มีอัตราการ
เจริญเติบโตช๎าลงและผลิตภัณฑ๑ไมํเนําเสียงําย เนื่องจาก
ปัจจัยที่สํงเสริมให๎เกิดการเนําเสียได๎เร็วหรือช๎านั้นขึ้นอยูํกับ

ปริมาณความช้ืนเป็นองค๑ประกอบหลัก [1] การลดความชื้น
ของผลิตภัณฑ๑สามารถ นําเทคนิคการอบแห๎งด๎วยการใช๎
พลังงานจากแหลํงตําง ๆ ได๎ อาทิเชํน พลังงานความร๎อนจาก
ชีวมวล คลื่นไมโครเวฟ รังสีอินฟราเรดและพลังงานจากลม
ร๎อนเป็นต๎น [2] 

ในการศึกษาครั้งนี้ได๎นําเสนอ เพื่อทดลองอบแห๎งเนื้อ
ไกํโดยเลือกใช๎แหลํงพลังงาน 2 แบบ คือ การอบแห๎งด๎วยลม
ร๎อนและการอบแห๎งด๎วยรังสีอินฟราเรดโดยทําการอบแห๎ง
แบบ ขั้นตอนเดียว รวมทั้งทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการ
อบแห๎ง ได๎แกํ  อุณหภูมิอบแห๎ง กําลังของการแผํรั งสี
อินฟราเรด เวลาในการอบแห๎ง และความช้ืนท่ีลดลงในการ
อบแห๎ง 
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2. วัตถุดิบ อุปกรณ์ลละวิธีการทดลอง 

2.1 วัตถุดิบ 

วัตถุดิบที่ใช๎ในการทดลองได๎แกํ เนื้อไกํ โดยคัดเนื้อ
สํวนอก ซึ่งหมายถึง เนื้อสํวนที่ตัดจากสํวนอกตั้งแตํไหลํถึง
สํวนปลายของกระดูกอก ขนานตามยาวของกระดูกอก โดย
เอากระดูกซี่โครงออก [2] ล๎างให๎สะอาด หาความช้ืนตาม
มาตรฐาน AOAC (1995) [1] 

2.2 อุปกรณ์ 

2.2.1 เครื่องอบแห๎งเป็นเครื่องอบแห๎งที่พัฒนาขึ้นมา
โดยมีแหลํงพลังงานความร๎อน 3 แหลํง คือ พลังงานความ
ร๎อนจากเครื่ องทําความร๎อน พลังงานความร๎อนจาก
หลอดอินฟราเรด และพลังงานความร๎อนจากแสงอาทิตย๑โดย
มีรายละเอียดของเครื่องอบแห๎งดังนี ้

1. ตู๎อบแห๎งมีขนาด 555555 cm3  
2. ถาดที่ใช๎อบแห๎งมีขนาด 30322 cm3  

 
รูปที่ 1  เครื่องอบแห๎งพลังงานความร๎อนรํวม 

1. ขอลวดความร๎อนไฟฟูาขนาด 1,000 W 6 ตัว 
2. พัดลมเปุาอากาศ ขนาด 1 แรงม๎า  
3. หลอดอินฟราเรด ขนาดหลอดละ 500 W จํานวน 

4 หลอด 
4. เครื่องช่ังน้ําหนัก  ยี่ห๎อ  A&D รุํน GF 3000 คํา

ความละเอียด ±0.1 g 
5. เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ ยี่ห๎อ SUPCON 

ความละเอียด ±0.01oC ตํอกับเทอร๑โมคับเปิลชนิด K เพื่อวัด
อุณหภูมิภายในตู๎อบแห๎ง อุณหภูมิแวดล๎อม และอุณหภูมิ
กระเปาะเปียก  

6. เครื่องวัดความเร็วลม ยี่ห๎อ DIGICON รุํน DA-45 
ความละเอียด ±0.01 m/s 

7. เวอร๑เนียคาลิปเปอร๑ ความละเอียด ±0.05 mm 

2.3 วิธีการทดลอง  

ส่วนที่ 1 การเตรียมเนื้อไก่  

เนื้อไกํที่ใช๎ในการทดลองเป็นเนื้อบริเวณหน๎าอกที่
ไมํได๎ทําการหมักเกลือหรือปรุงรส นํามาหั่นให๎มีลักษณะเป็น
แผํนสี่เหลี่ยมผืนผ๎าขนาดประมาณ 1.5×6 cm 2 หนา
ประมาณ 0.3 cm นําไปหาความช้ืนเริ่มต๎นตามมาตรฐาน 
AOAC, (1995) [1]  

ส่วนที่ 2 การทดลองอบลม้งเนื้อไก่ 

(1) นําไกํมาทําการทดลองอบแห๎ง โดยมีสภาวะดังนี้ 

• - สภาวะที่ 1 การอบแห๎งไกํด๎วยลมร๎อนจากเครื่อง
ทําความร๎อนอยํางเดียว โดยใช๎อุณหภูมิอบแห๎ง 65 80 และ 

90C  

• - สภาวะที่ 2 อบแห๎งไกํด๎วยอินฟราเรดโดยใช๎กําลัง
ของรังสีอินฟราเรดเป็น 500 1,000 และ1,500 W ที่อุณหภูมิ

อบแห๎ง 80C 

(2) บันทึกผลการทดลอง ได๎แกํ น้ําหนัก อุณหภูมิ
กระเปาะเปียก กระเปาะแห๎ง และอุณหภูมิอบแห๎งภายใน
ตู๎อบแห๎ง 

(3) บันทึกปริมาณพลังงานที่ใช๎ด๎วย Watt-hour 
meter 

(4) หาความช้ืนตามมาตรฐาน AOAC (1995) [1] 
หลังจากอบแห๎งนําคําน้ําหนักที่ได๎ไปคํานวณหา

อัตราสํวนความช้ืนได๎ ดังสมการที่ (1)  

 𝑅   
 𝑡

 𝑖 
 (1) 

เมื่อ MRคือ อัตราสํวนความช้ืน, ไร๎หนํวย 
 tM  และ inM  คือ ความช้ืนท่ีขณะเวลา t ใดๆ 
และความช้ืนเริ่มต๎น, % มาตรฐานแห๎ง 

2.4 ลบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ของสมการอบลม้ง 

การหารูปแบบสมการทางคณิตศาสตร๑ที่เหมาะสม
สําหรับวิเคราะห๑กระบวนการอบแห๎ง ได๎ใช๎แบบจําลองทาง
คณิตศาสตร๑แบบเอมพิริคัล 4แบบจําลอง ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 แบบจําลองทางคณิตศาสตร๑ของการอบแห๎ง [2] 

Name of model Model equation  

Newton MR=exp(-kt) (2) 

Logarithmic MR=a exp(-kt)+c (3) 

Logistic MR=a/[1+exp(kt)] (4) 
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Henderson and Pabis MR=a exp(-kt) (5) 

จากการนําข๎อมูลผลการทดลองมาวิเคราะห๑ด๎วย
วิธีการถดถอยแบบไมํเชิงเส๎นเพื่อเลือกสมการอบแห๎งช้ันบาง
ที่เหมาะสมของสมการที่ (1) ถึง (4) ในตารางที่ 1 จะพิจารณา
จากคําสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (Coefficient of 
determination, R2) ที่สูงสุดและคํารากที่สองของคําเฉลี่ย
ของความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (Root mean square 
error, RMSE) ที่ต่ําที่สุด ซึ่งคํานวณได๎จากสมการที ่(6) 

𝑅    
∑ (         )

  
   

∑ (       ̅̅ ̅̅ ̅)
  

   

 (6) 

เมื่อ  𝑅     𝑅    และ  𝑅̅̅̅̅̅ คือ คําอัตราสํวน
ความช้ืนท่ีได๎จากการคํานวณ ผลการทดลอง และคําเฉลี่ย, 
ตามลําดับ, ไมํมีหนํวย 

 N  คือ จํานวนข๎อมูล 

2.4 ความสิ้นเปลืองพลังงานจ้าเพาะ 

คํ าความสิ้ นเปลืองพลั งงานจํ า เพาะสามารถ
คํานวณหาจากข๎อมูลการทดลองมวลของวัสดุกํอนและหลัง
อบแห๎งได๎ตามสมการที่ (7) 

f
m

in
m

P
3.6E

SEC


  (7) 

เมื่อ SEC คือ ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ, (MJ/kg of 
water evaporated) 
min คือ มวลของวัสดุกํอนอบแห๎ง, kg  
mf  คือ มวลของวัสดุหลังอบแห๎ง, kg  
EP   คือ ปริมาณพลังงานที่ใช๎, kW-h 

3. ผลการทดลองลละวิจารณ์ 

3.1 จลนศาสตร์การอบลม้งเนื้อไก่ 

3.1.1 การอบแห๎งด๎วยลมร๎อน  
การอบแห๎งเนื้อไกํสดที่ความช้ืนเริ่มต๎น 274% 

มาตรฐานแห๎งด๎วยลมร๎อนท่ีอุณหภูมิ 65 80 และ 90C 

กําหนดให๎คําความเร็วลมเฉลี่ย 1.00.2 m/s คําอัตราสํวน
ความช้ืนในเนื้อไกทํี่เวลาใดๆ แสดงดังรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1  อัตราสํวนความชื้นของเนื้อไกํที่อบแห๎งด๎วยลมร๎อน อุณหภูมิ

อบแห๎ง 65 80 และ 90Cความชื้นเริ่มต๎น 274% มาตรฐาน

แห๎ง ความเร็วลมเฉลี่ย 1.00.2 m/s  

จากรูปที ่1 ผลการทดลองอบแห๎งแสดงให๎เห็นวําเมื่อ
อุณหภูมิอบแห๎งสูงขึ้นจะใช๎ระยะเวลาในการอบแห๎งสั้นลง 

โดยอบแห๎งด๎วยอุณหภูมิ 65 80 และ 90C จะใช๎เวลา
อบแห๎ง เทํากับ 130 120 และ 90 นาที ตามลําดับ ทั้งนี้
เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะเพิ่มอัตราการถํายเทความช้ืนออกจาก
เนื้อไกํได๎เร็วกวําอุณหภูมิอบแห๎งที่ต่ํากวํา สอดคล๎องกับ
งานวิจัยที่ผํานมา [6-8] 

3.1.2 อบแห๎งด๎วยรังสีอินฟราเรด 
การอบแห๎งเนื้อไกํสดด๎วยรังสีความร๎อนอินฟราเรด 

เลือกใช๎ที่อุณหภูมิอบแห๎งคงที่เทํากับ 80C เนื่องจาก พบวํา
การอบแห๎งเนื้อไกํด๎วยอากาศร๎อนเพียงอยํางเดียว ที่อุณหภูมิ 

80C มีการใช๎พลังงานต่ําสุดความเร็วลมเฉลี่ย 1.00.2 m/s 
ที่กําลัง 500 1,000 และ1,500 W  รูปที่ 2 แสดง
ความสัมพันธ๑ระหวํางอัตราสํวนความช้ืนกับเวลาในการ
อบแห๎งเนื้อไกํด๎วยรังสีอินฟราเรด จะพบวําที่กําลังของ

อินฟราเรด 500 1,000 และ1,500 W อุณหภูมิอบแห๎ง 80C 
จะใช๎เวลาในการอบแห๎งอยูํในชํวง 50–60 นาที อยํางไรก็ดี 
จะสังเกตได๎จากกราฟผลการทดลองวํา เมื่อเลือกใช๎กําลังของ
รั งสีอินฟราเรดสู งจะใช๎ระยะเวลาอบแห๎ งสั้ นลงเมื่ อ
เปรียบเทียบกับการอบแห๎งด๎วยรังสีอินฟราเรดที่กําลังต่ํา 
และหากเปรียบเทียบกับกรอบแห๎งด๎วยลมร๎อนในหัวข๎อ 3.1.1 
การอบแห๎งเนื้อไกํด๎วยรังสีอินฟราเรดที่กําลัง 1,500 W จะใช๎
ระยะเวลาสั้นกวําการอบแห๎งเนื้อไกํด๎วยลมร๎อนเพียงอยําง
เดียว อธิบายได๎วํา เมื่อกําลังของรังสีอินฟราเรดเพิ่มขึ้นจะ
เป็นการเพิ่มพลังงานตํอหนํวยพื้นที่มากขึ้นสํงผลตํออัตราการ
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ถํายโอนมวลน้ําเพิ่มมากขึ้น ระยะเวลาในการอบแห๎งก็ลด
น๎อยลง อัตราการอบแหํงก็จะเพิ่มขึ้น 

 
รูปที่ 2  อัตราสํวนความชื้นของเนื้อไกํที่อบแห๎งด๎วยรังสีอินฟราเรดที่

กําลัง 500 1,000 และ 1,500 W อุณหภูมิอบแห๎ง 80C 
ความชื้นเริ่มต๎น 274% มาตรฐานแห๎ง  

3.2 ลบบจ้าลองสมการอบลม้ง 

จากผลการทดลองในหัวข๎อที่ 3.1 เมื่อนําผลการ
ทดลองมาวิเคราะห๑โดยหาคําคงที่ตําง ๆ ในแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร๑ด๎วยวิธีการถดถอยแบบไมํเชิงเส๎น จะสามารถหา
คําคงที่ตําง ๆ ในตารางที่ 1 และแบบจําลองทางคณิตศาสตร๑
แบบเอมพิริคัลที่ดีที่สุดในการอธิบายจลนพลศาสตร๑ของการ
อบแห๎งในแตํละแหลํงกําเนิดพลังงานความร๎อน (ลมร๎อน และ
ลมร๎อนรํวมกับรังสีอินฟราเรด) พิจารณาจากสมการที่ให๎คํา
สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจสูงสุด (R2≈1) ซึ่งผลการคํานวณ
พบวํา สมการอบแห๎งแบบเอมพิริคัลของ Logarithmic ให๎ผล
การทํานายได๎ใกล๎เคียงกับผลการทดลองการอบแห๎งด๎วยลม
ร๎อนมากที่สุดที่คํา R2 เทํากับ 0.998-0.993 และคํารากที่สอง
ของกําลังสองเฉลี่ยเทํากับ 0.013-0.023 ในชํวงอุณหภูมิ

อบแห๎ง 65-90C ตามลําดับ เมื่อนํามาพล็อตกราฟแสดงผล
การทํานายด๎วยสมการ Logarithmic และผลการทดลอง
อบแห๎งเนื้อไกํด๎วยลมร๎อนดังรูปที่ 3 จะเห็นได๎วําเส๎นโค๎งจาก
การทํานายด๎วยแบบจําลองสมการอบแห๎งของ Logarithmic 
สามารถทํานายผลการทดลองได๎ด ี

 
รูปที่ 3  ผลการทดลองอัตราสํวนความชื้นของการอบแห๎งเนื้อไกํด๎วย

ลมร๎อนและผลการคํานวณจากแบบจําลองสมการอบแห๎ง
เอมพิริคัลของLogarithmic  

ในทํานองเดียวกัน สําหรับการทดลองอบแห๎งเนื้อไกํ
ด๎วยลมร๎อนรํวมกับรังสีอินฟราเรด เมื่อนําข๎อมูลอัตราสํวน
ความช้ืนที่ได๎มาวิเคราะห๑เชํนเดียวกันกับกรณีการอบแห๎งเนื้อ
ไกํด๎วยลมร๎อน ผลการวิเคราะห๑ พบวํา สมการอบแห๎งแบบ
เอมพิริคัลของ Logarithmic สามารถอธิบายผลการทดลองได๎
ดีที่สุดเชํนกัน (R2 อยูํในชํวง 0.998-0.999 และ RMSE อยูํ

ในชํวง 0.003-0.001 ในชํวงอุณหภูมิอบแห๎ง 65-90C 
ตามลําดับ) แสดงผลการทดลองและผลการคํานวณของ
อัตราสํวนความชื้นของการอบแห๎งเนื้อไกํด๎วยลมร๎อนรํวมกับ
รังสีอินฟราเรด 

 
รูปที่ 4  ผลการทดลองอัตราสํวนความชื้นของการอบแห๎งเนื้อไกํด๎วย

ลมร๎อนรํวมกับรังสีอินฟราเรดและผลการคํานวณจาก
แบบจําลองสมการอบแห๎งเอมพิรคัิลของLogarithmic  

3.3 ความสิ้นเปลืองพลังงานจ้าเพาะ  

3.3.1 การอบแห๎งด๎วยลมร๎อน 
รูปที่ 5 แสดงคําความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช๎

ในการทดลองอบแห๎งเนื้อไกํด๎วยลมร๎อนที่อุณหภูมิ 65 80 

และ 90C  
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รูปที่ 5  ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการอบแห๎งเนื้อไกํด๎วยลม

ร๎อน ที่อุณหภูมิ 65 80 และ90C ที่ความชื้นเริ่มต๎น 274% 
มาตรฐานแห๎ง 

จากกราฟรูปที่ 5 แสดงให๎เห็นวํา คําความสิ้นเปลือง
พลังงานจําเพาะมีแนวโน๎มใกล๎เคียงกัน เทํากับ 101.6 94.2 
และ 103.3 MJ/kg of water evaporated ตามลําดับ แตํที่

อุณหภูมิอบแห๎งเทํากับ 80C คําความสิ้นเปลืองพลังงาน
จําเพาะมีตําสุดเทํากับ 94. MJ/kg of water evaporated 
ทั้งนี้เนื่องจากระยะเวลาในการอบแห๎งมีผลโดยตรงตํอคํา
ความสิ้นเปลืองพลังงาน  

3.3.2 การอบแห๎งด๎วยรังสีอินฟราเรด 
รูปที่ 6 แสดงคําความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของ

การอบแห๎งเนื้อไกํด๎วยรังสีอินฟราเรด ที่กําลัง 500 1,000 

และ 1,500 W ทีอุ่ณหภูมิ 80C  

 
รูปที่ 6  ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการอบแห๎งเนื้อไกํด๎วยรังสี

อินฟราเรด ที่กําลัง 500 1,000 และ 1,500W ที่อุณหภูมิ 

80C ความชื้นเริ่มต๎นของเนื้อไกํสดเทํากับ 274% มาตรฐาน
แห๎ง 

จากกราฟรูปท่ี 6 พบวําคําความสิ้นเปลืองพลังงาน
จําเพาะที่ใช๎ในการอบแห๎งจะมีคําต่ําเมื่อใช๎กําลังของรังสี

อินฟราเรดสูง เนื่องจากเมื่อกําลังของรังสีอินฟราเรดเพิ่มขึ้น 
สํงผลให๎ระยะเวลาที่ใช๎ในการอบแห๎งสั้นลง โดยมีคําความ
สิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะเทํากับ 95.85, 16.58 และ 0.52 
MJ/kg of water evaporated ตามลําดับ 

เมื่อเปรียบเทียบคําความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ
ในการอบแห๎งเนื้อไกํด๎วยลมร๎อน และการอบแห๎งเนื้อไกํด๎วย
รังสีอินฟราเรด ที่กําลัง 500 1,000 และ 1,500 W ที่

อุณหภูมิอบแห๎งเดียวกันคือ 80C แสดงดังรูปที่ 6 พบวํา คํา
ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการอบแห๎งเนื้อไกํด๎วย
รังสีอินฟราเรด  จะมีคําต่ํากวําการอบด๎วยลมร๎อน โดย
เฉพาะที่กําลังของรังสีอินฟราเรดสูง ๆ (1,000 และ 1,500 
W) เนื่องจากเมื่อกําลังของรังสีอินฟราเรดเพิ่มขึ้นจะเป็นการ
เพิ่มพลังงานตํอหนํวยพื้นที่มากขึ้นสํงผลตํออัตราการถํายโอน
มวลน้ําเพิ่มมากขึ้น สํงผลให๎ระยะเวลาในการอบแห๎งลด
น๎อยลงไปด๎วย ในขณะที่เมื่อกําลังของรังสีอินฟราเรดต่ําๆ 
(500 W) พบวํา คําความสิ้นเปลืองพลังงานไมํแตกตํางกัน
มากนักไมํวําจะอบแห๎งด๎วยแหลํงพลังงานใด  

 
รูปที่ 5  ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการอบแห๎งเนื้อไกํด๎วยลม

ร๎อนและรังสีอินฟราเรด ที่กําลัง 500 1,000 W และ 1,500 W 

ที่อุณหภูมิ 80C โดยมีความชื้นเร่ิมต๎นของเนื้อไกํสดเทํากับ 
274% มาตรฐานแห๎ง 

4. สรุปผลการทดลอง 

จากผลการทดลองอบแห๎งเนื้อไกํด๎วยลมร๎อนและลม
ร๎อนรํวมกับรังสีอินฟราเรด พบวํา การอบแห๎งโดยใช๎ลมร๎อน
รํวมกับรังสีอินฟราเรดจะใช๎ระยะเวลาในการอบแห๎งสั้นกวํา
เทคนิคการอบแห๎งด๎วยลมร๎อน ที่อุณหภูมิอบแห๎งเดียวกัน  
และเมื่อพิจารณาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะในการ
อบแห๎งของทุกเง่ือนไขของการทดลอง พบวํา อัตราการ
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สํงผํานความช้ืนขึ้นอยูํกับอุณหภูมิอบแห๎ง โดยการอบแห๎ง
ด๎วยรังสีอินฟราเรดมีความสิ้นเปลืองพลังงานต่ํากวําการ
อบแห๎งด๎วยลมร๎อนเพียงอยํางเดียว 
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TFE-30 

การอบลม้งใบเตยลละตะไคร้เพื่อผลิตเป็นชาชงสมุนไพร 
ด้วยลมล่งพลังงานความร้อนมลายรูปลบบ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาแนวทางการอบแห๎งใบเตยและตะไคร๎เพื่อใช๎ทําสมุนไพรแห๎งชงดื่มด๎วยแหลํงความร๎อนแบบการพาความ
ร๎อนด๎วยลมร๎อนพลังงานแสงอาทิตย๑รํวมกับลมร๎อน และแบบการแผํรังสีอินฟราเรด และศึกษาปัจจัยของอุณหภูมิอบแห๎งและ
เง่ือนไขการอบแห๎งที่มีตํอจลนพลศาสตร๑ของการอบแห๎ง และคุณภาพของผลิตภัณฑ๑สมุนไพรใบเตยและตะไคร๎แห๎งชงดื่มโดยใช๎

อุณหภูมิอบแห๎งในชํวง 40-60C ความเร็วลมเฉลี่ยเทํากับ 0.50.1 m/s ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช๎ในการอบแห๎งถูก
นํามาศึกษาเปรียบเทียบกัน ผลการทดลองพบวํา การอบแห๎งด๎วยอุณหภูมิสูงมีอัตราการอบแห๎งเร็วกวําการอบแห๎งที่อุณหภูมิต่ํา
โดยอัตราการลดลงของความช้ืนของสมุนไพรทั้งสองชนิดเป็นฟังก๑ชันเอ็กซ๑โพเนนเชียลของเวลาอบแห๎ง และสมการแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร๑ที่สร๎างขึ้นสามารถทํานายอัตราการอบแห๎งของสมุนไพรทั้งสองชนิดได๎เป็นอยํางดี เมื่อพิจารณาถึงความสิ้นเปลือง
พลังงานจําเพาะในการอบแห๎ง พบวํา แนวทางการอบแห๎งการอบแห๎งด๎วยรังสีอินฟราเรดจะมีคําต่ําที่สุด 

ค้าส้าคัญ: ลมร้อน; การอบลม้ง; ใบเตย; ตะไคร้ 

ค้าน้า 

สมุนไพร (Medicinal Plant หรือ Herb) เป็นพืชที่
กําเนิดจากธรรมชาติ และนับเป็นเทคโนโลยีพื้นบ๎านท่ีสําคัญ
ซึ่งสามารถนํามาใช๎ประโยชน๑ได๎มากมาย เชํน เป็นยารักษา
โรค บริโภคเป็นอาหารอาหารเสริมสุขภาพ สีผสมอาหาร สี
ย๎อม เครื่องสําอางตลอดจนนํามาทําเป็นเครื่องดื่มได๎อีกด๎วย
โดยเฉพาะการนําสมุนไพรมาเป็นเครื่องดื่มที่ใช๎รูปแบบในการ
บริโภคเชํนเดียวกับการชงชาโดยการชงชาเป็นการสกัดสารที่
เป็นตัวยาสําคัญด๎วยความร๎อนในชํวงเวลาสั้นๆ เพื่อไมํให๎สาร
ที่ไมํพึงประสงค๑ถูกสกัดออกมาหรือเพื่อปูองกันไมํให๎สาร
คุณประโยชน๑ที่ต๎องการถูกทําลายด๎วยความร๎อนที่ระยะ

เวลานานเกินไป เชํน การอบแห๎งแบบฟลูอิไดเซชัน การ
อบแห๎งแบบสเปาเต็ด, การอบแห๎งด๎วยปั๊มความร๎อน เป็นต๎น 
[1] สมุนไพรที่ใช๎รูปแบบในการบริโภคเชํนเดียวกับชา มักจะ
เรียก ชาสมุนไพร โดยสํวนใหญํมักจะเป็นสมุนไพรที่มีสาร
ระเหยที่มักระเหยไปเมื่อทําแห๎งด๎วยความร๎อนสูง เชํน ผล
มะตูม ดอกกระเจี๊ยบ ขิง ใบหมํอน ใบบัวบก ใบเตย ตะไคร๎ 
เป็นต๎น การบริโภคชาสมุนไพรให๎ได๎ประโยชน๑ ปลอดภัย
จะต๎องมีขั้นตอนการผลิตและบรรจทุีถู่กสุขลักษณะ ผลพลอย
ได๎ คือ ผู๎บริโภคได๎รสทางประสาทสัมผัส เชํน กลิ่นหอมจาก
สมุนไพรด๎วย เป็นต๎น 

ชาสมุนไพร คือ ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จากพืชอาจเป็นสํวน
ของลําต๎น ใบหรือราก โดยปกติสมุนไพรแห๎งที่ใช๎ทําชา มักมา
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จากการทําแห๎งโดยการนําสมุนไพรสดไปตากแห๎งด๎วย
แสงอาทิตย๑หรืออบแห๎งด๎วยแหลํงความร๎อนอื่น ๆ ซึ่งอาจ
นําไปแปรรูปโดยการหั่นหรือบดเป็นต๎น โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อ
นําไปบริโภคโดยการต๎มหรือชงกับน้ําดื่ม ชาสมุนไพรจัดเป็น
อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 280) ตั้งแตํปี พ.ศ.2547 เรื่อง
ชาสมุนไพร จะต๎องมีคุณภาพมาตรฐานตามกําหนดรวมทั้ง
วิธีการและเครื่องมือที่ใช๎ในการผลิต การเก็บรักษาในภาชนะ
บรรจุตลอดจนฉลากได๎ผํานการตรวจสอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงสามารถผลิตหรือนําเข๎า
มาเพื่อออกจําหนํายได๎ 

ชาสมุนไพรหรือเครื่องดื่มสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ๑ที่
กําลังได๎รับความนิยมในหมูํคนรักสุขภาพ อาทิเชํนใบเตย 
(PandanusodorusRidi.) เป็นพืชสมุนไพรจําพวกหญ๎า มี
สารหอมระเหย กลิ่นหอม และมีสารสีเขียวเป็นคลอโรฟิลล๑ มี
สรรพคุณทางยา คือ ชํวยลดอาการกระหายน้ํา บํารุงหัวใจ
และชํวยให๎สดชื่น เป็นต๎น [2] หรือท่ีเรียกวําเป็นยาที่มีฤทธ์ิ
เย็น ใบเตยเป็นพืชที่เพาะปลูกได๎งํายและสามารถนํามาเป็น
วัตถุดิบในการผลิตเป็นชาชงดื่มได๎ สําหรับพืชสมุนไพรอีก
ชนิดที่นําสนใจ คือ ตะไคร๎ (Cymbopogoncitratus CDC; 
Stapf.) มสีรรพคุณทั้งต๎น ใบและราก โดยลําต๎นนั้นที่มีรสฉุน 
สามารถแก๎หวัด ปวดศีรษะ ไอ ท๎องอืดท๎องเฟูอ แนํนจุกเสียด 
ขับลมในลําไส๎ บํารุงไฟธาตุ ทําให๎เจริญอาหาร แก๎ปวด
กระเพาะอาหาร แก๎ท๎องเสีย ปวดข๎อ ปวดเมื่อย ฟกชํ้าจากหก
ล๎ม ขาบวมน้ํา โดยเฉพาะโรคทางเดินปัสสาวะ นิ่ว ขับ
ปัสสาวะ ประจําเดือนมาผิดปกติ และโรคหืด  สําหรับราก มี
สรรพคุณทางยาใกล๎เคียงกับต๎นและบํารุงไฟธาตุ ขับปัสสาวะ 
แก๎นิ่ว แก๎ปัสสาวะพิการ รักษาเกลื้อน แก๎อาการขัดเบาได๎  
นอกจากนี้ใบสด ยังมีสรรพคุณชํวยลดความดันโลหิตสูง แก๎ไข๎ 
[2] ดังนั้นตะไคร๎จึงเป็นพืชสมุนไพรที่นําสนใจอีกชนิดหนึ่ง 

วัตถุประสงค๑ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาแนวทางการ
อบแห๎งใบเตยและตะไคร๎เพื่อผลิตชาชงดื่ม โดยอาศัยหลาย
แหลํงพลังงาน ได๎แกํ พลังงานความร๎อนจากขดลวดไฟฟูา 
พลังงานแสงอาทิตย๑  และรั งสีอินฟราเรด และอธิบาย
จลนพลศาสตร๑ของการอบแห๎งด๎วยสมการแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร๑ของการอบแห๎งสมุนไพรทั้งสองชนิด ในชํวง

อุณหภูมิอบแห๎ง 40-60C รวมทั้งศึกษาถึงปัจจัยของแหลํง
พลังงานที่มีตํอความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะในการอบแห๎ง 

2. วัสดุ อุปกรณ์ลละวิธีการทดลอง 

2.1 วัสดุ 

วัตถุดิบท่ีใช๎ในการทดลองได๎แกํ ใบเตย และ ตะไคร๎ 
นํามาล๎างทําความสะอาดด๎วยน้ําหลาย ๆ ครั้ง จากนั้นตั้งทิ้ง
ไว๎ให๎สะเด็ดน้ํา และนํามาหัน่ โดย 

• ใบเตยหั่นขนาด 0.5 cm จํานวน 200g/ถาด  

• ตะไคร๎ หั่นตามแนวขวางหนาประมาณ 0.1–0.2 
mm จํานวน 300g/ถาด  

หลังจากเตรียมใบเตย และตะไคร๎เรียบร๎อยแล๎ว นํา
ใบเตยหั่นและตะไคร๎หั่น ไปหาคําความช้ืนเริ่มต๎น ตาม

มาตรฐาน AOAC (1995) คือ อบแห๎งที่ 103C เป็นเวลา 72 
ช่ัวโมง [4] 

2.2 อุปกรณ์ 

2.2.1 เครื่องอบแห๎ง ที่ใช๎ในการทดลอง แสดงดังรูปที่ 

1 ประกอบด๎วย ห๎องอบแห๎งมีปริมาตร 6080158.5 cm3 
ภายในบุฉนวนใยแก๎ว หนา 5 cm  

 
รูปที่ 1  เครื่องอบแห๎งพลังงานความร๎อนรํวม [3] 

มีแหลํงพลังงานความร๎อนจากขดลวดความร๎อนไฟฟูา

ขนาด 1,0006 W และแผงเก็บสะสมพลังงานแสงอาทิตย๑ที่

เป็นหลังคาเครื่องอบแห๎งขนาด 1.52.25 m2และภายใน

ห๎องอบแห๎งมีหลอดรังสีความร๎อนอินฟราเรดขนาด 5004 
W ในแตํละช้ันของถาดอบแห๎ง (ช้ัน 3A-3C ในรูปที่ 1) 

2.2.2 ถาดอบแห๎งเหล็กไร๎สนิมสําหรับใสํวัสดุเพื่อ

อบแห๎งขนาด 33322 cm3 จํานวน 3 ถาด 
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2.2.3 เครื่องช่ังน้ําหนัก ยี่ห๎อ A&D รุํน GF 3000 คํา
ความละเอียด +0.01 กรัม 

2.2.4 พัดลมใบพัดโค๎งหน๎าขนาด 1.0 hp 1 เครื่อง 
2.2.5 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ ความละเอียด + 

0.01C ตํอกับสายเทอร๑โมคับเปิลชนิด K เพื่อวัดอุณหภูมิ
ภายในตู๎อบแห๎ง อุณหภูมิแวดล๎อม 

2.2.6 เครื่องวัดความเร็วลม ยี่ห๎อ DIGICON รุํน DA-
45 ความละเอียด + 0.01 m/s  

2.3 การทดลองอบลม้ง 

2.3.1 การทดลองอบแห๎งใบเตยสดและตะไคร๎สดด๎วย
ลมร๎อน มีสภาวะในการทดลอง ดังนี้ 

สภาวะในการอบลม้งใบเตย 

• สภาวะที่ 1 การอบแห๎งใบเตยด๎วยลมร๎อน อุณหภูมิ

อบแห๎ง 40 50 และ 60C 

• สภาวะที่  2 อบแห๎งใบเตยด๎วยลมร๎อนรํวมกับ

พลังงานแสงอาทิตย๑โดยใช๎อุณหภูมิอบแห๎งที่ 50 และ 60C 

สภาวะในการอบลม้งตะไคร้ 

• สภาวะที่ 1 อบแห๎งด๎วยลมร๎อนที่อุณหภูมิ 40 50 

และ 60C 

• สภาวะที่ 2 อบแห๎งด๎วยรังสีอินฟราเรดที่อุณหภูมิ 

40 50 และ 60C ที่กําลัง 1,000 W 

2.3.2 ทดลองอบแห๎งทั้งหมด 3 ถาด และความเร็วลม
เฉลี่ยที่ใช๎ในการอบแห๎ง 0.5±0.1 m/s บันทึกผลการทดลอง 
ได๎แกํ น้ําหนัก อุณหภูมิกระเปาะแห๎ง และอุณหภูมิอบแห๎ง
ภายในตู๎อบแห๎ง กําหนดความชื้นสุดท๎ายของวัสดุประมาณ 
20-25% ฐานแห๎ง 

2.3.3 บันทึกปริมาณพลังงานที่ใช๎ด๎วย Watt-hour 
meter 

2.3.4 หาความช้ืนตามมาตรฐาน AOAC (1995) โดย

การอบแห๎งใบเตยและตะไคร๎ที่อุณหภูมิ 103C เป็นเวลา 72 
ช่ัวโมง [3] 

2.4 การสร้างลบบจ้าลองจลนพลศาสตร์ของการอบลม้ง
ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ 

การหารูปแบบสมการทางคณิตศาสตร๑ที่เหมาะสม
สําหรับวิเคราะห๑กระบวนการอบแห๎ง ได๎ใช๎แบบจําลองทาง
คณิตศาสตร๑รูปแบบตําง ๆ ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 สมการแบบจาํลองทางคณิตศาสตร๑ของการอบแห๎ง [1, 6] 

Name of model Model equation  

Newton MR=exp(-kt) (1) 
Logarithmic MR=a exp(-kt)+c (2) 

Logistic MR=a/[1+exp(kt)] (3) 
Henderson and Pabis MR=a exp(-kt) (4) 

จากการนําข๎อมูลผลการทดลองมาวิเคราะห๑ด๎วย
วิธีการแบบไมํเป็นเชิงเส๎นเพื่อเลือกสมการแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร๑ ที่เหมาะสมโดยจะพิจารณาจากคําสัมประสิทธ์ิ
ของการตัดสินใจ (Coefficient of determination, R2) ที่สูง
ที่สุด และคํารากที่สองของคําเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน
กําลังสอง (Root mean square error, RMSE) ที่ต่ําที่สุด ซึ่ง
สามารถคํานวณได๎จากสมการ (5)-(6) ตามลําดับ 

     
∑                   

  
   

∑        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅          
  

   

                  (5) 

     *
 

 
∑                   

  
   +

   
(6) 

เมื่อ N คือ จํานวนข๎อมูลทั้งหมด, MRexp,i, MRpred,i

และ       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  คือ อัตราสํวนความช้ืนที่ได๎จากการทดลอง 
จากการทํานาย และอัตราสํวนความช้ืนเฉลี่ย ตามลําดับ 

2.5 การทดสอบคุณภาพใบเตยลละตะไคร้ อบลม้ง 

พิจารณาสมบัติทางกายภาพของใบเตยและตะไคร๎ 
โดยสังเกต สี กลิ่น ลักษณะรูปรําง ลิ้มรส เปรียบเทียบกับ
กํอนอบแห๎งและหลังอบแห๎ง และเปรียบเทียบกับใบเตย และ
ตะไคร๎ ที่ตากแห๎งโดยธรรมชาติ 

 

2.6 ความสิ้นเปลืองพลังงานจ้าเพาะ 

ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช๎ในการอบแห๎ง
ใบเตย และตะไคร๎ สามารถคํานวณโดย นําข๎อมูลที่ได๎จากการ
ทดลองคือ ความช้ืนเริ่มต๎นและความช้ืนสุดท๎าย พลังงานที่ใช๎
ในการอบแห๎งทั้งหมดในแตํละสภาวะ เพื่อนํามาคํานวณหาคํา
ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะตามสมการที ่(6) [1] 
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dfi WMM

P
SEC

*)(

6.3


  (7) 

เมื่อ P คือ ปริมาณพลังงานที่ใช๎, kW-h 
Mi คือ ความช้ืนเริ่มต๎นของตะไคร๎, % ฐานแห๎ง 
Mf คือ ความช้ืนสุดท๎ายของตะไคร๎, % ฐานแห๎ง และ 
Wd คือ น้ําหนักแห๎ง, kg 

3. ผลการทดลองลละวิจารณ์ผล 

3.1 จลนพลศาสตร์การอบลม้ง 

จากการทดลองการอบแห๎งใบเตย และตะไคร๎ ด๎วย
อากาศร๎อนที่สภาวะการทดลองตําง ๆเมื่อพิจารณาวํา คํา
ความช้ืนสมดุลมีคําน๎อยมากเมื่อเทียบกับความช้ืนเริ่มต๎นและ
ความช้ืนที่เวลาใด ๆ จึงคํานวณหาคําอัตราสํวนความช้ืนที่
เวลาตําง ๆ ดังสมการที่ (8)  

in
M
M

ratio MoistureMR 
 (8) 

เมื่อ M, Min คือ คําความชื้นท่ีเวลา t ใด ๆ และ
ความช้ืนเริ่มต๎น (เศษสํวนฐานแห๎ง) ตามลําดับ 

ผลการทดลองอบแห๎ง ใบเตย และตะไคร๎ด๎วยลมร๎อน 

อุณหภูมิอบแห๎ง 40-60C แสดงดังรูปที ่2(ก) และ 2(ข)  

 
(ก)ใบเตย 

 
(ข)ตะไคร๎ 

รูปที่ 2  จลนพลศาสตร๑การอบแห๎ง อุณหภูมิอบแห๎ง 40, 50 และ 

60C ความเร็วลมเฉลี่ย 0.5 m/s: (ก) ใบเตยความชื้นเริ่มต๎น 
705-756% ฐานแห๎ง (ข) ตะไคร๎ ความชื้นเริ่มต๎น 705-756% 
ฐานแห๎ง 

พบวํา อุณหภูมิอบแห๎งมีผลตํอจลนพลศาสตร๑การ
ถํายเทความช้ืนของใบเตยและตะไคร๎ระหวํางการอบแห๎ง โดย
อัตราการอบแห๎งจะมีคําเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิอบแห๎งที่เพิ่มขึ้น 
และจลนพลศาสตร๑การอบแห๎งทั้งของใบเตยและตะไคร๎จะ
เป็นไปในลักษณะเดียวกัน คือ การลดลงของความช้ืนมี
ลักษณะกราฟเป็นแบบเอก็ซ๑โพเนนเชียล 

จากรูปที่ 3 และรูปที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบของ
การใช๎แหลํงพลังงานท่ีตํางกัน พบวําการอบแห๎งใบเตยด๎วย
ลมร๎อนจะมีอัตราการอบแห๎งที่ต่ํากวําการอบแห๎งแบบใช๎ลม
ร๎อนรํวมกับพลังงานแสงอาทิตย๑ เนื่องจากการอบแห๎งแบบใช๎
ลมร๎อนรํวมกับพลังงานแสงอาทิตย๑ เป็นการถํายโอนความ
ร๎อนแบบการพารํวมกับการแผํรังสีทําให๎น้ําระเหยได๎เร็วกวํา
การอบแห๎งด๎วยลมร๎อนซึ่งเป็นการถํายโอนความร๎อนแบบการ
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รูปที่ 3  อัตราสํวนความชื้นของใบเตยที่อบแห๎งด๎วยลมร๎อนรํวมกับ

พลังงานแสงอาทิตย๑ อุณหภูมิอบแห๎ง 50 และ 60C ความเร็ว
ลมเฉลี่ย 0.5 m/s  

 
รูปที่ 4  อัตราสํวนความชื้นของใบเตยที่อบแห๎งด๎วยลมร๎อนและ

พลังงานความร๎อนรํวมระหวํางลมร๎อนกับพลังงานแสงอาทิตย๑ 

ทีอุ่ณหภูมิอบแห๎ง 60C ความเร็วลมเฉลี่ย 0.5 m/s  

จากรูปที่ 5 แสดงอัตราสํวนความชื้นของตะไคร๎ที่
อบแห๎งด๎วยรังสีอินฟราเรดที่เวลาอบแห๎ง ใด ๆ ผลการ
ทดลอง พบวํา เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการอบแห๎งสูงขึ้นจะใช๎
ระยะเวลาที่ใช๎ในการอบแห๎งตะไคร๎ลดลง และการอบแห๎ง
ตะไคร๎ด๎วยรังสีอินฟราเรดที่กําลัง 1,000 W ที่อุณหภูมิ

อบแห๎งชํวง 40-60C จะใช๎ระยะเวลาสั้นกวําการอบแห๎งด๎วย
ลมร๎อน เมื่อเปรียบเทียบที่อุณหภูมิอบแห๎งเทํากันสอดคล๎อง
กับผลงานวิจัยที่ผํานมา [2, 5-7] 

 
รูปที่ 5  อัตราสํวนความชื้นของตะไคร๎ที่อบแห๎งด๎วยรังสีอินฟราเรด 

กําลังของรังสีอินฟราเรด 1000 วัตต๑ อุณหภูมิอบแห๎ง 40-

60C 

อยํางไรก็ตามในการอบแห๎งตะไคร๎แตํละวิธีจะต๎อง
พิจารณาถึงคุณภาพของตะไคร๎หลังการอบแห๎งรวมทั้ง
พิจารณาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช๎ในการอบแห๎ง
ด๎วย 

จากกราฟรูปที่ 2-5 นั้น สามารถใช๎ข๎อมูลมาสร๎าง
สมการแบบจําลองทางคณิตศาสตร๑ของการอบแห๎งด๎วยวิธี
ทางคณิตศาสตร๑ แบบไมํ เชิงเส๎น เพื่อหาคําคงที่ตําง ๆ 
แสดงผลดังตารางที่ (2) และ (3) 

จากตารางที่ 2 จะพิจารณาสมการแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร๑ของการอบแห๎งที่เหมาะสม จากสมการที่มีคํา 
Determination of coefficient (R2) ที่สูงที่สุด และคํา 
Root mean square error (RMSE) ต่ําสุด 

สําหรับใบเตย สรุปได๎วําสมการแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร๑ของการอบแห๎งใบเตยด๎วยลมร๎อนชํวงอุณหภูมิ 

40-60C และการอบแห๎งด๎วยลมร๎อนรํวมกับพลังงาน
แสงอาทิตย๑ สมการแบบจําลองทางคณิตศาสตร๑ของการ
อบแห๎งใบเตยที่เหมาะสม คือ สมการ Logarithmic  

ตารางที่ 2 คําคงที่ตํางๆ ที่คํานวณได๎จากสมการแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร๑ของการอบแห๎งใบเตยด๎วยแหลํงพลังงานความร๎อนตํางๆ 

Newton model 

40C K=0.0104  R2= 0.971   RMSE=0.035 

50C K=0.0135  R2= 0.984  RMSE=0.040 

60C K=0.0172  R2= 0.998  RMSE=0.057 
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Logarithmic model 

40C a=1.1175  k=0.0068 c=-0.1819 R2=0.983 RMSE=0.020 

50C a=1.0068  k=0.0136 c=0.0012  R2=0.984 RMSE=0.013 

60C  a=1.0194 k=0.0163 c=-0.0214 R2=0.998 RMSE=0.024 
Logistic model 

40C a=1.8503 k=0.0138 R2=0.976 RMSE=0.050 

50C a=1.9209 k=0.0188 R2=0.973 RMSE=0.033  

60C a=1.9347 k=0.0243 R2=0.997 RMSE=0.041 
Henderson and Pabis  model 

40C a=0.9712 k=0.0100 R2=0.973 RMSE=0.014 

50C a=1.0076 k=0.0136 R2=0.988 RMSE=0.012 

60C a=1.0049 k=0.0173 R2=0.998 RMSE=0.023 
Hot Air Drying+Solar 

Newton  model 

50C K=0.0128  R2= 0.995  RMSE=0.033 

60C K=0.0196  R2= 0.984  RMSE=0.045 
Logarithmic  model 

50C a=1.0559 k=0.0107 c=-0.0782 R2=0.998 RMSE=0.013 

60C a=0.9319 k=0.0203 c=0.0365  R2=0.989 RMSE=0.020 
Logistic  model 

50C a=1.9058 k=0.0178 R2=0.993 RMSE=0.055 

60C a=1.8639 k=0.0272 R2=0.970 RMSE=0.042 
Henderson and Pabis  model 

50C a=0.9955 k=0.0127 R2=0.990  RMSE=0.031 

60C a=0.9589 k=0.0185 R2=0.987  RMSE=0.045 

สําหรับตะไคร๎ ผลของการหาคําคงที่ตําง ๆ ในสมการ
อบแห๎ งในตารางที่  3  พบวํ าสมการแบบจํ าลองทาง
คณิตศาสตร๑ของการอบแห๎งตะไคร๎ทั้งกรณีการอบแห๎งด๎วยลม
ร๎อนและการอบแห๎งด๎วยรังสีอินฟราเรด อุณหภูมิอบแห๎งชํวง 

40-60C สมการที่เหมาะสมเป็นสมการของ Logarithmic 

ตารางที่ 3 คําคงที่ตําง ๆ ที่คํานวณได๎จากสมการแบบจาํลอง
คณิตศาสตร๑ของการอบแห๎งตะไครด๎๎วยแหลํงพลังงานความร๎อนตํางๆ 

Hot Air Drying 
Newton model 

40C K=0.0062  R2= 0.997 RMSE=0.042 

50C K=0.0106  R2= 0.989 RMSE=0.044 

60C K=.01381  R2= 0.987 RMSE=0.057 
Logarithmic  model  

40C a=1.0858 k=0.0054 c=-0.0889 R2=0.999 RMSE=0.014 

50C a=1.1559 k=0.0078 c=-0.1656 R2=0.999 RMSE=0.011 

60C a=1.1901 k=0.0102 c=-0.1809 R2=0.999 RMSE=0.017 
Logistic  model 

40C a=1.9398 k=0.0089 R2= 0.998 RMSE=0.029 

50C a=1.9586 k=.01526 R2= 0.997 RMSE=0.038  

60C a=2.0046 k=0.0205 R2= 0.998 RMSE=0.019 
Henderson and Pabis model 

40C a=1.0083 k=0.0063 R2= 0.997 RMSE=0.054 

50C a=1.0215 k=0.0109 R2= 0.990 RMSE=0.036  

60C a=1.0397 k=0.0145 R2= 0.989 RMSE=0.044 
IR 1,000 W 

Newton  model 

40C K=0.0068 R2= 0.973 RMSE=0.045 

50C K=0.0188 R2= 0.997 RMSE=0.022 

60C K=0.0224 R2= 0.956 RMSE=0.033 
Logarithmic model 

40C a=3.4850 k=0.0013 c=-2.5178 R2=0.996 RMSE=0.023 

50C a=1.0854 k=0.0159 c=-0.0943 R2=0.998 RMSE=0.010 

60C a=3.9988 k=0.0038 c=-3.0092 R2=0.983 RMSE=0.015 
Logistic  model 

40C a=1.9742 k=0.0102 R2= 0.987 RMSE=0.029 

50C a=1.9465 k=0.0275 R2= 0.994 RMSE=0.021 

60C a=2.0178 k=0.0344 R2= 0.971 RMSE=0.036 
Henderson and Pabis  model 

40C a=1.0167 k=0.0069 R2= 0.973 RMSE=0.028 

50C a=0.9999 k=.01883 R2= 0.997 RMSE=0.034 

60C a=1.0265 k=0.0233 R2= 0.958 RMSE=0.031 

3.2 ความสิ้นเปลืองพลังงานจ้าเพาะในการอบลม้ง 

จากการทดลองอบแห๎งใบเตย และตะไคร๎ ด๎วยลม

ร๎อนที่อุณหภูมิอบแห๎ง 40 50 และ 60Cแสดงดังรูปที่ 6 
และรูปท่ี 7 พบวํา คําความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะในการ
อบแห๎งมีคําขึ้นอยูํกับอุณหภูมิอบแห๎ง โดยคําความสิ้นเปลือง
พลังงานจําเพาะในการอบแห๎งใบเตย จะมีคําลดลง เมื่อ
อุณหภูมิอบแห๎งเพิ่มขึ้น และมีคําเทํากับ 11.5, 8.92 และ 
4.09 MJ/kg water evaporated ตามลําดับ 



 

[576] 

 
รูปที่ 6  ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช๎ในการอบแห๎งใบเตยด๎วย

ลมร๎อนและลมร๎อนรํวมกับแสงอาทิตย๑ อุณหภูมิอบแห๎ง 40-

60C ความเร็วลมเฉลี่ย 0.5 m/s 

รูปที่ 7 แสดงคําความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะใน
การอบแห๎งระหวํางการอบแห๎งตะไคร๎ ชํวงอุณหภูมิ 40-

60C ด๎วยลมร๎อนและการใช๎รังสีอินฟราเรด พบวํา คําความ
สิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะในการอบแห๎งตะไคร๎ด๎วยลมร๎อน มี
คําความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะในการอบแห๎ง ในชํวง 40-
68 MJ/kg of water evaporated และมีคําที่สูงกวําเมื่อ
เทียบกับการอบแห๎งใบเตย ที่ทุกอุณหภูมิอบแห๎งด๎วยลมร๎อน 
ทั้งนีน้ําจะมี สาเหตุมาจากหลายปัจจัย ได๎แกํ ความช้ืนเริ่มต๎น
ของสมุนไพรตัวอยําง โครงสร๎างของวัสดุ และความเป็นรูพรุน
ของใบเตยและตะไคร๎ที่ตํางกัน ตลอดถึงการเตรียมขนาดและ
ความหนาของวัสดุที่ไมํเหมาะสม อยํางไรก็ตามผลการศึกษา
ในครั้งนี้ นําจะสามารถใช๎เป็นแนวทางหนึ่งในการดําเนินงาน
ตํอเนื่องไปในการวางแผนการอบแห๎งทั้งใบเตยและตะไคร๎ 
สําหรับผลิตเป็นชาสมุนไพรชงดื่ม โดยได๎สภาวะที่ดี  ทั้ง
ประหยัดพลังงานและได๎คุณภาพของผลิตภัณฑ๑ตามความ
ต๎องการของผู๎บริโภค 

 

รูปที่ 7  ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการอบแห๎งตะไคร๎ด๎วยลม

ร๎อนและรังสีอินฟราเรด อุณหภูมิอบแห๎ง 40-60C ความชื้น
เริ่มต๎น 705-756% ฐานแห๎ง ความเร็วลมเฉลี่ย 0.5 m/s  

ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการอบแห๎งจะมี
คําลดลงเมื่ออุณหภูมิของการอบแห๎งเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ปริมาณพลังงานที่ใช๎ในการระเหยความช้ืนออกจากวัสดุมีคํา
ลดลง สอดคล๎องกับเวลาที่ใช๎ในการอบแห๎งที่ลดลง ซึ่ ง
สอดคล๎องกับผลของจลนพลศาสตร๑การอบแห๎ง คือ เมื่อ
อุณหภูมิการอบแห๎งสูงขึ้น เวลาที่ใช๎ในการอบแห๎งจะลดลง 

เมื่อทําการหาแนวทางการอบแห๎งตะไคร๎ โดยให๎มี
ความสิ้นเปลืองพลังงานต่ํา จึงได๎เลือกใช๎การอบแห๎งตะไคร๎
ด๎วยรังสีอินฟราเรด เป็นการอาศัยหลักการแผํรังสีความร๎อน
ไปยังวัสดุ และคลื่นรังสีอินฟราเรดสามารถแทรกซึมลงไป
ภายในช้ันของวัสดุ ทําให๎น้ําภายในวัสดุได๎รับพลังงานความ
ร๎อน และเกิดการถํายโอนไปยังอากาศแวดล๎อมได๎เร็วขึ้น 
พบวํา การอบแห๎งด๎วยรังสีอินฟราเรด มีคําความสิ้นเปลือง
พลังงานจําเพาะของการอบแห๎งน๎อยกวําการอบแห๎งด๎วยลม
ร๎อน จึงนําจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะมีการนํารังสีอินฟราเรดไป
ประยุกต๑ใช๎ในการอบแห๎งวัสดุทางการเกษตร เชํน ตะไคร๎ 
ใบเตย เพราะมีความสิ้นเปลืองพลังงานในการอบแห๎งต่ํา 
รวมทั้งใช๎ระยะเวลาในการอบแห๎งสั้น 

3.3 คุณภาพของใบเตยลละตะไคร้อบลม้ง 

เมื่อพิจารณาสมบัติทางกายภาพโดยการทดสอบแบบ
ประสาทสัมผัสของใบเตย และตะไคร๎อบแห๎งเพื่อผลิตชา

สมุนไพรชงดื่ม พบวํา การอบแห๎งในชํวงอุณหภูมิ 40-60C 
ที่อัตราการไหลของอากาศอบแห๎ง 0.5±0.1 m/s ใบเตยมีสี
ลักษณะเป็นเขียวธรรมชาติ และเมื่อนํามาชงเป็นชาทําให๎ได๎
ชาที่มีกลิ่นรสธรรมชาติของใบเตย สําหรับตะไคร๎แห๎ง พบวํา 
สขีองตะไคร๎หลังการอบแห๎งจะมีสีแดงเข๎ม และมีลักษณะการ
คงรูปได๎ดีกวําตะไคร๎ที่ตากแห๎งโดยธรรมชาติ ในการทดสอบ

กลิ่น พบวําตะไคร๎ที่อบแห๎งด๎วยอุณหภูมิอบแห๎งไมํเกิน 60C 
ทั้งการใช๎ลมร๎อนและรังสีอินฟราเรด จะมีกลิ่นหอมมากกวํา
การตากแห๎งโดยธรรมชาติ โดยรสชาติของน้ําชงใบตะไคร๎และ
ใบเตยจะให๎รสขมเล็กน๎อย และได๎สีเหลืองน้ําตาล ตารางที่ 4 
แสดงตัวอยํางของการวัดคําสีของตะไคร๎ของคณะผู๎วิจัยที่
รายงานไว๎ในบทความวิจัยอื่น [6] ซึ่งผลการทดลองใน
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งานวิจัยนี้สอดคล๎องเป็นอยํางดีกับงานวิจัยที่ผํานมา สรุปได๎
วํา เมื่ออุณหภูมิในการอบแห๎งสูงขึ้นสํงผลให๎ความสวําง (L*) 
มีคําเพิ่มขึ้น แตํไมํมีผลตํอคําความเป็นสีแดง (a*) และสี
เหลือง (b*) เพียงเล็กน๎อย  

ตารางที่ 4 คําสีที่วัดได๎ด๎วยของใบเตยอบแห๎งด๎วยลมร๎อนและรังสี

อินฟราเรดในชํวง 40-60C [6] 

ลมล่งพลังงาน 
อุณมภูมิอบลม้ง ค่าสี (CIE Lab unit) 

(C) L* a* b* 

ลมร๎อน 
64.6 38.69 -10.35 20.94 
54.7 38.68 -9.44 20.02 
44.6 35.12 -8.53 20.04 

หมายเหตุ คําติดลบแสดงวําเป็นสีเติมเต็มของสีแดง คือมีคําความเป็นสี
เขียวนั่นเอง   

สําหรับการทดสอบโดยการชิมนั้น ได๎ทําการทดสอบ
ด๎วยผู๎ชิมที่ไมํได๎ผํานการฝึกฝน จํานวน 20 คน โดยผลการ
ทดลองพบวํา ความชอบโดยรวมของผู๎ชิมมีแนวโน๎มชอบ
รสชาติของน้ําชาสมุนไพรใบเตยและตะไคร๎ และไมํสามารถ
แยกความแตกตํางจาปัจัยของอุณหภูมิที่มีตํอรสชาติของน้ํา
ชาสมุนไพรได๎ 

4. สรุปผลการทดลอง 

อัตราการอบแห๎งของทั้งใบเตย และตะไคร๎ จะเพิ่ม
สูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิอบแห๎งสูงขึ้น ระยะเวลาการอบแห๎งสั้นลง 
เมื่อพิจารณาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช๎ในการ
อบแห๎งใบเตย และตะไคร๎ พบวําขึ้นอยูํกับอุณหภูมิอบแห๎ง 
โดยเมื่ออุณหภูมิอบแห๎งเพิ่มขึ้น ความสิ้นเปลืองพลังงาน
จําเพาะมีแนวโน๎มลดลง เนื่องจากระยะเวลาที่ใช๎ในการ
อบแห๎งสั้นลง จากการตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพของ
ใบเตย และตะไคร๎ภายหลังอบแห๎งด๎วยประสาทสัมผัส พบวํา 

ใบเตยที่อบแห๎งในชํวงอุณหภูมิอบแห๎ง 40-60C ใบเตย
อบแห๎งมีสีเขียวธรรมชาติ สํวนตะไคร๎อบแห๎งมีสีน้ําตาลแดง
เข๎ม เมื่อนํามาชงเป็นชาทําให๎ได๎ชาที่มีกลิ่นรสธรรมชาติของ
ใบเตย และตะไคร๎ 

 

 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู๎วิจัยขอขอบคุณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร๑  ภาควิชาฟิสิกส๑  คณะวิทยาศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ หาดใหญํ สงขลา ท่ีสนับสนุน
ทุนในการทําวิจัย 

6.เอกสารอ้างอิง 

[1] สมชาติ โสภณรณฤทธ์ิ. การอบแห๎งเมล็ดพืชและอาหาร
บางประเภท, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล๎าธนบุรี, กรุงเทพฯ, (2540). 

[2]http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/ 
herbs_12_2.htm 

[3] Tirawanichakul, S., Na Phatthalung and 
Tirawanichakul, Y. Drying strategy of shrimp 
using hot air convection and hybrid 
Infrared radiation/hot air convection. 
Walailak Journal of Science & Technology, 
5(1): 77-100 (2008). 

[4] AOAC. Official Method of Analysis, 16th ed., 
The Association of Official Analytical 
Chemists, Inc. Arlington, Verginia, USA 
(1995). 

[5] Tirawanichakul, S., Linpo, P. and 
Tirawanichakul, Y. Influence of infrared and 
heat convection on drying kinetics of 
shrimp and quality. Thai Journal of Physics, 
4: 116-120 (2009). 

[6] อนุสรา นาดี, ยุทธนา ฏิระวณิชย๑กุล    และสุภวรรณ ฏิ
ระวณิชย๑กุล. จลนพลศาสตร๑การอบแห๎งใบเตยด๎วย
รังสีอินฟราเรดรํวมกับลมร๎อนและลมร๎อน. วารสาร
วิทยาศาสตร๑บูรพา,17 (2): 86-94 (2555). 

[7] Nuthong, P., Achariyaviriya, A., Namsanguan, K. 
and Achariyaviriya, S. Kinetics and modeling 
of whole longan with combined infrared 
and hot air. Journal of Food Engineering, 
102: 233-239 (2011). 



 

[578] 

 
TFE-31 

ผลของอุณมภูมิลละเวลาในการอบต่อคุณภาพข้าวที่มีปริมาณอะไมโลสต่้า 

จุฑารพ หยาดไธสง1,2,3 และ สมชาย ชวนอุดม1,2,3 
1 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

 2 ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
3 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 10400 

ผู้เขียนติดต่อ: จุฑารพ  มยาดไธสง  E-mail: puppy_slave@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

ข๎าวเป็นธัญพืชที่มีความหลากหลายในด๎านคุณภาพของเมล็ด โดยข๎าวสารที่ได๎จากการสีข๎าวเปลือกหลังจากการเก็บเกี่ยวไมํ
นานนัก หรือที่เรียกกันวํา “ข๎าวใหมํ” สํวนข๎าวสารที่ได๎จากการสีข๎าวเปลือกหลังการเก็บเกี่ยวไมํน๎อยกวํา 4 ถึง 6 เดือน หรือที่เรียก
กันวํา “ข๎าวเกํา”การเปลี่ยนแปลงข๎าวใหมํเป็นข๎าวเกําเกิดขึ้นตั้งแตํหลังการเก็บเกี่ยวจนถึงขั้นตอนการเก็บรักษา โดยทางสมบัติ
ทางด๎านเคมีกายภาพของเมล็ดข๎าวเกิดการเปลี่ยนแปลง สํงผลให๎สมบัติการดูดซับน้ํา การพองตัว การเปลี่ยนแปลงความหนืดของ
แปูง และปริมาณอะไมโลส เพิ่มสูงขึ้น ในการทําผลิตภัณฑ๑แปรรูปที่ทําจากแปูงข๎าวนิยมใช๎ข๎าวเกําซึ่งมีสมบัติความหนืดของแปูงสูง 
การศึกษานี้เป็นการศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการอบตํอคุณภาพข๎าวสารที่มีปริมาณอะไมโลสเริ่มต๎นต่ํา โดยใช๎ข๎าวพันธุ๑ขาว
ดอกมะลิ 105 อุณหภูมิที่ใช๎อบเทํากับ 70 80 และ 90 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช๎ในการอบ 2 4 6 และ 8 ช่ัวโมง พบวํา เมื่ออุณหภูมิ
และเวลาสูงขึ้นจะทําให๎คํา trough viscosity, final viscosity, setback viscosity, คําสี (b) และเปอร๑เซ็นต๑การแตกหักมีคําสูง   

ค้าส้าคัญ: ข้าวเก่า; อะไมโลสในข้าว; ความมนืดของน้้าลป งข้าว 

บทน้า 

ข๎าวเป็นธัญพืชที่มีความหลากหลายในคุณภาพของ
เมล็ด ข๎าวสารที่ได๎จากการสีข๎าวเปลือกหลังจากการเก็บเกี่ยว
ไมํนานนัก หรือที่เรียกกันวํา “ข๎าวใหมํ” สํวนข๎าวสารที่ได๎
จากการสีข๎าวเปลือกหลังการเก็บเกี่ยวไมํน๎อยกวํา 4 ถึง 6 
เดือน หรือที่เรียกกันวํา “ข๎าวเกํา” คุณภาพในการหุงต๎มจะ
ขึ้นหม๎อ ไมํมีกลิ่นหอม เมล็ดข๎าวสุกรํวนไมํติดกันเป็นก๎อน 
(กรมการค๎าภายใน, 2532) 

Moritaka, Yasumatsu (1972) พบวํา ในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ๑จากข๎าวต๎องใช๎ข๎าวเกําจึงจะได๎ผลิตภัณฑ๑แปรรูปท่ี
มีคุณภาพดี เนื่องจากการคืนสภาพของน้ําแปูงจากแปูงข๎าว
เกําเกิดได๎ดีกวําและมีลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ๑แปร
รูปดีกวํา เชํน การทําก๐วยเตี๋ยว ขนมจีน เป็นต๎น และ
ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑จากข๎าวยังนิยมใช๎ข๎าวเกํามาทําเป็น
ผลิตภัณฑ๑มากกวําข๎าวใหมํ แตํการเก็บรักษาข๎าวเปลือกเพื่อ

รอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพจากข๎าวใหมํเป็นข๎าวเกําด๎วย
วิธีดั้งเดิมจะใช๎ระยะเวลานานมาก ทําให๎สูญเสียทั้งเวลาและ
คําใช๎จําย (สุเนตร สืบค๎า และคณะ, 2552) แตํในความเป็น
จริงในระหวํางการรับซื้อข๎าวเปลือก ผู๎ประกอบการไมํมีเวลาที่
จะเรํงความเกําของข๎าวเปลือกความชื้นสูงจํานวนมากได๎ทัน
ในระยะเวลาอันสั้น สุเนตร สืบค๎า และคณะ (2552) จึงศึกษา
การเรํงความเกําของข๎าวท่ีระดับความชื้นต่ําด๎วยการเปลี่ยน
สภาพข๎าวสารใหมํให๎กลายเป็นข๎าวสารเกําภายใต๎ความร๎อน
และความดัน 

สิริชัย สํงเสริมพงษ๑ (2554) พบวํา คุณภาพความเกํา
ของข๎าวเป็นปัจจัยสําคัญในการบริโภค ซึ่งกรรมวิธีแบบ
ดั้ งเดิมในการผลิตข๎าวเกํานั้นจะต๎องทําการเก็บรักษา
ข๎าวเปลือกไว๎เป็นระยะเวลาอยํางน๎อย 4 เดือน โดยที่การเรํง
ความเกําของข๎าวเปลือกนั้นสามารถทําได๎ โดยการนํา
ข๎าวเปลือกมาผํานกระบวนการให๎ความร๎อน การเปลี่ยนแปลง



 

[579] 

ข๎าวใหมํเป็นข๎าวเกํา เกิดขึ้นตั้งแตํหลังการเก็บเกี่ยวจนถึง
ขั้นตอนการเก็บรักษา โดยทางสมบัติทางด๎านเคมีกายภาพ
ของเมล็ดข๎าวเกิดการเปลี่ยนแปลง สํงผลให๎สมบัติการดูดซับ
น้ํา การพองตัว การเปลี่ยนแปลงความหนืดของแปูง และ
ปริมาณอะไมโลส เพิ่มสูงขึ้น จากงานวิจัยที่ผํานมาพบวําข๎าว
เกําที่เก็บไว๎ตามธรรมชาติจะมีปริมาณอะไมโลสเพิ่มขึ้น (สุ
เนตร สืบค๎า และคณะ., 2552 อ๎างจาก Zhout, et al., 
2002) โดยที่การเพิ่มอุณหภูมิ การเพิ่มความดัน และการเรํง
ปฏิกิริยาด๎วยเอนไซม๑ สํงผลตํอปริมาณอะไมโลสที่เพิ่มขึ้น 
ในขณะที่กลิ่นหอมลดลง แตํการเก็บข๎าวเปลือกไว๎นาน 
เพื่อให๎ข๎าวเปลือกเปลี่ยนสถานะจากข๎าวใหมํเป็นข๎าวเกําด๎วย
ตัวของมันเองนั้น กํอให๎เกิดความเสียหายทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ นอกจากนี้ยังต๎องเสียคําใช๎จํายเพิ่มขึ้นในการ
เก็บรักษา จึงสํงผลให๎ต๎นทุนในการผลิตข๎าวเกําสูง (ภูมิสิทธ์ิ 
วรรณชารี, 2545) นอกจากนี้ กัมปนาท มุขดี (2533) พบวํา 
การเก็บรักษาข๎าวไว๎อาจทําให๎เกิดความสูญเสียในด๎านของ
ปริมาณข๎าวลดลงเนื่องจากถูก มอด แมลง หนู ทําลาย หรือ
ความช้ืนลดลงทําให๎เมล็ดข๎าวสูญเสียน้ําหนักมวลแห๎งไป การ
หายใจของเมล็ดและแมลงอาจเป็นสาเหตุของการเสื่อมสภาพ
นอกเหนือจากการเข๎าทําลายของเมล็ดโดยตรง และในการ
เก็บรักษาข๎าวจะต๎องมีคําใช๎จํายตํางๆ ตามมาอีก จึงเป็น
สาเหตุให๎ข๎าวสารเกํามีราคาสูงกวําข๎าวสารใหมํ (ฝุายวิจัย
ธุรกิจธนาคารกรุงไทย จํากัด, 2538)  

จากการศึกษาของ สุเนตร สืบค๎า และคณะ (2552) 
พบวํา ข๎าวสารซึ่งทําในอุปกรณ๑ที่มีการควบคุมความดัน 800 
ปาสคาล ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 120 นาที มีคํา
ความหนืดของน้ําแปูงมีคําใกล๎เคียงความหนืดของแปูงข๎าว
เกํามากสุด  

สิริชัย สํงเสริมพงษ๑ (2554) ทําการศึกษาการใช๎
ไมโครเวฟแบบตํอเนื่องในการเรํงข๎าวใหมํเป็นข๎าวเกําของ
ข๎าวเปลือกพันธุ๑พิษณุโลก 2 พบวําสําหรับข๎าวเปลือกที่ผําน
กระบวนการเรํงความเกําโดยใช๎คลื่นไมโครเวฟ กําลัง 1000 
วัตต๑และนําไปเก็บรักษาตํอไปอีก 2 สัปดาห๑ จะสามารถเรํง
ความเกําของข๎าวเปลือกพันธุ๑พิษณุโลก 2 ให๎มีคุณสมบัติ
เสมือนข๎าวเปลือกควบคุมที่เก็บได๎ 14 สัปดาห๑ 11 สัปดาห๑
และ 7 สัปดาห๑ ในกรณีที่วัดด๎วยดัชนี อัตราการอุ๎มน้ํา อัตรา
การขยายปริ มาตร และ   อัตราการยื ดตั วของ

เมล็ด  ตามลําดับ  และข๎าวเปลือกที่ผํานการเรํงความเกําจะมี
คุณสมบัติเสมือนข๎าวเกํา ( 4 เดือน)ได๎  เมื่อเก็บรักษา
ข๎าวเปลือกหลังกระบวนการเรํงความเกําเอาไว๎  7 สัปดาห๑  4 
ถึง 7 สัปดาห๑ และ 12 สัปดาห๑ ในกรณีที่วัดด๎วยคําดัชนี 
อัตราการขยายปริมาตร  อัตราการดูดซับน้ํา และ อัตราการ
ยืดตัวของเมล็ดตามลําดับ  และภูมิสิทธิ์ วรรณชารี (2545) 
ทําการศึกษาการเรํงความเกําของข๎าวเปลือกพันธุ๑ข๎าวดอก
มะลิ 105 โดยการอบที่ภาชนะปิด พบวําควรเรํงข๎าวเปลือกใน
ภาชนะปิดที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียสขึ้นไปแตํไมํเกิน 70 
องศาเซลเซียส 

ระยะเวลาที่นานในการเก็บรักษาข๎าวเพื่อให๎ข๎าวใหมํ
เปลี่ยนเป็นข๎าวเกํา โดยกรรมวิธีแบบดั้งเดิมในการผลิตข๎าว
เกํานั้นจะต๎องทําการเกบ็รักษาข๎าวไว๎เป็นระยะเวลาอยํางน๎อย 
4 เดือน ซึ่งการเก็บรักษาที่นานจะทําให๎คําใช๎จําย และความ
สูญเสียของข๎าว มีคําเพิ่มสูงขึ้น และจากการศึกษาข๎างต๎น 
ดังนั้นผู๎ทําการวิจัยได๎มีแนวคิดที่จะศึกษาการใช๎อุณหภูมิและ
เวลาในการอบที่มีผลตํอคุณภาพของข๎าวสารที่มีปริมาณอะ
ไมโลสเริ่มต๎นที่แตกตํางกัน ในบทความนี้เป็นการศึกษาเฉพาะ
กับข๎าวที่ปริมาณอะไมโลสเริ่มต๎นต่ํา 

วิธีการด้าเนินการศึกษา 

การศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการอบให๎ที่มี
ผลตํอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข๎าวสารที่มีปริมาณอะ
ไมโลสต่ํา ดําเนินการเก็บข๎อมูล ณ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 
คณะวศิวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยขอนแกํน  
วัสดุทดสอบ 

โดยใช๎ข๎าวสารพันธุ๑ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นข๎าวที่มี
ปริมาณอะไมโลสต่ําในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปริมาณความช้ืนเริ่มต๎นต่ํากวํา 15% (ฐานเปียก) 
ปัจจัยท่ีศึกษา 

อุณหภูมิในการให๎ความร๎อน 3 ระดับ คือ 70 80 และ 
90 องศาเซลเซียส โดยใช๎เวลาในการอบ 4 ระดับ คือ 2 4 6 
และ 8 ช่ัวโมงทุกอุณหภูมิ 
วิธีการด้าเนินการวิจัย 

การเตรียมตัวอยํางควบคุม แล๎วนําข๎าวสารผํานการ
ให๎ความร๎อนด๎วยตู๎อบ โดยนําข๎าวสารพันธุ๑ขาวดอกมะลิ 105 
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ที่ปริมาณความช้ืนเริ่มต๎นต่ํากวํา 15% (ฐานเปียก) บรรจุใสํ
ถ๎วยตัวอยําง 100 กรัม แล๎วปิดฝา อุณหภูมิในการให๎ความ
ร๎อน 3 ระดับ คือ 70 80 และ 90 องศาเซลเซียส โดยใช๎เวลา
ในการอบ 4 ระดับ คือ 2 4 6 และ 8 ช่ัวโมงทุกอุณหภูมิ 
จํานวน 3 ซ้ํา แล๎วนําไปวิเคราะห๑คําช้ีผล 
ค่าชี้ผล 

การวิเคราะห๑ความหนืดของน้ําแปูงจะใช๎เครื่องวัด
ความหนืดอยํางรวดเร็ว ตามวิธีของ AACC (2000b) โดยนํา
เมล็ดข๎าวสารตัวอยํางมาบดเป็นแปูงด๎วยเครื่องบด และรํอน
ผํานตะแกรง 100 เมช ช่ังน้ําหนักแปูงข๎าว จํานวน 

3   0.01 กรัม ที่ความช้ืน 14% จากนั้นปิเปตน้ํากลั่น 

จํานวน 25   0.10 มิลลิลิตร ใสํลงในกระบอกอลูมิเนียม
ของเครื่อง นําแปูงตัวอยํางที่ช่ังไว๎เทใสํกระบอกอลูมิเนียม 
กวนแปูงให๎ละลายเข๎ากับน้ํา เมื่อเตรียมตัวอยํางเสร็จ นํา
กระบอกอลูมิเนียมที่มีน้ําแปูงใสํใบกวนเข๎าที่เครื่องวัดความ
หนืดอยํางรวดเร็ว จากนั้นกดกระบอกตัวอยํางน้ําแปูงลงใน
ชํองรับของเครื่องวัดความหนืดอยํางรวดเร็ว เครื่องทํางาน
อัตโนมัติรักษาอุณหภูมิไว๎ที่ 50 องศาเซลเซียส แล๎วให๎ความ
ร๎อนด๎วยอัตราประมาณ 12 องศาเซลเซียสตํอนาที จนได๎
อุณหภูมิที่ 95 องศาเซลเซียส ทิ้งให๎อยูํที่อุณหภูมินี้ประมาณ 
2 นาที ให๎ความเย็นด๎วยอัตราประมาณ 12 องศาเซลเซียสตํอ
นาทีจนถึงอุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวํานี้นาน 2 
นาที ดังแสดงในภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 1 คําพารามิเตอร๑ตํางๆ ที่ปรากฏบนกราฟที่ได๎จากการวิเคราะห๑

ความหนืดของน้ําแปูงด๎วยเครื่องวัดความหนืดอยํางรวดเร็ว 

การวิเคราะห๑คําการแตกร๎าวของเมล็ดด๎วยวิธีการนับ
เมล็ดข๎าวจํานวน 100 เมล็ดบนโต๏ะที่มีแสงไฟสํองเพื่อหา
เมล็ดที่ถูกทําลายด๎วยความร๎อน 

การวิเคราะห๑คําสีของเมล็ดหลังจากการให๎ความร๎อน 
โดยใช๎ Chromameter ซึ่งบรรจุตัวอยํางใสํภาชนะบรรจุให๎
เต็ม จากนั้นให๎ Chromameter วัดแล๎วอํานคําที่ได๎ 

ผลการทดลองลละวิจารณ์ 

จากการทดลองนํามาวิเคราะห๑คําช้ีผลตํางๆ ดังแสดง
ในตาราง (ภาคผนวก) 

ความสัมพันธ๑ระหวํางระยะเวลาในการอบและคํา
ความหนืดต่ําสุด (Trough viscosity)มีคําเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีการ
เพิ่มอุณหภูมิและเวลาในการอบเนื่องจากอัตราการแตกตัว
ของเม็ดแปูงมีคําสูงมากกวําอัตราการพองตัวของเม็ดแปูง 
(งามช่ืน, 2547) ดังแสดงในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 ความสัมพันธ๑ระหวํางระยะเวลาในการอบและคําความหนืด

ต่ําสุด (Trough viscosity) ด๎วยเครื่องวัดความหนืดอยําง
รวดเร็ว 

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ๑ระหวํางระยะเวลาในการอบ
และความหนืดสุดท๎าย (Final viscosity) พบวําหลังจากเมื่อ
น้ําแปูงเกิดการเย็นตัวลง จะเกิดการรวมตัวใหมํของสารตํางๆ 
หรือการคืนตัว (retrogradation) ทําให๎ความหนืดของน้ําแปูง
สูงขึ้น ซึ่งอะไมโลสเป็นปัจจัยที่ทําให๎น้ําแปูงมีอัตราการคืนตัว
ที่แตกตํางกัน (งามช่ืน, 2547) 

 
ภาพที่ 3 ความสัมพันธ๑ระหวํางระยะเวลาในการอบและความหนืด
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สุดท๎าย (Final viscosity) ด๎วยเครื่องวัดความหนืดอยําง
รวดเรว็ 

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ๑ระหวํางระยะเวลาในการอบ
และคําการเย็นตัวของแปูงสุก (Setback viscosity) เป็นคําที่
อธิบายถึงการเย็นตัวของแปูงสุกที่ เย็นตัวลงซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบระหวํางความแตกตํางของคําความหนืดสูงสุด 
(Peak viscosity) กับคําความหนืดสุดท๎าย (Final viscosity) 
เนื่องจากปริมาณอะไมโลสที่เพิ่มขึ้น (งามช่ืน, 2547) 

 
ภาพที่ 4  ความสัมพันธ๑ระหวํางระยะเวลาในการอบและคําการเย็นตัว

ของแปูงสุก (Setback viscosity) ด๎วยเครื่องวัดความหนืด
อยํางรวดเร็ว 

อุณหภูมิและระยะเวลาที่เพิ่มสูงขึ้น พบวํามีผลตํอ
โครงสร๎างของแปูงภายในเมล็ดข๎าวจึงสํงผลตํอสีของเมล็ดข๎าว
ที่เหลืองขึ้น และทําให๎เมล็ดข๎าวมีเปอร๑เซ็นต๑การร๎าวเพิ่ม
สูงขึ้นด๎วย ดังแสดงในภาพที่ 5 และ 6 ตามลําดับ 

 
ภาพที่ 5  ความสัมพันธ๑ระหวํางระยะเวลาในการอบและคําสีเหลือง (b) 

 
ภาพที่ 6 ความสัมพันธ๑ระหวํางระยะเวลาในการอบและเปอร๑เซ็นต๑การ

แตกร๎าวของเมล็ด 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ศูนย๑วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและ
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ตาราง คําความหนืดของน้ําแปูงด๎วยเครื่องวัดความหนืดอยํางรวดเร็ว 

อุณมภูมิ (°C) เวลาในการอบ (ชั่วโมง) Peak viscosity Trough viscosity Breakdown Final viscosity Setback viscosity 
ควบคุม   3680 2018 1663 2932 -748 

70 

2 3788 2047 1741 2965 -823 
4 3663 1998 1665 2945 -718 
6 3893 2161 1732 3012 -818 
8 3845 2124 1721 3062 -783 

80 

2 3974 2159 1815 3055 -919 
4 4354 2291 2063 3374 -980 
6 4737 2436 2301 3500 -1237 
8 3838 2344 1494 3542 -296 

90 

2 4189 2172 2017 3176 -1013 
4 3988 2465 1523 3783 -205 
6 3202 2629 573 4236 1034 
8 3070 2594 476 4178 1108 

ตาราง เปอร๑เซ็นต๑การแตกร๎าว และคําสี 

อุณมภูมิ (°C) เวลาในการอบ (ชั่วโมง) %การลตกมัก ความสว่าง (L) ค่าสีลดง (a) ค่าสีเมลือง (b) 

ควบคุม 
 

5 72.4 0.8 13.2 

70 

2 10 71.0 0.8 13.4 
4 12 70.9 0.8 13.7 
6 20 72.7 0.9 14.1 
8 25 71.3 1.0 15.0 

80 

2 23 72.0 0.9 13.8 
4 27 74.0 1.1 14.3 
6 21 72.3 1.3 15.2 
8 23 73.7 1.5 16.2 

90 2 16 73.2 1.2 14.3 
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อุณมภูมิ (°C) เวลาในการอบ (ชั่วโมง) %การลตกมัก ความสว่าง (L) ค่าสีลดง (a) ค่าสีเมลือง (b) 

ควบคุม 
 

5 72.4 0.8 13.2 
4 20 75.1 1.5 15.5 
6 27 75.5 1.8 16.5 
8 32 74.9 2.1 17.1 
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TOT-02 

การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนภายในเครื่องลลกเปลี่ยนความร้อนด้วยครีบวางขวาง 

สุริยา โชคเพิ่มพูน1, พงษ๑เจต พรหมวงศ๑1, ชินรักษ๑ เธียรพงษ๑1, สมิทธ๑ เอี่ยมสะอาด2และ สมพล สกุลหลง3 
1สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
2ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 

3สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

ผู้เขียนติดต่อ: พงษ์เจต  พรมมวงศ ์ E-mail: kppongje@kmitl.ac.th 

บทคัดย่อ 

เครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนนับเป็นอุปกรณ๑ทางวิศวกรรมที่สําคัญและมีการประยุกต๑ใช๎งานกันอยํางแพรํหลายในงาน
อุตสาหกรรม รวมทั้งงานทางด๎านเกษตรกรรม ซึ่งกระบวนการแลกเปลี่ยนความร๎อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนจําเป็นจะต๎อง
ใช๎พลังงานจํานวนหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการ โดยปริมาณพลังงานที่ใช๎จะมากหรือน๎อยเพียงใดนั้นสํวนหนึ่งมาจากสมรรถนะ
ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อน หากเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนมีสมรรถนะสูงสามารถเกิดกระบวนการการแลกเปลี่ยนความร๎อน
ได๎อยํางรวดเร็วก็จะชํวยลดปริมาณพลังงานที่จํายแกํระบบได๎ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาถึงการเพิ่มคําสมรรถนะการถํายเท
ความร๎อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนชนิดทํอกลมด๎วยเทคนิคครีบวางขวางการไหลของอากาศภายในทํอ ทําการศึกษาที่
อัตราสํวนระยะหํางระหวํางครีบตํอขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางทํอ (PR = P/D) เป็น 0.5, 1.0 และ 1.5 โดยครีบมีความสูง (H) จํานวน 
2 ขนาด ได๎แกํ 5 และ 10 มิลลิเมตร (BR = H/D = 0.1 และ 0.2 ตามลําดับ) ในชํวงการไหลแบบปั่นปุวนที่คําเลขเรย๑โนลดส๑ 5300–
24,000 ภายใต๎สภาวะเง่ือนไขฟลักซ๑ความร๎อนที่ผิวทํอคงที่ พบวําการใช๎ครีบวางขวางการไหลสามารถเพิ่มการถํายเทความร๎อนได๎ 
2.04–3.32 เทําของทํอเปลํา และให๎ตัวประกอบความเสียดทานสูงขึ้นประมาณ 3–24 เทําของทํอเปลํา เมื่อพิจารณาความสัมพันธ๑
ระหวํางการเพิ่มขึ้นของการถํายเทความร๎อนและตัวประกอบความเสียดทานซึ่งแสดงในรูปของคําสมรรถนะการถํายเทความร๎อน
ภายใต๎กําลังของปั๊มเดียวกัน จะเห็นวําการใช๎เทคนิคครีบวางขวางการไหลสามารถเพิ่มคําสมรรถนะการถํายเทความร๎อนได๎ ยํอ
กํอให๎เกิดผลดีหากมีการนําแนวคิดนี้ไปประยุกต๑ใช๎ในแงํของการประหยัดพลังงานเนื่องจากชํวยเพิ่มอัตราการแลกเปลี่ยนความร๎อน 
หรือในแงํของการลดต๎นทุนทางวัสดุเนื่องจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนที่คําสมรรถนะสูงขึ้นทําให๎สามารถลดขนาดเครื่องลงได๎ใน
ขณะที่ขีดความสามารถการทํางานยังคงเดิม ตัวอยํางของการประยุกต๑ใช๎งาน เชํน กระบวนการอบไลํความช้ืน, เครื่องอบแห๎งเมล็ด
พันธุ๑หรือผลผลิตทางการเกษตร เป็นต๎น 

ค้าส้าคัญ: เครื่องลลกเปลี่ยนความร้อน; การไมลปั่นป่วน; ครีบวางขวาง 

1. บทน้า 

อุปกรณ๑แลกเปลี่ยนความร๎อนนับเป็นอุปกรณ๑ที่มีใช๎
กันอยํางแพรํหลายในงานทางด๎านวิศวกรรมในระบบ
อุตสาหกรรม รวมทั้งงานทางด้านเกษตรกรรม ดังนั้น
ความสามารถในการเพิ่มคําสัมประสิทธิ์การถํายเทความร๎อน
และคําสมรรถนะของเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนได๎ จึงนับวํา

เป็นประโยชน๑อยํางยิ่งสําหรับงานอุตสาหกรรมในแงํของการ
ประหยัดพลังงานและการการลงทุน ดังนั้นในชํวงทศวรรษที่
ผํานมาได๎มีความพยายามในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่ม
การถํายเทความร๎อนด๎วยวิธีการแบบตํางๆ โดยเทคนิคในการ
เพิ่มการถํายเทความร๎อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อน
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สามารถแบํงได๎ 2 วิธีการ คือ วิธีการแบบ Active และ 
วิธีการแบบ Passive  

นักวิจัยจํานวนมากได๎ทําการศึกษาถึงการใช๎เทคนิค
ในการเพิ่มการถํายเทความร๎อนแบบ Passive ในรูปแบบ
พื้นผิวแลกเปลี่ยนความร๎อนที่หลากหลายได๎แกํการใช๎ใบบิด 
Eiamsa-ard และคณะ [1] ทําการศึกษาเปรียบเทียบการ
ถํายเทความร๎อนและความสูญเสียจากการสอดใบบิดเดียว ใบ
บิดคูํที่มีอัตราสํวนการบิด 3 คํา (y/W=3.0, 4.0 และ 5.0) 
และใบบิดคูํแบบแยกตัวที่อัตราสํวนการเว๎นระยะ 3 คํา 
(s/D=0.75, 1.5 และ2.25) ภายใต๎สภาวะฟลักซ๑ความร๎อนที่
ผิวคงที่ ในชํวงเลขเรย๑โนลดส๑ 4000-19,000 Murugesan 
และคณะ [2] นําเสนอผลศึกษาผลกระทบของใบบิดที่มีการ
ตัดขอบเว๎าเข๎าเป็นรูปตัววีที่มีตํอการถํายเทความร๎อน ตัว
ประกอบความเสียดทานและตัวประกอบสมรรถนะเชิงความ
ร๎อนในทอํหน๎าตัดกลมในชํวงเลขเรย๑โนลดส๑ 2000-12,000 ที่
อัตราสํวนการบิด (y) เป็น 2.0, 4.4 และ 6.0 โดยใช๎คํา
อัตราสํวนความลึก (DR) และอัตราสํวนความกว๎าง (WR) ของ
การตัดแตกตํางกันจํานวน 3 คํา Promvonge [3] ได๎รายงาน
ถึงผลกระทบจากการใช๎ลวดขดหน๎าตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็น
อุปกรณ๑สร๎างความปั่นปุวนท่ีมีตํอการถํายเทความร๎อนและ
ความเสียดทานในทํอภายใต๎ฟลักซ๑ความร๎อนที่ผิวคงที่ และ
ทําการเปรียบเทียบผลลัพธ๑ที่ได๎กับกรณีทํอท่ีใช๎ลวดขดหน๎า
ตัดรูปวงกลม Gunes และคณะ [4] ศึกษาเชิงทดลองถึงการ
ถํายเทความร๎อนและความดันสูญเสียที่เกิดจากการสอดใสํ
ลวดขดที่มีหน๎าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมด๎านเทําภายในทํอ ทํา
การปรับอัตราสํวนระยะพิตต๑  (P/D) จํานวน 3 คํ า ที่
อัตราสํวนความกว๎างของด๎านหน๎าตัดลวดตํอเส๎นผําน
ศูนย๑กลางทํอ (a/D) เป็น 0.0714 และ 0.0892 โดยมี
ระยะหํางระหวํางลวดขดกับผิวทํอด๎านในเทํา 1 มิลลิเมตร  

นอกจากการใช๎ใบบิดและลวดขดรูปแบบตํางๆซึ่งเป็น
อุปกรณ๑สร๎างความปั่นปุวนสําหรับการไหลภายไหลทํอกลมที่
ได๎รับความนิยมแล๎วยังมีงานวิจัยที่ศึกษาถึงอุปกรณ๑สร๎าง
ความปั่นปุวนในรูปแบบอื่นๆ Yu Wang และคณะ [5] ศึกษา
การเพิ่มการถํายเทความร๎อนโดยใช๎ทํอที่มีรอยบุ๐มเป็นรูปวงรี 
Tandiroglu [6] ใช๎แผํนกันครึ่งวงกลมจัดวางในลักษณะตํางๆ
เป็นตัวชํวยสําหรับการเพื่อการถํายเทความร๎อน Bilen และ
คณะ [7] นําเสนอการใช๎ทํอที่มีการเซาะรํองพื้นผิวด๎านใน
รูปแบบตํางแทนการใช๎ทํอผิวเรียบ 

เมื่อทําการศึกษาควบคูํกับการใช๎อุปกรณ๑สร๎างความ
ปั่นปุวนในทํอแลกเปลี่ยนความร๎อนหน๎าตัดอื่นๆเชํนทํอหน๎า
ตัดรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส [8] และทํอหน๎าตัดรูปทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ๎า [9] พบวําอุปกรณ๑สร๎างความปั่นปุวนที่ได๎รับ
ความนิยมและให๎ผลลัพธ๑ที่ดีนั้นคือการใช๎ครีบรูปแบบตํางๆ 
โดยศึกษาถึงลักษณะของครีบ ระยะการจัดวาง เป็นต๎น แตํ
การศึกษาเชิงทดลองสําหรับใช๎ครีบเป็นอุปกรณ๑สร๎างความ
ปั่นปุวนภายในทํอหน๎าตัดกลมยังมีอยูํ ในปริมาณน๎อย 
งานวิจัยฉบับนี้จึงได๎นําแนวคิดการประยุกต๑ใช๎ครีบวางขวาง
สําหรับเป็นอุปกรณ๑สร๎างความปั่นปุวนของการไหลภายในทํอ
หน๎าตัดกลม  

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

ทําการศึกษาทดลองเพื่อเพิ่มคําสัมประสิทธิ์การ
ถํายเทความร๎อนและคําสมรรถนะของเครื่องแลกเปลี่ยนความ
ร๎อน  

3.การวิเคราะม์ข้อมูล 

3.1 เลขเรย์โนลดส์ 

เลขเรย๑ โนลดส๑ เป็นตั วแปรที่ ใช๎แสดงเกี่ ยวกับ
พฤติกรรมการไหลของของไหลทํางาน ซึ่งสามารถแสดงในรูป
ตัวแปรไร๎มิติได๎ดังนี้  

/Re hUD                     (1) 

3.2 การถ่ายเทความร้อน 

ความสามารถในการพาความร๎อนที่นําเสนอใน
งานวิจัยนี้ฉบับจะนําเสนอในรูปของเลขนัสเซลท๑ จาก
ความสัมพันธ๑ระหวํางความร๎อนที่ได๎รับโดยของไหลทํางานกับ
การพาความร๎อนที่เกิดจะได๎คําสัมประสิทธิ์การพาความร๎อน
แสดงดังตํอไปนี ้

 
โดยที่ bT คือ bulk temperature สามารถคํานวณได๎จาก
อุณหภูมิทางเข๎าและทางออกของของไหลทํางาน ตามสมการ
ที่ (3) 
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โดยสัมประสิทธิ์การพาความร๎อนพิจารณาดังตํอไปนี้ 
 

 bs

iop

TTA

TTMC
h




 ~ (5) 

เลขนัสเซลท๑สามารถคํานวณได๎จากสมการที่ (6) 

k

hD
Nu                        (6) 

เมื่อ h คือ สัมประสิทธ์ิการพาความร๎อน, D คือ เส๎นผําน
ศูนย๑กลางทํอ และ k คือ สภาพการนําความร๎อนของของไหล
ทํางาน  

3.3 ตัวประกอบความเสียดทาน 

ตัวประกอบความเสียดทาน (f) สามารถอธิบายได๎ดัง

สมการที่  (7)  โดย  ΔP  คือความดันตกครํอมบริ เวณทํอ
ทดสอบ,  L คือความยาวทํอทดสอบ,  คือความหนาแนํน
ของของไหลทํางานที่อุณหภูมิบลัค และ U คือความเร็วเฉลี่ย
ในแนวแกน 

  2/

2
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P
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f




 (7) 

 

 

3.4 คุณสมบัติทางความร้อน  

การหาคําขีดความสามารถของอุปกรณ๑เพิ่มการ
ถํายเทความร๎อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อน จะพิจารณา
จากการเพิ่มขึ้นของการถํายเทความร๎อนและการเพิ่มขึ้นของ
การสูญเสียจากความเสียดทานจากอุปกรณ๑ ภายใต๎เง่ือนไข
การควบคุมกําลังทํางานของปั๊มคงที่ โดยสามารถแสดง
สมรรถนะการเพิ่มการถํายเทความร๎อนได๎ดังสมการที่ (8)  
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4. การติดตั้งอุปกรณ์การทดลอง 

รูปท่ี 1 แสดงลักษณะการติดตั้งชุดอุปกรณ๑ทดสอบ 
โดยใช๎อากาศเป็นของไหลทํางานถูกจํายจากพัดลมความดัน
สูงขนาด 1.5 kW ความเร็วของพัดลมสามารถกระทําได๎โดย
การควบคุมผํานอินเวอร๑เตอร๑เพื่อให๎ได๎ปริมาณอัตราการไหล
ของอากาศที่ต๎องการ อัตราการไหลของอากาศคํานวณได๎จาก
การวัดคําความดันตกครํอมแผํน Orifice โดยใช๎ Inclined 
manometer เทอร๑โมคลัปเปิ้ลชนิด K จํานวน 24 ตัวถูก
ติดตั้งที่ผนังด๎านบนและด๎านข๎างของชํวงทํอทดสอบอยํางละ 
12 ตัว และเทอร๑โมคลัปเปิ้ลอีกจํานวน 2 ตัวใช๎สําหรับวัด
อุณหภูมิของอากาศขาเข๎าและขาออกจากชํวงทํอทดสอบ 
โดยคําอุณหภูมิทั้งหมดจะแสดงผลผํานเครื่อง Data Logger 
ผนังด๎านนอกของชํวงทํอทดสอบมีการติดตั้งฮีตเตอร๑สําหรับ
ให๎ความร๎อนภายใต๎สภาวะเง่ือนไขฟลักซ๑ความร๎อนคงที่ 
เครื่อง Digital differential pressure ถูกใช๎สําหรับอํานคํา
ความดันตกครํอมที่วัดได๎จากจุดวัดคําความดันที่อยูํครํอมชํวง
ทํอทดสอบ ทดสอบในชํวงการไหลแบบปั่นปุวนท่ีคําเลขเรย๑
โนลดส๑ระหวําง 5300 – 24,000  

รูปท่ี 2 แสดงลักษณะของครีบวางขวางที่ใช๎สําหรับ
สอดใสํในทํอเพื่อทําการทดสอบ แผํนครีบทํา 

จากแผํนอะลูมิเนียมหนา 0.3 มิลลิเมตร มีอัตราสํวน
ระยะหํางระหวํางครีบตํอขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางทํอ (PR = 
P/D) เป็น 0.5, 1.0 และ 1.5 โดยครีบมีความสูง (H) 5 และ 
10 มิลลิเมตร (BR = H/D = 0.1 และ 0.2 ตามลําดับ) 

 

 
รูปที่ 1  การติดตั้งชุดอุปกรณ๑ทดลอง 
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รูปที่ 2  ลักษณะครีบวางขวางที่ใช๎ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อน  

 
5. ผลการทดลองลละการอภิปรายผล 

5.1 การทดสอบท่อเปล่า 

การนําเสนอผลการศึกษาทดลองของการถํายเทความ
ร๎อนและความเสียดทานภายในทํอเปลําจะแสดงในเทอม
เลขนัสเซลท๑และตัวประกอบความเสียดทาน ตามลําดับ และ
เพื่อความนําเช่ือของชุดทดสอบจึงทําการทดสอบทํอเปลํา
และนําผลที่ได๎เปรียบกับสหสัมพันธ๑ โดยผลของเลขนัสเซลท๑
จากการทดลองได๎นําไปเปรียบเทียบกับสหสัมพันธ๑ของ 
Gnielinski และสหสัมพันธ๑ของ Dittus-Boelter ในขณะที่
คําตัวประกอบความเสียดทานจะทําการเปรียบเทียบกับ
สหสัมพันธ๑ของ Petukhov และสหสัมพันธ๑ของ Blasius [10] 
โดยสหสัมพันธ๑ทั้งหมดแสดงในสมการที่ 9-12 

สหสัมพันธ๑ของ Gnielinski 
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สหสัมพันธ๑ของ Blasius 
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รูปท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบตัวเลขนัสเซลท๑ที่ได๎
จากการทดลองกับสมการที่ (9) และ (10) พบวําคําการ
ถํายเทความร๎อนที่ได๎จากชุดทดสอบจะมีคํามากกวําคําการ
ถํายเทความร๎อนจากสหสัมพันธ๑ ให๎คําความผิดพลาดไมํเกิน 
4% และรูปท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบตัวประกอบความ
เสียดทานที่ได๎จากการทดลองกับสมการที่ (11) และ (12) 

พบวําคําตัวประกอบความเสียดทานของชุดทดสอบมีคํา
มากกวําคําที่ได๎จากสหสัมพันธ๑มีคําความผิดพลาดประมาณ 
6% 

 
รูปที่ 3  ตัวเลขนัสเซลท๑ของทํอเปลําเปรียบเทียบกับสหสัมพันธ๑ 

 
รูปที่ 4  คําตัวประกอบความเสียดทานของทํอเปลําเปรียบเทียบกับ

สหสัมพันธ๑  

 

5.2 การถ่ายเทความร้อน 

จากรูปท่ี 5 พบวําการถํายเทความร๎อนที่เกิดขึ้นจาก
กรณีการใช๎ครีบวางขวางจะให๎คําที่สูงกวํากรณีทํอเปลําทุก
กรณีศึกษา เนือ่งจากครีบวางขวางจะหยุดยั้งการขยายตัวของ
ช้ันขอบเขตของการไหลและเพิ่มระดับความปั่นปุวนมากกวํา
กรณีทํอเปลํา ทําให๎ของไหลทํางานสามารถเพิ่มการ
แลกเปลี่ยนความร๎อนจากบริเวณผิวทํอร๎อนได๎มากข้ึน ครีบ
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วางขวางที่ BR = 0.2 จะให๎คําการถํายเทความร๎อนที่มากกวํา 
BR = 0.1 และการใช๎ครีบที่ระยะหํางน๎อยจะให๎คําการถํายเท
ความร๎อนที่สูงกวํา ภายใต๎ขอบเขตการศึกษาจะเห็นวําการใช๎
ครีบวางขวางสามารถเพิ่มการถํายเทความร๎อนได๎สูงกวํากรณี
ทํอเปลําประมาณ 2.04–3.32 เทํา โดยแสดงในรูปอัตราสํวน
การถํายเทความร๎อนของแตํละกรณีศึกษาเทียบกับการถํายเท
ความร๎อนของทํอเปลํา (Nu/Nu0) ตามรูปที่ 6 

 
รูปที่ 5  แสดงความสัมพันธ๑ของตัวเลขนัสเซลท๑กับเลขเรย๑โนลดส๑ 

 
รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธ๑อัตราสํวนตัวเลขนัสเซลท๑

กับเลขเรย๑โนลดส๑  

5.3 ตัวประกอบความเสียดทาน 

ความเสียดทานที่เกิดขึ้นจากกรณีการใช๎ครีบวางขวาง
แสดงดังรูปที่ 7 และ 8 ในรูปของตัวประกอบความเสียดทาน
และอัตราสํวนตัวประกอบความเสียดทานของแตํละ
กรณีศึกษาเทียบกับทํอเปลํา ตามลําดับ 

จากการศึกษาพบวําการใช๎ครีบวางขวางสํงผลให๎
คําตัวประกอบความเสียดทานสูงขึ้นประมาณ 3–24 เทําของ
ทํอเปลํา โดยครีบวางขวางที่ BR = 0.2 จะให๎คําตัวประกอบ
ความเสียดทานที่มากกวํา BR = 0.1 และมีคําลดลงเมื่อ
ระยะหํางการติดครีบเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากครีบจะขัดขวาง

การไหลของของไหลทํางานทําให๎เกิดความดันตกครํอมเพิ่ม
มากขึ้นตามลักษณะการติดตั้ง 

 
รูปที่ 7  แสดงความสัมพันธ๑ตัวประกอบความเสียดทานกับเลขเรย๑โน

ลดส๑  

 
รูปที่ 8  แสดงความสัมพันธ๑อัตราสํวนตัวประกอบความเสียดทานกับ

เลขเรย๑โนลดส๑  

 
รูปที่ 9  แสดงความสัมพันธ๑สมรรถนะการเพิ่มการถํายเทความร๎อนกับ

เลขเรย๑โนลดส๑  

5.4 สมรรถนะการเพ่ิมการถ่ายเทความร้อน 

รูปท่ี 9 แสดงคําสมรรถนะการเพิ่มการถํายเทความ
ร๎อนที่เลขเรย๑โนลดส๑ตํางๆของกรณีศึกษาทั้งหมด พบวํา
แนวโน๎มของสมรรถนะการเพิ่มการถํายเทความร๎อนจะมีคํา
ลดลงเมื่อตัวเลขเรย๑โนลดส๑เพิ่มขึ้น คําสมรรถนะการเพิ่มการ
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ถํายเทความร๎อนให๎ผลดีตลอดชํวงเลขเรย๑โนลดส๑ที่ทําการ
ทดสอบ โดยมีคําอยูํระหวําง 1.16-1.39 โดยให๎คําสมรรถนะ
การเพิ่มการถํายเทความร๎อนสูงสุดมีคําประมาณ 1.39 
สําหรับกรณีการติดตั้งครีบวางขวาง BR = 0.2 และ PR = 1.5 
ทีเ่ลขเรย๑โนลดส๑ 5300 

6.สรุปผลการทดลอง 

จากศึกษาถึงการเพิ่มสมรรถนะการถํายเทความร๎อน
ภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนที่โดยการสอดใสํครีบวาง
ขวาง ภายใต๎ขอบเขตการศึกษานี้ พบวําการสอดใสํครีบวาง
ขวางทุกกรณีจะให๎คําการถํายเทความร๎อนและตัวประกอบ
ความเสียทานที่สูงกวํากรณีทํอเปลํา และเห็นวําทุกกรณีการ
สอดใสํครีบวางขวางจะให๎ผลดีในแงํของคําสมรรถนะการเพิ่ม
การถํายเทความร๎อนให๎ผลดีตลอดชํวงตัวเลขเรย๑โนลดส๑ที่ทํา
การทดสอบ  

การศึกษาดังกลําวแสดงให๎เห็นวําการสอดใสํครีบวาง
ขวางสามารถชํวยเพิ่มคําสมรรถนะการเพิ่มการถํายเทความ
ร๎อนให๎สูงขึ้น ดังนั้นผลจากการศึกษาวิจัยนี้บํงช้ีให๎เห็นวําการ
ใช๎ครีบวางขวางสําหรับเป็นอุปกรณ๑สร๎างความปั่นปุวน
สามารถชํวยการพัฒนาประสิทธิภาพของอุปกรณ๑แลกเปลี่ยน
ความร๎อนได๎ในแงํการประหยัดพลังงานสําหรับอัตราการ
แลกเปลี่ยนความร๎อนที่เพิ่มสูงขึ้น หรือการในแงํการประหยัด
ต๎นทุนสําหรับการจัดสร๎างอุปกรณ๑แลกเปลี่ยนความร๎อน
เนื่องจากความสามารถในการแลกเปลี่ยนความร๎อนที่มากขึ้น 

7. กิติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ได๎รับการสนับสนุนด๎านเงินทุนจาก
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันปัญหาด๎านพลังงานเข๎ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้นและมีนโยบายจากภาครัฐให๎มีการพัฒนาอุปกรณ๑ที่สามารถนํา
พลังงานมาใช๎ประโยชน๑ได๎คุ๎มคํา โดยอุปกรณ๑ด๎านการถํายเทความร๎อนเป็นสํวนหนึ่งที่มีความสําคัญทางด๎านอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม ซึ่งงานวิจัยนี้ได๎ศึกษาการเพิ่มการถํายเทความร๎อนและการสูญเสียความดันของเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนในทํอ

สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ติดตั้งครีบทํามุม (α) = 20o, 30oและ 45oโดยมีสัดสํวนความสูงครีบตํอความสูงทํอ e/H = 0.2 และสัดสํวน
ระยะพิตต๑ตํอความสูงทํอ PR = 2 ทําการทดลองที่สภาวะการถํายเทความร๎อนที่ผิวคงที่ (Constant Heat Flux) และความเร็วลมที่
ใช๎ในการทดลองถูกปรับให๎สอดคล๎องกับคําเลขเรโนลด๑ (Re) มีคําระหวําง4000 - 23,000 โดยนําผลของทํอสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ติดตั้ง
ครีบตัว-Wที่ผิวบน – ผิวลํางเปรียบเทียบกับทํอสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีผนังเรียบเพื่อศึกษาการเพิ่มการถํายเทความร๎อนในรูป
เลขนัสเซิลท๑ (Nusselt Number) และการสูญเสียความดันในรูปตัวประกอบเสียดทาน (Friction Factor) ซึ่งจากการทดลองพบวํา
เครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนที่ติดตั้งครีบตัว-W นั้นให๎คําการถํายเทความร๎อนและคําตัวประกอบเสียดทานเพิ่มมากกวําทํอสี่เหลี่ยม
จัตุรัสที่ผนังเรียบ 

ค้าส้าคัญ: ครีบ; เลขนัสเซิลท;์ ตัวประกอบเสียดทาน; ท่อจัตุรัส 

1. ค้าน้า 

ปัจจุบันเป็นทีท่ราบกันดีวําเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อน
เป็ นอุ ปกรณ๑ที่ มี ความสํ าคั ญกั บกระบวนการผลิ ตใน
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมมาก เชํน เครื่องอบแห๎ง 
เครื่องทําความเย็น เป็นต๎น และเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อน
ตํางๆ เหลํานี้เป็นอุปกรณ๑ที่ใช๎พลังงานคํอนข๎างมากอีกด๎วย 
ดังนั้นการหาแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การถํายเทความร๎อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อน จะเป็น
การชํวยเพิ่มประสิทธิผลในกระบวนการผลิตและยังเป็นการลด
การใช๎พลังงานในกระบวนการผลิตได๎อีกด๎วย 

คําการถํายเทความร๎อน และคุณสมบัติความเสียดทาน
ของแผํนโซลาร๑ฮีตเตอร๑สี่เหลี่ยม ถูกศึกษาโดย Benlu and 
Jiang [1] ใช๎ครีบเอียงทํามุม 0 ถึง 90 องศากับทิศทางการไหล 
ความสูงครีบ 0.8 มิลลิเมตร กว๎าง 1 มิลลิเมตรระยะพิตช๑ 4 
มิลลิเมตร และอัตราการไหลของอากาศอยูํในชํวง 0.001 - 
0.0018 kg/s จากการทดลอง ครีบเอียงทํามุม 60 องศา ให๎คํา
สัมประสิทธิ์การพาความร๎อนมากที่สุด และแรงดันตกครํอมมาก
ที่สุดด๎วยเขํนกัน แตํครีบเอียงทํามุม 20 องศา ให๎สมรรถนะ
โดยรวมของการถํายเทความร๎อนดีที่สุด และที่ระยะพิตช๑ที่
น๎อยลงจะให๎สัมประสิทธ๑การพาความร๎อน และแรงดันตกครํอม
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มากข้ึน โดยที่ระยะพิตช๑ที่ 1 และ 2 ให๎สมรรถนะโดยรวมของ
การถํายเทความร๎อนดีที่สุดใกล๎เคียงกัน Tenda [2] ใช๎ครีบรูป
ตัววีแบบแยกสํวน โดยมีขอบเขตการศึกษาในชํวงเลขเรโนลด๑ 
8900- 28,500 สัดสํวนความสูงครีบตํอความสูงทํอ (e/H) = 
0.15 และ 0.25 ความขรุขระสัมพัทธ๑ (e/Dh) = 0.009 และ 
0.15 ระยะพิตช๑สัมพัทธ๑ (p/e) = 4, 8 และ 13.5 จากการ
ทดลอง เมื่อความสูงครีบมีคําเพิ่มมากข้ึน คําการถํายเทความ
ร๎อน และคําตัวประกอบเสียดทานมีแนวโน๎มสูงขึ้นด๎วยเขํนกัน 
และที่ระยะพิตช๑ 0.05 เมตร มีคําการถํายเทความร๎อนมากกวํา
ที่ระยะพิตช๑ 0.03 เมตร Promvonge and Thianpong [3] ได๎
ทํ าการศึกษาการเพิ่มการถํ ายเทความร๎ อนของเครื่ อง
แลกเปลี่ยนความร๎อนแบบชํอ งขนาน  ที ่ต ิดตั ้ง ค ร ีบ ร ูป
สาม เหลี ่ยมหน๎าจั ่ว  และสาม เหลี ่ยมมุมฉาก  โดยมี
ขอบเขตการศึกษาในชํวง เลขเรโนลด๑ 5000 -16,000 จาก
การทดลอง ครีบรูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่วให๎คําสมรรถนะความ
ร๎อนมากที่สุด และค ร ีบ ร ูป ส า ม เ หลี ่ย ม มุม ฉ า ก ให๎ค ํา
เ ล ข น ัส เ ซ ิล ท ๑  แ ล ะ ค ํา ต ัว ประกอบเสียดทานสูงที่สุด 
Thianpong.et.al [4] ได๎ทําการศึกษาการถํายเทความร๎อน
ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนแบบทํอสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมี
ขอบเขตการศึกษาในชํวงเลขเรโนลด๑ 4000- 25,000 สอดใสํ
ครีบแบบวางตรงกันที่สัดสํวนระยะฟิตต๑ตํอความสูงทํอ 
(PR) = 2 มุมปะทะ 45 องศาจัดวางครีบด๎านบนและ
ด๎านลํางของทํอและสัดสํวนความสูงครีบตํอความสูงทํอ  
(e/H) = 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 และ 0.3 โดยครีบที่  
(e/H) = 0.3 ให๎คําการถํายเทความร๎อนและคําตัวประกอบ
ความเสียดทานสูงสุดแตํครีบ (e/H) = 0.25 ให๎คําสมรรถนะ
การเพิ่มการถํายเทความร๎อนสูงสุด สกุลหลงและคณะ [5 ] 
ได๎ทําการศึกษาการถํายเทความร๎อนของเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร๎อนแบบทํอสี่เหลี่ยมผืนผ๎า โดยมีขอบเขตการศึกษา
ในชํวงเลขเรโนลด๑ 5000- 23,000 โดยใช๎ปีกสามเหลี่ยมสอดใสํ
แบบวางที่ผิวลํางที่สัดสํวนระยะฟิตต๑ตํอความสูงชํอง
ขนาน (PR) = 2 ที่มุมปะทะ 30 องศาจัดและมีสัดสํวน
ความสูงครีบตํอความสูงชํองขนาน  (e/H) = 0.2, 0.3 
และ 0.4 หุํนพงษ๑และคณะ [6] ได๎ทําการศึกษาการถํายเท
ความร๎อน ในชํองการไหลที่มีการสอดครีบเอียงทํามุม ชํองการ
ไหลมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสภาวะฟลักซ๑ความร๎อนที่ผิว
คงที่ที่ผนังทุกด๎านโดยใช๎ไหลของอากาศในชํวงเลขเรโนลด๑ 
4,000-40,000 ครีบที่วางเอียงมีระยะหําง 3 เทําของความสูง

ของชํองการไหลและวางทํามุมเอียง 45 องศาวางอยูํด๎านลําง
ของผนังทํอทดสอบ ตัวครีบมีสัดสํวนความสูงครีบตํอความสูง
ทํอ (e/H) = 0.1, 0.3 สัดสํวนระยะพิตต๑ตํอความสูงทํอ PR = 
1, 2 ผลจากคําการทดลองแสดงในรูปของตัวเลขเลขนัสเซิลท๑
และตัวเลขความเสียดทานซึ่ง (e/H) = 0.3 ที่ PR = 1  มีคําการ
ถํายเทความร๎อนมากกวําสัดสํวนความสูงครีบอื่นๆสํวนคําความ
เสียดทานก็สูงกวําสัดสํวนความสูงอื่นๆตามลําดับ  

งานวิจัยนี้ ได๎นํ าข๎อมูลข๎ างต๎นมาประยุ กต๑ ใ ช๎ ใน
การศึกษาคําการถาํยเทความร๎อน และคําตัวประกอบเสียดทาน
ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนแบบทํอสี่เหลี่ยมจัตุรัส ท่ีสอด
ใสํแผํนกั้นวางเอียงทํามุม โดยมีขอบเขตการศึกษาในชํวงเลขเร
โนลด๑ 4000-23,000 โดยใช๎ครีบเพิ่มการถํายเทความร๎อนใน
เครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อน และเป็นการประหยัดพลังงานอีก
ด๎วย 

2. ทฤษฎ ี

เปูาหมายของงานวิจัยนี้เพื่อหาคําการถํายเทความร๎อน
ในชํองขนานในเทอมของเลขนัสเซิลท๑   โดยเลขเรย๑โนลดส๑ใน
เทอมของเส๎นผํานศูนย๑กลางไฮดรอลิค( hD ) สามารถเขียนได๎
เป็น 

/Re hUD                       (1) 

เมื่อ U  และ   เป็นความเร็วเฉลี่ยและความหนืดเชิง
จลน๑ของอากาศตามลําดับ สัมประสิทธิ์การพาความร๎อนเฉลี่ย(
h  ) หาคําได๎จากการวัดอุณหภูมิและความร๎อนที่ปูอนเข๎าระบบ 
ความร๎อนที่ให๎กับอากาศ( airQ  ) และความแตกตํางของ
อุณหภูมิผนังกับอุณหภูมิอากาศ( bw TT   ), สัมประสิทธิ์การ
พาความร๎อนเฉลี่ยหาได๎จากข๎อมูลทดลองดังสมการ 

     (2) 

 bs

conv

TTA

Q
h


 ~ ,         (3) 

โดยที ่ 2/)( iob TTT                      (4) 

และ                28/
~

ss TT   .                 (5) 
เทอม  A  คือ พื้นท่ีการถํายเทความร๎อนแบบการพา

ของผนังด๎านบนของชํองขนานที่ถูกให๎ความร๎อน เมื่อ sT
~

  คือ 
อุณหภูมิผิวเฉลี่ยที่ได๎จากอุณหภูมิผิวในแตํละจุด( sT  ) ตามแนว
ยาวของชํองขนาน, iT  , oT    คือ อุณหภูมิทางเข๎าและ

  VITTCmQQ iopconvair  
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ทางออกตามลําดับ โดยเทอม m , 
pC , V และ I  คือ อัตรา

การไหลเชิงมวลของอากาศ, คําความจุความร๎อนจําเพาะของ
อากาศ, ความตํางศักย๑และกระแสไฟฟูา ตามลําดับ  

เลขนัสเซิลท๑เฉลี่ย( Nu  ) เขียนได๎เป็น 

                  k

hD
Nu h                  (6) 

ตัวประกอบเสียดทาน ( f  ) หาคําได๎จาก 

                       2/

2

U

P

DL
f

h 


                  (7) 

เมื่อ P   คือ คําความดันตกครํอม และ    คือ 
ความหนาแนํนของของไหล คุณสมบัติทางกายภาพของอากาศ 
ถูกกําหนดที่อุณหภูมิของไหลเฉลี่ย( bT ) จากสมการ (4)  ที่
สภาวะกําลังขับ (Pumping power) เดียวกัน 

                    PVPV  
0                      (8) 

เมื่อ  อัตราการไหลเชิงปริมาตรของอากาศและเขียนใน
เทอมตัวประกอบเสียดทานและเลขเรย๑โนลดส๑ ได๎เป็น 

                   3
0

3 ReRe ff     

                 31
00 ReRe ff                    (9) 

สมรรถนะการเพิ่มการถํายเทความร๎อน( ) คือ 
อัตราสํวนของสัมประสิทธิ์การพาความร๎อนของพื้นผิวทดสอบ(
h  ) เทียบกับสัมประสิทธิ์การพาความร๎อนพื้นผิวเรียบ( 0h  ) ที่
กําลังขับเดียวกัน จากข๎อแนะนําของ Webb [7] 
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3. อุปกรณ์ทดลอง 

อุปกรณ๑ทดลอง ประกอบด๎วยอุปกรณ๑ตํางๆ แสดงในรูป
ที่ 1 ทํอจัตุรัสมีความสูงชํองขนาน (H) = 45 มิลลิเมตร, สํวน

ทดสอบ ยาว(L) = 1000 มิลลิเมตร ครีบเอียงทํามุม มีสัดสํวน
ความสูงครีบตํอความสูงทํอ(e/H) = 0.2 สัดสํวนระยะพิตต๑ตํอ
ความสูงทํอ PR = 2 ทําการติดตั้งครีบที่ผิวลํางของสํวนทดสอบ 

มีมุมปะทะ (α) = 20o, 30o, 45o ซึ่งใช๎เป็นตัวสร๎างการไหล
แบบหมุนวน ดังแสดงในรูปที่ 2 พัดลม(Blower) ขนาด 1.5 kW 
เป็นแหลํงกําเนิดการไหลของอากาศ, Control valve ควบคุม
อัตราการไหลอากาศเข๎าสูํสํวนทดสอบ, Orifice meter ใช๎
สําหรับวัดอัตราการไหลของอากาศที่ทางเข๎าชุดทดลอง , 
Manometer ใช๎วัดความแตกตํางของความดัน เพื่อใช๎หาอัตรา
การไหลของอากาศ ความแตกตํางของความดัน โดยการอํานคํา
จากความแตกตํางของระดับน้ํา Inclined manometer, 
Settling tank ซึ่งมีหน๎าที่จัดระเบียบการไหลของอากาศให๎มี
การไหลปั่นปุวนน๎อยที่สุด, ชํองขนานปรับสภาพการไหล เพื่อให๎
อากาศที่ไหลกํอนเข๎าชุดทดลองมีลักษณะเป็น Fully develop 
และไหลเข๎าสํวนทดสอบ, แผํนชํองขนานถูกทําให๎ร๎อนด๎วยฮีต
เตอร๑ไฟฟูาขนาด 2,000 วัตต๑ ติดตั้งที่แผํนด๎านบนของชํอง
ขนาน, เครื่องควบคุมความร๎อนแผํนฮีตเตอร๑ แบบปรับคํา
โวลท๑เตจ TDGC 2-3 kVA CAPACITY : 3000 VA MAX. 12 
Amp เป็นอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการควบคุมโวลท๑เตจที่ให๎กับแผํนฮีต
เตอร๑ ในการควบคุมฟลักซ๑ความร๎อนของแผํนฮีตเตอร๑ให๎ได๎
ตามที่กําหนด, Data Logger FLUKE 2680A เป็นอุปกรณ๑เก็บ
และแสดงข๎อมูลอุณหภูมิผิว 28 ตําแหนํง, อุณหภูมิทางเข๎าและ
อุณหภูมิทางออก เช่ือมตํอข๎อมูลจากเทอร๑โมคัปเปิลชนิด K 
ทั้งหมด 30 ตัว, เครื่องวัดความดันตกครํอม TESTO 350-
M/XL เป็นอุปกรณ๑ที่ใช๎วัดความดันตกครํอมระหวํางตําแหนํง
ทางเข๎าและตําแหนํงทางออกของสํวนทดสอบ, คอมพิวเตอร๑
บันทึกข๎อมูลที่ได๎รับจาก Data Logger และเครื่องวัดความดัน
ตกครํอม โดยสํวนทดสอบต๎องมีการหุ๎มฉนวนกันความร๎อน เพื่อ
ปูองกันการสูญเสียความร๎อนจากแผํนฮีตเตอร๑ไหลออกสูํ
ภายนอก 



 

[594] 

 
รูปที่ 1  อุปกรณ๑การทดลอง 

   
รูปที่ 2  สํวนทดสอบและการติดตั้งครีบตัว W 

4.ผลการทดลอง 

การทดลองเพื่อศึกษาการถํายเทความร๎อนและการ
สูญเสียความดันของชํองขนานโดยใช๎ครีบเอียงในทํอจัตุรัส 
ผลการทดลองที่ได๎แสดงดังนี ้

รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางเลขนัสเซิลท๑กับ
เลขเรย๑โนลดส๑ พบวําเมื่อเลขเรย๑โนลดส๑ เพิ่มขึ้น ให๎คํา
เลขนัสเซิลท๑เพิ่มขึ้นเชํนเดียวกัน การติดตั้งครีบเอียง ให๎คํา
เลขนัสเซิลท๑เพิ่มมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับชํองขนานผนัง
เรียบ ชํองขนานที่มุม = 45o  ให๎คําการถํายเทความร๎อนท่ี
สูงสุด 

 
รูปที่ 3  ความสัมพันธ๑ระหวํางเลขนัสเซิลท๑กับเลขเรย๑โนลดส๑ 

รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางตัวประกอบเสียด
ทานและเลขเรย๑โนลดส๑ พบวําเมื่อคําเลขเรย๑โนลดส๑เพิ่มขึ้น
การติดตั้งครีบเอียงมีคําตัวประกอบเสียดทานลดลงเล็กน๎อย 
ชํองขนานที่มุม = 45o  ให๎คําตัวประกอบเสียดทานสูงสุด 
ตามด๎วย  30o, 20o และชํองขนานที่มีผนังเรียบตามลําดับ 
เนื่องมาจากการขวางการไหล (Flow Blockage) และพื้นผิว
สัมผัสที่สูงกวํา เป็นผลให๎เกิดการไหลกลับ (Reverse Flow) 

รูปที่  5 แสดงความสัมพันธ๑ ระหวํางอัตราสํวน
เลขนัสเซิลท๑ จากการทดลองพบวําคําอัตราสํวนเลขนัสเซิลท๑
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ตํอเลขนัสเซิลท๑ของผนังเรียบคํอนข๎างคงที่เมื่อเลขเรย๑โนลดส๑
มีคําเพิ่มขึ้น ซึ่งการติดตั้งครีบที่มุม 45o ให๎คําอัตราสํวน
เลขนัสเซิลท๑สูงสุด ตามด๎วย 30o, 20o ตามลําดับ โดยมีคํา
อัตราสํวนเลขนัสเซิลท๑เฉลี่ยมากกวําผนังเรียบ 2.43, 2.26 
และ 2.16 เทํา 

 
รูปที่ 4  ความสัมพันธ๑ระหวํางตัวประกอบเสียดทานกับเลขเรย๑โนลดส๑ 

 
รูปที่ 5  ความสัมพันธ๑ระหวํางอัตราสํวนเลขนัสเซิลท๑กับเลขเรย๑โนลดส๑ 

 
รูปที่ 6  ความสัมพันธ๑ระหวํางอัตราสํวนตัวประกอบกับเลขเรย๑โนลดส๑ 

รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางอัตราสํวนตัว
ประกอบเสียดทาน พบวําอัตราสํวนตัวประกอบเสียดทาน
กรณีทดสอบตํอตัวประกอบเสียดทานของผนังเรียบมีแนวโน๎ม
สูงขึ้นเมื่อเลขเรย๑โนลดส๑เพิ่มขึ้น ครีบที่ 45o ให๎คําอัตรา
สํวนตัวประกอบเสียดทานสูงสุด ตามด๎วย 30 o, 20o 
ตามลําดับ โดยมีอัตราสํวนตัวประกอบเสียดทานเฉลี่ย

มากกวําผนังเรียบ 23.13, 13.72 และ 9.82 เทํา ในขณะที่
ความสัมพันธ๑ระหวํางสมรรถนะการเพิ่มการถํายเทความร๎อน
กับเลขเรย๑โนลดส๑แสดงในรูปที่ 7 ซึ่งเป็นข๎อมูลที่ได๎จากคํา
เลขนัสเซิลท๑และคําตัวประกอบเสียดทานโดยคิดที่กําลังขับ
เดียวกัน พบวําสมรรถนะการเพิ่มการถํายเทความร๎อนมี
แนวโน๎มลดลงเมื่อเลขเรย๑โนลดส๑เพิ่มขึ้น การติดตั้งครีบเอียง 
ที่ 20o ให๎คําสมรรถนะการเพิ่มการถํายเทความร๎อนมากกวํา
ที่มุม 30o และ 45o ตามลําดับ โดยคําสมรรถนะการเพิ่มการ
ถํายเทความร๎อนเฉลี่ยเทํากับ 1.17, 1.11 และ 1.01  

 
รูปที่ 7 ความสัมพันธ๑ระหวํางสมรรถนะการเพิ่มการถํายเทความร๎อน

กับเลขเรย๑โนลดส๑ 

5.สรุปผลการทดลอง 

การทดลองนี้เพื่อศึกษาการถํายเทความร๎อนและการ
สูญเสียความดันในทํอจัตุรัส โดยใช๎ครีบติดตั้งที่ผิวบน-ลําง

ของสํวนทดสอบ มุมปะทะ α = 45o, 30o, 20o โดยทดสอบ
ในชํวงการไหลแบบปั่นปุวน ที่เลขเรย๑โนลดส๑ตั้งแตํ 4000 ถึง 
23,000 พบวําการติดตั้งครีบที่มุม 45o ให๎การสูญเสียความ
ดันเพิ่มขึ้นคํอนข๎างสูง และทําให๎อัตราสํวนการถํายเทความ
ร๎อนเมื่อเทียบกับผนังเรียบมีคําสูงมากด๎วย โดยอัตราการ
ถํายเทความร๎อนเมื่อเทียบกับผนังเรียบมีแนวโน๎มเกือบคงที่
เมื่อเลขเรย๑โนลดส๑เพิ่มสูงขึ้น และการติดตั้งครีบที่มุม 20o ให๎
สมรรถนะการเพิ่มการถํายเทความร๎อนสูงกวํากรณีอื่นอัน จะ
เห็นได๎วําการประยุกต๑ใช๎ครีบให๎คําสมรรถนะการเพิ่มการ
ถํายเทความร๎อนสูงขึ้นเหมาะแกํการนําไปพัฒาตํอยอดในงาน
จริง 
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TOT-04 

อิทธิพลของมุมปะทะของครีบวางขวางต่อการเผาไมม้เช้ือเพลิงชีวมวล 
ภายในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบด 

ภัทรพันธ๑ ทองยศ1, สมิทธ๑ เอี่ยมสอาด2, สมพล สกุลหลง3, สุรยิา โชคเพิ่มพูน1, วิทูรย๑ชิงถ๎วยทอง4 
พงษ๑เจต พรหมวงศ๑1และ ณัติวภิา เจียระไนวชิระ1 

1สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซอยฉลองกรุง 1  
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 

2ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 
3สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท  

ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
4สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ถนนนารายณ์มหาราช  

ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 

ผู้เขียนติดต่อ: พงษ์เจต พรมมวงศ ์ E-mail: kppongje@kmitl.ac.th 

บทคัดย่อ 

วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เชํน ฟางข๎าว แกลบ ทะลายปาล๑ม กากอ๎อย ซังขา๎วโพด เป็นต๎น สิ่งเหลํานี้ล๎วนมีคุณสมบัติการ
เป็นเช้ือเพลิงหรือที่รู๎จักกันในนามเช้ือเพลิงชีวมวล โดยเช้ือเพลิงชีวมวลนับวําเป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่ได๎รับความสนใจเป็น
อยํางมาก นอกจากจะสามารถให๎พลังงานออกมาแล๎วยังเป็นการกําจัดวัสดุเหลือท้ิงเหลํานี้ด๎วย หน่ึงในกระบวนการการเปลี่ยน
รูปแบบพลังงานท่ีอยูํในชีวมวลให๎เป็นพลังงานในรูปแบบตําง ๆ ที่ได๎รับความนิยมและนับวํามีความสะดวกในการดําเนินการ คือ 
กระบวนการการเผาไหม๎ด๎วยเตาเผาชนิดตํางๆ ซึ่งงานวิจัยนี้ได๎ทําการศึกษาถึงเปรียบเทียบพฤติกรรมการเผาไหม๎ภายในเตาเผาฟลูอิ
ไดซ๑เบดที่มีการพัฒนาในสํวนของห๎องเผาไหม๎โดยการอาศัยการสร๎างอากาศหมุนวนด๎วยการติดครีบรูปตัววีคว่ํา 30o, 45oและ 60o

ซึ่งจะศึกษาถึงลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิ องค๑ประกอบแก๏สไอเสีย ผลการศึกษาพบวําการติดตั้งครีบสามารถเพิ่มระดับ
อุณหภูมิการเผาไหม๎ได๎ดีกวํากรณีเตาเผาที่ไมํมีการติดครีบ โดยการติดครีบครีบรูปตัววีคว่ํา 45oให๎คําอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงสุดที่
ประมาณ 710 องศาเซลเซียส ปริมาณแก๏สไอเสียในสํวนของคาร๑บอนมอนอกไซด๑ (CO) มีคําอยูํระหวําง 221-263 ppm และกลุํม
ออกไซด๑ของไนโตรเจน (NOx) มีคําอยูํระหวําง 122-157 ppm ซึ่งเป็นคําที่ต่ํากวํามาตรฐานกําหนดสําหรับการใช๎เช้ือเพลิง 
ชีวมวล จากผลการศึกษาจะเห็นวําการนําหลักการการสร๎างอากาศหมุนวนมาชํวยพัฒนาห๎องเผาไหม๎ของเตาเผาฟลูอิไดซ๑เบดได๎ 
ดังนั้นหากนําแนวคิดนี้ไปประยุกต๑ใช๎จริงจะชํวยให๎สามารถใช๎เช้ือเพลิงชีวมวลแปรเปลี่ยนพลังงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ค้าส้าคัญ: เตาเผาฟลูอิไดซ์เบด; เชื้อเพลิงชีวมวล; การเผาไมม ้

1. บทน้า 

เนื่องจากความเป็นประเทศเกษตรกรรมเมื่อผํานพ๎น
ฤดูการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแล๎วจะมี
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เชํน ฟางข๎าว แกลบ ทะลาย
ปาล๑ม กากอ๎อย ซังข๎าวโพด เปน็ต๎น ในปริมาณมาก สิ่งเหลํานี้
ล๎วนมีคุณสมบัติการเป็นเช้ือเพลิงหรือที่รู๎จักกันในนาม

เช้ือเพลิงชีวมวล โดยเช้ือเพลิงชีวมวลนับวําเป็นอีกหนึ่ง
พลังงานทางเลือกที่ได๎รับความสนใจเป็นอยํางมาก นอกจาก
จะสามารถให๎พลังงานออกมาแล๎วยังเป็นการกําจัดวัสดุเหลือ
ทิ้งเหลํานี้ด๎วย หนึ่งในกระบวนการการเปลี่ยนรูปแบบ
พลังงานท่ีอยูํในชีวมวลให๎เป็นพลังงานในรูปแบบตําง ๆ ที่
ได๎รับความนิยมและนับวํามีความสะดวกในการดําเนินการ 
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คือ กระบวนการการเผาไหม๎ด๎วยเตาเผาชนิดตําง ๆไมํวําจะ
เป็น เตาเผาระบบแบบไซโคลน (Cyclone Combustor) [1], 
เตาเผาระบบวอร๑เทค (Vortexing Combustot) และเตาเผา
ระบบฟลูอิไดซ๑เบด (Fluidized Bed Combustor) [2] โดย
ทุกระบบที่กลําวมาทั้งหมดนี้ได๎รับการทดสอบมาแล๎ววํา
สามารถใช๎ได๎กับชีวมวลแทบทุกชนิด ซึ่งแตํละเทคโนโลยีก็มี
ทั้งข๎อดีและข๎อจํากัดแตกตํางกัน ดังนั้นการใช๎งานจึงควร
เลือกระบบหรือเทคโนโลยีการเผาไหม๎ที่มีความเหมาะสมกับ
เช้ือเพลิงชีวมวลแตํละชนิด โดยเทคนิคการเผาไหม๎แบบตํางๆ 
ที่ได๎กลําวมาข๎างต๎น เทคนิคฟลูอิดไดซ๑เบดเป็นอีกทางเลือกที่
ดีมากที่ สุ ดอยํ างหนึ่ ง  เพราะมีความยืดหยุํ นตํ อการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของเช้ือเพลิงและใช๎ได๎กับชนิดเช้ือเพลิง
ชีวมวลที่หลากหลายสามารถตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลง
สภาวะได๎เร็ว ทํางานที่อุณหภูมิต่ํากวําเมื่อเปรียบเทียบกับ
เตาเผาระบบอื่น แตํการใช๎เตาเผาชนิดนี้ยังพบปัญหาบาง
ประการ ตามรายงานของ Wan และ Chyang [3] กลําววํา
การใช๎วิธีการของเทคนิคฟลูอิไดซ๑เบดนั้นต๎องการห๎องเผาไหม๎ 
(ฟรีบอร๑ด) ที่สูงมากเพื่อลดอัตราการหลุดลอยของอนุภาค
เช้ือเพลิง โดยอาจต๎องมีความสูงรวมของฟรีบอร๑ดมากกวํา 15 
เทําของเส๎นผํานศูนย๑กลางของเบด ดังนั้นเพื่อลดปัญหา
ดังกลําวจึงได๎มีการพัฒนาโดยอาศัยหลักการอากาศหมุนวน 
เชํน การฉีดอากาศทุติยภูมิในแนวสัมผัสเข๎าสูํฟรีบอร๑ดหรือ
การติดตั้งอุปปกรณ๑บางที่บริเวณทางเข๎าของอากาศสูํเตาเผา 
มีงานวิจัยจํานวนมากที่ทําการศึกษาถึงการใช๎หลักการ
ดังกลําวเพื่อพัฒนาเตาเผาฟลูอิไดซ๑เบด Chyang, Wu and 
Lin [4] ได๎ทําการศึกษาถึงผลของชนิดเช้ือเพลิงและเง่ือนไขที่
มีผลตํอปริมาณการปลํอยของออกไซด๑ไนโตรเจนของเตาเผา
ฟลูอิไดซ๑เบดแบบอากาศหมุนวน ฐิติวัจน๑ ผุนลาวงษ๑ [5]  ได๎
ศึกษาเชิงทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรมการเผาไหม๎ในเตาเผา
แบบฟลูอิไดซ๑เบดและการศึกษาถึงอิทธิพลของผนังเตาเผาท่ี
เป็นแบบผิวเรียบและมีฟรีบอร๑ดขนาดใหญํ โดยนําไซโคลนใสํ
ไว๎ด๎านใน นอกจากยังมีงานวิจัยจํานวนมากที่พยายามศึกษา
และพัฒนาเตาเผาฟลูอิไดซ๑เบดสําหรับเช้ือเพลิงชีวมวลโดยใช๎
เทคนิคตําง ๆ ไมํวําจะเป็นการปรับปรุงการออกแบบห๎องเผา
ไหม๎ [6, 7] หรือการเตรียมสํวนผสมของเช้ือเพลิง  

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได๎นําแนวคิด รวมทั้งหลักการ
ตํางๆของงานวิจัยกํอนหน๎านี้มาเป็นแนวทางการศึกษาเพื่อ

พัฒนาเตาเผาฟลูอิไดซ๑เบด โดยเลือกใช๎วิธีการปรับปรุงการ
ออกแบบห๎องเผาไหม๎ด๎วยการติดตั้งครีบสามเหลี่ยมรูปตัววี
คว่ํา ซึ่งวางครีบลักษณะวางขวางในแนวทแยงมุมบริเวณ
ครึ่งบนของห๎องเผาไหม๎ เพื่อเป็นการเพิ่มการไหลแบบหมุน
ควงของเช้ือเพลิงภายในห๎องเผาไหม๎  ทําให๎ระยะเวลาที่
เช้ือเพลิงอยูํในห๎องเผาไหม๎ได๎นานขึ้นและการผสมคลุกเคล๎าที่
ดีขึ้นระหวํางอากาศกับเชื้อเพลิง สํงผลตํอประสิทธิภาพการ
เผาไหม๎ที่ดขีึ้น กํอให๎เกิดประสิทธิผลสูงสุดในประยุกต๑ใช๎งาน 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

ทําการศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม๎ของเชื้อเพลิงชีว
มวล(แกลบ) ภายในเตาเผาฟลูอิไดซ๑เบดเพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาเตาเผาฟลูอิไดซ๑ เบดสําหรับเป็นอุปกรณ๑กําเนิด
พลังงานความร๎อนจากเช้ือเพลิงชีวมวล  

3. ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม๎ของเช้ือเพลิงชีวมวล
ในเตาเผาฟลูอิไดซ๑เบดที่ภายในห๎องเผาไหม๎จะทําการติดตั้ง
ครีบรูปตัววีคว่ําทํามุม 30º, 45º และ 60º จัดวางครีบ
ลักษณะวางขวางในแนวทแยงมุมบริเวณครึ่งบนของห๎องเผา
ไหม๎  

2. เช้ือเพลิงชีวมวลที่ใช๎ศึกษาทดลอง คือ แกลบ ที่ได๎
จากกระบวนการการสีข๎าวจากโรงสีโดยไมํผํานกระบวนใด 
อัตราการปูอนเชื้อเพลิงแกลบมีระดับคงที่ คือ 7.4 กิโลกรัม
ตํอช่ัวโมง  

3. ทําการปรับปริมาณอากาศโดยคิดเป็นอากาศ
สํวนเกินจํานวน 4 คํา คือ 10%, 20%, 30% และ 40% 
ตามลําดับ เพื่อแสดงเปรียบเทียบถึงผลของความเร็วที่เกิดตํอ
การการเผาไหม๎ และชํวงปริมาณอากาศดังกลําวนี้เป็นชํวงที่
กระบวนการการเผาไหม๎สามารถดําเนินการได๎ 

4. พฤติกรรมการเผาไหม๎ที่ทําการศึกษา ได๎แกํ การ
กระจายตัวของอุณหภูมิภายในเตาเผา องค๑ประกอบของก๏าซ
ไอเสีย และประสิทธิภาพการเผาไหม๎ 

4. การติดตั้งอุปกรณ์ลละวิธีการค้านวน 

การติดตั้งอุปกรณ๑สําหรับศึกษาทดลองแสดงในรูปที่ 
1 เตาเผาฟลูอิไดซ๑เบดทํามาจากเหล็กซึ่งถูกหุ๎มฉนวน
ภายนอก ลักษณะรูปทรงของเตาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มี
ความสูงเทํากับ 2.38 m ขนาดหน๎าตัดของห๎องเผาไหม๎
เทํากับ 0.2x0.2 m2 และสูงเทํากับ 1.05 m หน๎าตัดของฟรี
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บอร๑ดเทํากับ 0.3x0.3 m2 และสูง 0.80 m สํวนของห๎องผสม
และสํวนเปลี่ยนแปลงหน๎าตัดมีความสูง 0.25 m และ 0.20 
m ตามลําดับ ลักษณะของครีบที่ใช๎ในการทดลองทําจาก
เหล็กฉากเช่ือมติดกันเป็นรูปตัววีคว่ํามีความกว๎างเทํากับ 
0.25 m ซึ่งจะถูกติดตั้งเข๎ามุมในแนวทแยงขวางไว๎ภายในห๎อง
เผาไหม๎ ดังรูปที่ 2 

ชุดอุปกรณ๑ปูอนอากาศนั้นประกอบด๎วย Blower 
โดยอากาศจะถูกแบํงออกเป็นสองสํวน สํวนแรกเป็นอากาศที่
ใช๎สําหรับพยุงแกลบภายในห๎องเผาไหม๎ และอีกสํวนหนึ่งเป็น
ลมสําหรับพาแกลบเข๎าสูํห๎องเผาไหม๎ ปริมาณอากาศทั้งสอง
จะถูกควบคุมด๎วยวาล๑วจากการวัดและอํานคําความดันตก
ครํอมผํานแผํน Orifice จาก Manometer  

เช้ือเพลิงแกลบจะถูกปูอนจาก Hopper ไหลลงสูํราง
ของ Screw Feeder เพื่อลําเลียงเชื้อเพลิงแกลบให๎ตกลงสูํ
ทํอลมที่สําหรับพาแกลบเข๎าสูํเตาเผา ปริมาณของเช้ือเพลิงจะ
ขึ้นอยูํกับความเร็วรอบมอเตอร๑ที่ตํอเข๎ากับ Screw Feeder 
โดยมี Inverter เป็นอุปกรณ๑ควบคุมความเร็วรอบ LPG และ
หัวเผาถูกใช๎สําหรับอํุนเตาเผาเบื้องต๎น เพื่อชํวยให๎เชื้อเพลิง
แกลบสามารถเกิดการเผาไหม๎ได๎เอง  

กระบวนการการเผาไหม๎เช้ือเพลิงแกลบจะเกิด
อนุภาคของเถ๎าขึ้น โดยอนุภาคของเถ๎าที่เกิดขึ้นจะถูกกระแส
ของไหลภายในเตาเผาลําเลียงออกที่บริเวณสํวนบนของฟรี
บอร๑ด และเพื่อปูองกันการฟุูงกระจายของอนุภาคของเถ๎า
ไปสูํสิ่งแวดล๎อมภายนอกจึงต๎องมีการติดตั้งไซโคลนโดยอาศัย
หลักการของแรงหนีศูนย๑กลางในการดักเถ๎าลอยท่ีมีน้ําหนัก
มากให๎ถูกปลํอยออกทางด๎านลํางของไซโคลน 

การวัดระดับอุณหภูมิที่เกิดขึ้นภายในเตาเผาจะใช๎
เทอร๑โมคัปเปิลชนิด K โดยอํานคําผํานเครื่องบันทึกข๎อมูล 
(Data Logger) สํวนองค๑ประกอบก๏าซไอเสียที่ทางออก
บริเวณสํวนบนของฟรีบอร๑ดนั้นจะใช๎เครื่องวิเคราะห๑ก๏าซไอ
เสีย TESTO 350M XL ทําการวัดปริมาณ 

ปริมาณร๎อยละอากาศสํวนเกิน (EA) สามารถคํานวณ
ได๎จากสมการความสัมพันธ๑นี ้

 
 

100%1
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A/F
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     (1) 

เมื่อ EA   คือ ร๎อยละอากาศสํวนเกิน (%) 

Actual
(A/F)  คือ อัตราสํวนอากาศตํอเช้ือเพลิงทางปฏิบัติ   

Stoic(A/F)  คือ อัตราสํวนอากาศตํอเช้ือเพลิงทางทฤษฎี 

การคํานวณประสิทธิภาพการเผาไหม๎เขียนเป็น
สมการความสัมพันธ๑ได๎ ดังนี ้

   %loss100%ηcom        (2) 
เมื่อ comη    คือ ประสิทธิภาพการเผาไหม๎ (%) 

 %loss   คือ การสูญเสียจากองค๑ประกอบก๏าซไอเสีย (%) 

5. ขั้นตอนการทดลองลละการบันทึกผล 

1. จํายอากาศเข๎าสูํระบบพร๎อมกับทําการอุํนเตาโดย
ใช๎ LPG จนกระทั่งอุณหภูมิภายในเตาเผามีคําประมาณ 
500ºC - 550ºC ปูอนเช้ือเพลิงแกลบพร๎อมกับอากาศปฐมภูมิ
สําหรับลําเลียงแกลบเข๎าสูํห๎องเผาไหม๎ เมื่ออุณหภูมิภายใน
เตาเผามีคําประมาณ 700ºC - 750ºC จึงหยุดการอุํนเตาและ
เอาชุดอุํนเตาเผาออก 

2. ปรับอัตราการไหลของอากาศ 44 kg/hr (อากาศ
สํวนเกินเทํากับ 10%) และปรับอัตราการปูอนของเชื้อเพลิง
แกลบเทํากับ 7.4 kg/hr 

3. สังเกตลักษณะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ หาก
พบวํามีการเปลี่ยนแปลงน๎อยในระดับที่ยอมรับได๎ ทําการ
บันทึกคําอุณหภูมิภายในเตาเผาที่ตําแหนํงตามความสูง 10 
ตําแหนํง วัดปริมาณคําองค๑ประกอบของไอเสียที่เกิดจากการ
เผาไหม๎ 

4. ทําการปรับตําแหนํงเทอร๑โมคัปเปิ้ลเข๎าไปภายใน
เตาตามตําแหนํงในแนวระดับที่กําหนดไว๎ในตําแหนํงที่ 2 
จากนั้นดําเนินการทดลองซ้ําตามขั้นตอนในข๎อ 3 

5. ปรับอัตราการไหลของอากาศเป็น 48, 52 และ 56 
kg/hr (คิดเป็นปริมาณอากาศสํวนเกินที่ 20%, 30% และ 
40% ตามลําดับ) แล๎วดําเนินการทดลองซ้ําตามขั้นตอนในข๎อ 
3 - 4 ตามลําดับ 

6. ทําการปรับเปลี่ยนจํานวนครีบภายในห๎องเผาไหม๎
เตาเผาฟลูอิไดซ๑เบด ตามกรณีศึกษาที่กําหนดไว๎ จากนั้น
ดําเนินการทดลองซ้ําตามขั้นตอนในข๎อ 1 - 5 ตามลําดับ 
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รูปที่ 1 ชุดอุปกรณ๑ทดลองของเตาเผาแกลบฟลูอิไดซ๑เบด 

 

 
รูปที่ 2 ลักษณะครีบที่ติดภายในห๎องเผาไหม๎ 

6. ผลการทดลองลละการวิเคราะม์ 

6.1 ลักษณะการกระจายตัวของอุณมภูมิ 

ลักษณะการกระจายของระดับอุณหภูมิเฉลี ่ย
ภายในเตาเผาที่ระดับความสูงตําง ๆ ที่ปริมาณอากาศ
สํวนเกินใดๆ แสดงในรูปที่ 3 – 6 พบวําลักษณะเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิที่ทุกกรณีศึกษาของครีบและปริมาณอากาศ

สํวนเกินมีลักษณะคล๎ายคลึงกันดังนี้ คือภายในสํวนห๎องเผา
ไหม๎จะคําสูง จากนั้นระดับอุณหภูมิจะลดลงอยํางมากเมื่อ
เข๎าสู ํส ํวนขยายหน๎าต ัด ในส ํวนของฟรีบอร ๑ดระดับ
อ ุณ ห ภ ูม ิม ีก า ร เ ป ลี ่ย น แ ป ล ง เ พ ีย ง เ ล ็ก น ๎อ ย  เ มื ่อ
เปรียบเทียบกับระดับอุณหภูมิในสํวนขยายหน๎าตัด เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบที่ร๎อยละอากาศสํวนเกินเดียวกันจะเห็น
ได๎วํา ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยกรณีติดครีบทุกกรณีจะให๎คําสูง
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กรณีไมํติดครีบ เนื่องจากเมื่อติดตั้งครีบจะทําให๎เกิดกระแส
หมุนควงภายในเตาเผาและเพิ่มความรุนแรงของการปั่นปุวน 
จึงสํงผลให๎เกิดการคลุกเคล๎าที่ดีระหวํางเชื้อเพลิงกับอากาศ 
ทําให๎เถ๎าที่เกาะอยูํบริเวณรอบนอกของเช้ือเพลิงหลุดจาก
เช้ือเพลิงสํวนที่ยังไมํเผาไหม๎ และยังเป็นการชํวยเพิ่มเวลาให๎
เช้ือเพลิงอยูํในห๎องเผาไหม๎นานขึ้น กระบวนการการเผาไหม๎
จึงเกิดได๎ดีกวํากรณีที่ไมํติดตั้งครีบ 

หากพิจารณาเปรียบเทียบกรณีที่มีการติดตั้งครีบ 
พบวําครีบรูปตัววีคว่ํา มุม 45º ให๎คําระดับอุณหภูมิเฉลี่ยสูง
ที่สุด ตามด๎วยมุม 60º และมุม 30º ตามลําดับ เนื่องจากที่มุม
ดังกลําวสํงผลตํอการขวางการไหลและให๎ลักษณะการปั่นปุวน
ที่เหมาะสมโดยที่มุม 30º อาจขวางการไหลไมํพอทําให๎ความ
ปั่นปุวนไมํรุนแรง สํวนที่มุม60º ขวางการไหลมากเกินไป 
ปริมาณอากาศสํวนเกิน 20% ให๎การเผาไหม๎ที่ดีที่สุดของทุก
กรณีการติดตั้งและไมํติดตั้งครีบ ในแงํของระดับอุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดทั้งเตาเผาสูงสุด เนื่องจากในกรณีคําอากาศ
สํวนเกินนี้มีปริมาณอากาศที่เหมาะสมตํอกระบวนการการเผา
ไหม๎ ซึ่งในกรณีที่อากาศสํวนเกิน 10% การเผาไหม๎อาจยังไมํ
สมบูรณ๑ และในที่อากาศสํวนเกินมากวํา 20% จะให๎ปริมาณ
อากาศที่มากเกินพอทําให๎อากาศเย็นท่ีจํายเข๎าระบบเข๎าไป
แทนที่อากาศร๎อนภายในเตา รวมทั้งความเร็วของลมภายใน
เตาจะมีคําสูงมากข้ึนจนอาจทําให๎เชื้อเพลิงหลุดลอยออกมา
กํอนการเผาไหม๎สมบูรณ๑ จึงสํงผลให๎ระดับอุณหภูมิต่ํากวํา
กรณีอากาศสํวนเกิน 20% 

 

รูปที่ 3  ลักษณะการกระจายตัวอุณหภูมิที่ EA=10% 

 
รูปที่ 4  ลักษณะการกระจายตัวอุณหภูมิที่ EA=20% 

 
รูปที่ 5  ลักษณะการกระจายตัวอุณหภูมิที่ EA=30% 
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รูปที่ 6  ลักษณะการกระจายตัวอุณหภูมิที่ EA=40% 

6.2 ปริมาณก๊าซไอเสีย 

จากรูปที่  7 พบวํากรณีที่ติดครีบมีปริมาณก๏าซ
คาร๑บอนมอนอกไซด๑ (CO) มีคําน๎อยกวํากรณีที่ไมํติดครีบท่ี
ทุกปริมาณอากาศสํวนเกิน แสดงถึงกระบวนการการเผาไหม๎
ที่เกิดขึ้นมีความสมบูรณ๑มากกวํา โดย CO ทุกกรณีการติด
ครีบมีคําอยูํระหวําง 237 - 262 ppm กรณีไมํติดครีบมีคําอยูํ
ระหวําง 692 - 797 ppm ในกรณีอากาศสํวนเกิน 20% จะ
ให๎คําปริมาณ CO น๎อยสุด เนื่องจากปริมาณอากาศดังกลําว
เป็นปริมาณอากาศที่ทําให๎เกิดกระบวนการการเผาไหม๎ที่
สมบูรณ๑ที่สุดสอดคล๎องกับคําอุณหภูมิที่ได๎สูงสุด เมื่อปริมาณ
อากาศเพิ่มมากขึ้นเกินพอดีอาจทําให๎มีอากาศสํวนที่หลุด
ออกไปโดยไมํได๎เข๎าทําปฏิกิริยากับเช้ือเพลิง และเมื่อปริมาณ
อากาศเพิ่มมากข้ึนทําให๎ความเร็วของลมภายในเตาเผามาก
ขึ้นด๎วยจึงทําให๎มีโอกาสที่เช้ือเพลิงบางหลุดลอยออกไปโดยที่
ยังเผาไหม๎ไมํสมบูรณ๑ จึงทําให๎ปริมาณ CO เพิ่มมากขึ้น 

ปริมาณกลุํมก๏าซออกไซด๑ของไนโตรเจน (NOx) ที่
เกิดขึ้นแสดงในรูปที่ 8 พบวํา กรณีที่ติดครีบทั้งหมดมีปริมาณ 
NOx มีคํามากกวํากรณีไมํติดครีบ เนื่องมาจากกระบวนการ
การเผาไหม๎ที่เกิดขึ้นของกรณีที่มีการติดครีบมีระดับอุณหภูมิ
เฉลี่ยที่สูงกวํา ระดับอุณหภูมิที่สูงเป็นปัจจัยกํอให๎เกิดกลุํม
ก๏าซดังกลําวและเป็นเหตุผลเดียวกับท่ีกรณีอากาศสํวนเกิน 
20% ให๎ปริมาณ NOx สูงกวําที่คําลมอื่นๆ แตํอยํางไรก็ตาม
ปริมาณก๏าซที่เกิดถือวํามีคําน๎อยมากโดยมีคําอยูํระหวําง 124 
- 155 ppm 

6.3 ประสิทธิภาพการเผาไมม้ 

ประสิทธิภาพการเผาไหม๎ของเตาเผาภายใต๎ขอบเขต
การศึกษาทดลองนี้จะพิจารณาคําความสูญเสียที่เกิดจากจาก
องค๑ประกอบของก๏าซไอเสียเทํานั้น ดังรูปที่ 9 พบวําสําหรับ
ทุกกรณีศึ กษาที่ปริ มาณอากาศสํวนเกิน 20% ให๎คํ า
ประสิทธิภาพการเผาไหม๎สูงสุด เนื่องจากกรณีดังกลําวให๎
กระบวนการการเผาไหม๎ที่สมบูรณ๑ที่สุดโดยดูได๎จากในสํวน
ของอุณหภูมิการเผาไหม๎และปริมาณก๏าซไอเสีย  หาก
เปรียบเทียบที่ปริมาณร๎อยละอากาศสํวนเกินเดียวกัน จะเห็น
วําที่กรณีติดครีบทั้งหมดจะให๎ประสิทธิภาพการเผาไหม๎ที่
สูงกวํากรณีที่ไมํติดครีบ 

7. สรุปผลการทดลอง 

งานวิจัยนี้ได๎ทําการศึกษาถึงเปรียบเทียบพฤติกรรม
การเผาไหม๎ภายในเตาเผาฟลูอิไดซ๑เบดที่มีการพัฒนาในสํวน
ของห๎องเผาไหม๎โดยการอาศัยการสร๎างอากาศหมุนวนด๎วย
การติดครีบรูปตัววีคว่ํา ที่มีมุมปะทะแตกตํางกัน โดยศึกษาถึง
ลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิ องค๑ประกอบแก็สไอเสีย 
ผลการศึกษาพบวําการติดตั้งครีบสามารถเพิ่มระดับอุณหภูมิ
การเผาไหม๎ได๎ ปริมาณแก็สไอเสียที่เกิดขึ้นมีคําที่ต่ํากวํา
มาตรฐานกําหนดสําหรับการใช๎เช้ือเพลิงชีวมวล จากผล
การศึกษาจะเห็นวําการนําหลักการการสร๎างอากาศหมุนวน
มาชํวยพัฒนาห๎องเผาไหม๎ของเตาเผาฟลูอิไดซ๑เบดได๎ ดังนั้น
หากนําแนวคิดนี้ไปประยุกต๑ใช๎จริงจะชํวยให๎สามารถใช๎
เช้ือเพลิงชีวมวลแปรเปลี่ยนพลังงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 
รูปที่ 7  ปริมาณก๏าซคาร๑บอนมอนอกไซด๑ 
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รูปที่ 8  ปริมาณกลุํมก๏าซออกไซด๑ของไนโตรเจน 

 
รูปที่ 9  ประสิทธิภาพการเผาไหม๎ 
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บทคัดย่อ 

การเพิ่มการถํายเทความร๎อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนโดยทั่วไปสามารถทําได๎หลายวิธี การใช๎ครีบวางขวางการไหล
ภายในทํอเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ชํวยเพิ่มการถํายเทความร๎อนได๎เป็นอยํางดี และลมร๎อนที่ได๎จากเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร๎อนนี้ ยังสามารถนําไปใช๎งานในภาคเกษตรกรรมได๎ โดยนําเข๎าสูํกระบวนการถนอมอาหาร เชํน การอบแห๎ง
มะพร๎าวขูด การอบแห๎งเมล็ดพริกไทย เป็นต๎น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาการถํายเทความร๎อนและการสูญเสียความดันภายใน
ชํองขนานท่ีมีอากาศเป็นของไหลทดสอบในสภาวะผิวเป็นแบบฟลักซ๑ความร๎อนที่ผิวคงที่ โดยใช๎ครีบหยักติดตั้งในชํองขนานรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ๎า สัดสํวนความกว๎างตํอความสูงของชํองขนาน (Aspect Ratio, AR) = 10 ความสูงชํองขนาน (H) =30 มิลลิเมตร 
สัดสํวนความสูงครีบตํอความสูงชํองขนาน (e/H) = 0.1, 0.2, 0.3 และ 0.4 สัดสํวนระยะพิตต๑เทํากับความสูงชํองขนาน (PR=H) = 

1 โดยทําการติดตั้งครีบที่ผิวลํางของสํวนทดสอบ มีมุมปะทะ () = 30การทดลองใช๎ความเร็วอากาศในระดับตํางๆ กัน โดยแสดง
ในเทอมของเลขเรย๑โนลดส๑ (Re) อยูํในชํวง 5000 ถึง 23,000 เพื่อพิจารณาคําการถํายเทความร๎อนในเทอมของเลขนัสเซิลท๑ (Nu) 
และการสูญเสียความดันในเทอมของตัวประกอบเสียดทาน (f) จากการทดลองพบวําการใช๎ครีบหยักให๎คําการถํายเทความร๎อนและ
การสูญเสียความดันเพิ่มสูงมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชํองขนานที่มีผนังเรียบ การติดตั้งครีบที่ e/H=0.4 ให๎คําเลขนัสเซิลท๑สูงสุด 
ตามด๎วย e/H = 0.3,e/H = 0.2 และ e/H=0.1 ตามลําดับ แตํตัวประกอบเสียดทานก็เพิ่มสูงขึ้นเชํนกัน จึงสํงผลให๎ชํองขนานที่ 
e/H=0.2 มีคําสมรรถนะการเพิ่มการถํายเทความร๎อนสูงกวํากรณีอื่นจะเห็นวําการติดตั้งครีบหยักวางขวางการไหลสามารถชํวยเพิ่ม
คําการถํายเทความร๎อนได๎เป็นอยํางดีและสามารถดึงเอาลมร๎อนที่ได๎นี้มาเข๎าสูํกระบวนการไลํความช้ืนหรือกระบวนการอบแห๎งได๎ 

ค้าส้าคัญ:การถ่ายเทความร้อน; ครับมยัก; เครื่องลลกเปลี่ยนความร้อน 

1. บทน้า 

เทคนิคการเพิ่มการถํายเทความร๎อนได๎รับความสนใจ
จากหมูํนักวิจัยมาหลายทศวรรษและถูกพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
และได๎นํามาใช๎ในงานทางวิศวกรรมแขนงตํางๆ ดังเชํน เครื่อง
แลกเปลี่ยนความร๎อน อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรม
เกษตร การติดครีบในทํอเป็นอีกหนึ่งในเทคนิคที่ได๎รับความ
นิยมอยํางมากอันเนื่องมาจากมีความดันตกครํอมในระบบที่

ไมํสูงมาก ต๎นทุนต่ําและงํายตํอการติดตั้งปรับปรุง และ
บํารุงรักษา งานวิจัยในอดีตได๎ศึกษาผลลักษณะรูปรํางของ
ครีบแบบตํางๆ อันสํงผลโดยตรงตํอคําการถํายเทความร๎อน
และคําตัวประกอบเสียดทานในทํอทั้งเชิงการทดลองและ
คํานวณเชิงตัวเลข [1-4] เมื่อเร็วๆ นี้ Tanda [5] 
ทําการศึกษาคําการเพิ ่มสมรรถนะความร๎อนในทํอ
สี ่เหลี ่ยมที ่ม ีคร ีบยาวตํอเนื่องและครีบยาวไมํตํอเนื่อง 
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ในชํวง Re = 8900-28,500 จากการทดลองพบวํา ครีบยาว
ไมํตํอเนื่องที่ระยะพิตช๑ 50 มิลลิเมตร มีคําการเพิ่มสมรรถนะ
ความร๎อนมากกวําที่ระยะพิตช๑ 30 มิลลิเมตร ตํอมา Benlu 
and Jiang [6] ทําการศึกษาคําสัมประสิทธิ์การถํายเทความ
ร๎อนและตัวประกอบเสียดทานของแผํนโซลาร๑ฮีตเตอร๑
สี่เหลี่ยม โดยใช๎ครีบเอียงทํามุม 0°, 20°, 30°, 45°, 60° และ 
90° กับทิศทางการไหล จากการทดลองพบวํา ครีบมุม 60° 
ให๎คําสัมประสิทธิ์การถํายเทความร๎อนและความดันตกครํอม
มากท่ีสุด ครีบมุม 0° ให๎คําความดันตกครํอมน๎อยที่สุด และ
ครีบมุม 20° ให๎คําสัมประสิทธิ์การถํายเทความร๎อนดีที่สุด 
Promvonge and Thianpong [7] ทําการศึกษาเชิงทดลอง
การเพิ่มสมรรถนะความร๎อนในการไหลแบบปั่นปุวนผํานชํอง
ขนาน โดยใช๎ครีบสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมหน๎าจั่ว และครีบ
สี่เหลี่ยม จัดวางแบบตรงกันและเยื้องกัน พบวํา การติดตั้ง
ครีบแบบตรงกันให๎คําการถํายเทความร๎อนและตัวประกอบ
เสียดทานสูงกวําแบบเยื้อง โดยเฉพาะครีบสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว
แบบมุมฉากรับลมให๎คําการถํายเทความร๎อนสูงสุด แตํ
อยํางไรก็ตามคําสมรรถนะการเพิ่มการถํายเทความร๎อนของ
ครีบสามเหลี่ยมแบบวางเยื้องมีคําสูงสุด Thianpong et al. 
[8] ศึกษาพฤติกรรมทางความร๎อนผํานชํองแผํนขนานโดยใช๎
ครีบสามเหลี่ยม พบวํา การติดตั้งครีบสามเหลี่ยมที่ e/H = 
0.26 และจัดวางแบบตรงกันให๎คําการถํายเทความร๎อนและ
ตัวประกอบเสียดทานสูงสุด แตํครีบสามเหลี่ยมที่  e/H = 
0.13 และจัดวางแบบเยื้องกันให๎คําสมรรถนะการเพิ่มการ
ถํายเทความร๎อนสูงสุด จากนั้น Promvonge [9] ศึกษาการ
ถํายเทความร๎อนและตัวประกอบเสียดทานในแผํนชํองขนาน
โดยใช๎แผํนกั้นรูปตัววีมุม 60° ที่ความสูงและระยะพิตต๑ตํางๆ 
พบวํา คําการถํายเทความร๎อนที่ดีขึ้นอยูํกับความสูงและ
ระยะพิตต๑แผํนกั้น โดยแผํนกั้นที่ e/H = 0.3, PR = 1 มีคา
การถํายเทความร๎อนและตัวประกอบเสียดทานสูงสุด แตํแผํน
กั้นที่ e/H = 0.1, PR = 1 มีคําสมรรถนะการเพิ่มการถํายเท
ความร๎อนสูงสุด 

จากงานวิจัยที่กลําวถึงข๎างต๎นการติดตั้งครีบหรือแผํน
กั้นนั้นสามารถเป็นอุปกรณ๑ที่ใช๎ชํวยในการเพิ่มการถํายเท
ความร๎อนโดยขึ้นอยูํกับรูปทรงของครีบหรือแผํนกั้นที่ใช๎ 
จุดประสงค๑ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลกระทบของการติดตั้ง
ครีบหยักตํอพฤติกรรมมการถํายเทความร๎อน และตัว

ประกอบเสียดทานในเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนภายใต๎
เง่ือนไขการให๎ความร๎อนท่ีผิวทํอสม่ําเสมอ ในการทดลองจะ
ทดสอบภายใต๎เง่ือนไขเดียวกันคือในชํวงเลขเรย๑โนลดส๑ตั้งแตํ 
5000 ถึง 23,000 ไหลผํานเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนแบบ
ชํองขนาน โดยใช๎อากาศเป็นของไหลทดสอบ 

2. ทฤษฎีในการวิเคราะม์ 

การหาคําสัมประสิทธิ์การถํายเทความร๎อนโดยการพา 
อัตราการถํายเทความร๎อน ตัวเลขนัสเซลท๑เฉลี่ย และตัว
ประกอบเสียดทานสามารถหาได๎ดังตํอไปนี้  
 

convair QQ   (1) 
 VITTCmQ ipair  )( 0

  (2) 
โดยคําการพาความร๎อนที่ผิวสามารถเขียนได๎ดังนี้ 
 )

~
( bwconv TThAQ   (3) 

เมื่อ 
 2/)( iob TTT   (4) 
และ 
  10/

~
ww TT  (5) 

เมื่อ wT  เป็นคําอุณหภูมิที่ผิวของทํอทดสอบโดยวัด
ที่ผิวนอกของทํอ ซึ่งไมํคิดความต๎านทานความร๎อนของทํอ 
โดยวัดอุณหภูมิที่ผนังทํอทดสอบจากทางเข๎าถึงทางออก
ด๎วยกัน 10 จุด คําสัมประสิทธิ์การถํายเทความร๎อน และคํา
ตัวเลขนัสเซิลท๑เฉลี่ย สามารถหาได๎ดังตํอไปนี้ 
 )

~
(/)( bwiop TTATTCmh    (6) 

 khDNu /  (7) 
สําหรับการไหลของไหลในทํอทดลอง คําตัวเลขเรย๑โนลด๑หา
ได๎จาก 

vUDUDRe //    (8) 
และคําตัวประกอบเสียดทานหาได๎จาก 
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 (9) 

สมรรถนะการเพิ่มการถํายเทความร๎อนโดยพิจารณา
ภายใต ๎Pumping power เดียวกันดังนี้ 
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3. อุปกรณ์ลละวิธีการทดลอง 

3.1 อุปกรณ์ 

ช้ินงานทดสอบแสดงรายละเอียดดังรูปที่ 1 โดยมี
สัดสํวนความกว๎างตํอความสูงชํองขนาน (AR) = 10 ความสูง
ชํองขนาน (H) = 30 มิลลิเมตร สํวนทดสอบ ยาว (L) 420 
มิลลิเมตร กว๎าง (W) 300 มิลลิเมตร ครีบหยักมีสัดสํวนความ
สูงครีบตํอความสูงชํองขนาน (e/H) = 0.1, 0.2, 0.3 และ 0.4 
สัดสํวนระยะพิตต๑เทํากับความสูงชํองขนาน (PR=H) = 1 โดย
ทําการติดตั้งครีบที่ผิวด๎านลํางของสํวนทดสอบและติดตั้งฮีต
เตอร๑ที่ผิวด๎านบนของสํวนทดสอบเพื่อต๎องการดึงความร๎อน
จานผิวด๎านบนมาผสมกับอุณหภูมิภายในทํอ (เปรียบเสมือน

เครื่องอุํนอากาศพลังงานแสงอาทิตย๑) มีมุมปะทะ () = 30 
เพื่อใช๎เป็นตัวสร๎างการไหลหมุนควงภายในทํอเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร๎อน 

รูปที่  2 แสดงอุปกรณ๑ทดลอง โดยชํองขนาน
สี่เหลี่ยมผืนผ๎ามีความยาว 2,000 มิลลิเมตร พัดลมขนาด 1.5 
kW เป็นแหลํงขับเคลื่อนการไหลของอากาศ แผํนออริฟิส
มิเตอร๑ที่สอบเทียบคําแล๎วใช๎วัดอัตราการไหลกํอนเข๎าชุด
ทดสอบโดยใช๎หลักการความแตกตํางของความดันและอําน
คําที่ได๎จาก Inclined manometer จากนั้นอากาศไหลเข๎าสูํ 
settling tank ซึ่งเป็นตัวปรับสภาพการไหลของอากาศจาก
ทํอกลมไปสูํทํอสี่ เหลี่ยมผืนผ๎าเพื่อลดความปั้นปุวนของ
อากาศกํอนเข๎าสูํสํวนทดสอบ แผํนชํองขนานถูกทําให๎ร๎อน

ด๎วยฮีตเตอร๑ไฟฟูาขนาด 1,000 W โดยใช๎ variac 
transformer เป็นตัวจํายกระแสเข๎าขดลวดฮีตเตอร๑ไห๎ได๎
ตามที่กําหนด data logger เป็นอุปกรณ๑เก็บและแสดงข๎อมูล
อุณหภูมิ 12 ตําแหนํง 10 ตําแหนํงแรกเป็นอุณหภูมิผิว ใช๎
เทอร๑โมคัปเปิลชนิด k สํวนอีก 2 ตําแหนํงเป็นอุณหภูมิ
ทางเข๎าและทางออก ใช๎เทอร๑โมคัปเปิลชิด RTD (PT100) 
เครื่องวัดคําความดันตกครํอม TESTO 350-M/XL เป็น
อุปกรณ๑ที่ใช๎วัดคําความดันคกครํอมระหวํางตําแหนํงทางเข๎า
และทางออกสํวนทดสอบ จากนั้นทําการบันทึกคําที่ได๎จาก
เครื่องวัดความดันตกครํอมและข๎อมูลที่ได๎จาก data logger 
ประมวลผลมายังคอมพิวเตอร๑ สํวนทดสอบทําการหุ๎มฉนวน
กันความร๎อนเป็นอยํางดีเพื่อปูองกันการสูญเสียความร๎อน
จากแผํนฮีตเตอร๑ไหลออกสูํบรรยากาศภายนอก 

3.2 วิธีการทดลอง 

 วิธีการทดลอง เริ่มจากเปิดการทํางานของพัดลม
โดยใช๎อินเวอเตอร๑ในการควบคุมความเร็วรอบของพัดลม 
ควบคุมความเร็วอากาศให๎อยูํ ในชํวง 1.5-6.5 m/s ซึ่ งที่
ความเร็วลมดังกลําวครอบคลุมคําเลขเรย๑โนลด๑อยูํในชํวง
ระหวําง 5000-23,000 กํอนทําการบันทึกผลการทดลองต๎อง
รอจนกวําอุณหภูมิทางเข๎า อุณหภูมิทางออก และอุณหภูมิผิว
คงที่กํอนทําการบันทึก จากนั้นทําการเก็บข๎อมูลที่อัตราการ
ไหลคําตํอไปจนครบทุคคําเรย๑โนลด๑ 

 

 
 

รูปที่ 1  การติดตั้งครีบหยัก 
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รูปที่ 2  ชุดทดลองเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อน 

 

4. ผลการทดลอง 

4.1 การทวนสอบท่อผนังเรียบ 

การทดลองนี้เพื่อศึกษาการถํายเทความร๎อนและการ
สูญเสียความดันในเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนแบบชํอง
ขนาน การทวนสอบทํอผนังเรียบใช๎สหสัมพันธ๑ของ Dittus-
Boelter ในการทวนสอบเลขนัสเซิลท๑ และใช๎สหสัมพันธ๑ของ 
Blasius ในการทวนสอบตัวประกอบเสียดทาน สําหรับ
สหสัมพันธ๑ท่ีใช๎ในการทวนสอบนี้ใช๎เอกสารอ๎างอิง [10] 

สหสัมพันธ๑ของ Dittus-Boelter  
 4.08.0 PrRe023.0Nu  (11) 

สหสัมพันธ๑ของ Blasius 
 25.0Re316.0 f  (12) 

 
รูปที่ 3  การทวนสอบเลขนัสเซิลท๑และตัวประกอบเสียด

ทานกับเลขเรย๑โนลด๑กรณีทํอผนังเรียบ 

รูปที่  3 แสดงการทวนสอบเลขนัสเซิลท๑และตัว
ประกอบเสียดทานกรณีทํอผนังเรียบ โดยใช๎ข๎อมูลผลการ
ทดลองเปรียบเทียบกับสหสัมพันธ๑จากสมการที่ (11) และ 
(12) พบวํา มีคําความคลาดเคลื่อนอยูํในชํวง ±6% สําหรับ
เลขนัสเซิลท๑และตัวประกอบเสียดทาน  

4.2 อิทธิพลความสูงครีบ (e/H) 

รูปท่ี 4 แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางเลขนัสเซิลท๑กับ
เลขเรย๑โนลด๑กรณีติดตั้งครีบหยักที่ความสูงตํางๆ พบวํา 
เลขนัสเซิลท๑มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นตามเลขเรย๑โนลด๑ โดยครีบที่ 
e/H = 0.4 มีคําเลขนัสเซิลท๑สูงสุด การติดตั้งครีบหยักภายใน
เครื่องแลกเปลี่ยนความ ร๎อนทําให๎เกิดการไหลหมุนควงสํงผล
ตํอการลดปริมาณการสร๎างช้ันขอบเขตทางความร๎อนได๎ดีและ
เพิ่มระดับความปั่นปุวนของการไหลภายในทํอ 

 
รูปที่ 4  ความสัมพันธ๑ระหวํางเลขนัสเซิลท๑กับเลขเรย๑โนลด๑ 
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รูปที่ 5  ความสัมพันธ๑ระหวํางตัวประกอบเสียดทานกับเลขเรย๑โนลด๑ 

รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางตัวประกอบเสียด
ทานกับเลขเรย๑โนลด๑ พบวํา เมื่อคําเลขเรย๑โนลด๑เพิ่มขึ้นสํงผล
ให๎แนวโน๎มตัวประกอบเสียดทานของครีบหยักมีคําลดลง
เล็กน๎อย โดยครีบหยักที่ e/H = 0.4 มีคําตัวประกอบเสียด
ทานสูงสุด ตามด๎วย e/H = 0.3, 0.2, 0.1 และชํองขนานที่มี
ผนังเรียบตามลําดับ เนื่องจากครีบที่มีความสูงมากนั้นจะ
สํงผลให๎เกิดการขวางการไหลหรือการบล็อกการไหและเกิด
ความปั่นปุวนสูงด๎วย  

4.3 สมรรถนะการเพ่ิมการถ่ายเทความร้อน () 

รูปที่  6 แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางอัตราสํวน
เลขนัสเซิลท๑กรณีทดสอบตํอเลขนัสเซิลท๑ของทํอผนังเรียบกับ
เลขเรย๑โนลด๑ จากการทดลองพบวํา อัตราสํวนเลขนัสเซิลท๑มี
คําลดลงเล็กน๎อยเมื่อเลขเรย๑โนลด๑เพิ่มขึ้น การติดตั้งครีบที่ 
e/H = 0.4 มีคาํอัตราสํวนเลขนัสเซิลท๑สูงสุด ตามด๎วย e/H = 
0.3, 0.2 และ 0.1 ตามลําดับ โดยมีคําอัตราสํวนเลขนัสเซิลท๑
เฉลี่ยมากวําทํอผนังเรียบเทํากับ 3.12, 3.03, 2.68 และ 1.98 
สําหรับการติดตั้งครีบที่ e/H = 0.4, 0.3, 0.2 และ 0.1 
ตามลําดับ 

 
รูปที่ 6  ความสัมพันธ๑ระหวํางอัตราสํวนเลขนัสเซิลท๑กรณีทดสอบตํอ

เลขนัสเซิลท๑ของทํอผนังเรียบกับเลขเรย๑โนลด๑ 

รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางอัตราสํวนตัว
ประกอบเสียดทานกรณีทดสอบตํอตัวประกอบเสียดทานของ
ทํอผนังเรียบกับเลขเรย๑โนลด๑ พบวํา อัตราสํวนตัวประกอบ
เสียกทานมีแนวโน๎มสูงขึ้นเมื่อเลขเรย๑โนลด๑เพิ่มขึ้น การติดตั้ง
ครีบที่ e/H = 0.4 มคีําอัตราสํวนตัวประกอบเสียดทานสูงสุด 
ตามด๎วย e/H = 0.3, 0.2 และ 0.1 ตามลําดับ โดยมีคําอัตรา
สํวนตัวประกอบเสียดทานเฉลี่ยมากวําทํอผนังเรียบเทํากับ 
27.5, 17.7, 9.5 และ 6.6 สําหรับการติดตั้งครีบที่ e/H = 
0.4, 0.3, 0.2 และ 0.1 ตามลําดับ 

 
รูปที่ 7  ความสัมพันธ๑ระหวํางอัตราสํวนตัวประกอบเสียดทานกรณี

ทดสอบตํอตัวประกอบเสียดทานของทํอผนังเรียบกับเลขเรย๑
โนลด๑ 

 
รูปที่ 8  ความสัมพันธ๑ระหวํางสมรรถนะการเพิ่มการถํายเทความร๎อน

กับเลขเรย๑โนลด๑ 

รูปที่ 8 แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางสมรรถนะการเพิ่ม
การถํายเทความร๎อนกับเลขเรย๑โนลด๑ ซึ่งเป็นข๎อมูลที่ได๎จาก
อัตราสํวนเลขนัสเซิลท๑และอัตราสํวนตัวประกอบเสียดทาน
โดยคิดที่กําลังขับเดียวกัน จากผลการทดลองพบวํา การ

ติดตั้งครีบที่ e/H = 0.2 มีคํา  สูงสุด ตามด๎วย e/H = 0.3, 
0.1 และ 0.4 ตามลําดับ โดยมีคําสมรรถนะการเพิ่มการ
ถํายเทความร๎อนสูงสุดเทํากับ 1.03, 1.16, 1.27 และ 1.06 
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สําหรับการติดตั้งครีบที่ e/H = 0.4, 0.3, 0.2 และ 0.1 
ตามลําดับ คําสมรรถนะการเพิ่มการถํายเทความร๎อนสูงสุดนี้
พบที่คําเลขเรย๑โนลด๑ต่ําสุดของกรณีทดสอบ 

5. สรุปผลการทดลอง 

การถํายเทความร๎อน ตัวประกอบเสียดทานและ
สมรรถนะการเพิ่มการถํายเทความร๎อนของเครื่องแลกเปลี่ยน

ความร๎อนแบบชํองขนานที่มีการติดตั้งครีบหยัก 30 ในชํวง
คําเลขเรย๑โนลด๑ 5000-23,000 ที่ความสูงครีบตํางๆ สามารถ
สรุปได๎ดังนี ้

1. การติดตั้งครีบหยักในชํองแผํนขนานสามารถชํวย
เพิ่มการถํายเทความร๎อนได๎ดีขึ้น โดยเฉพาะที่ e/H = 0.4 มี
คําการถํายเทความร๎อนสูงสุดในกรณีทดสอบ 

2. การติดตั้งครีบที่ e/H = 0.2 มีคํา  สูงสุด 
เนื่องจากให๎คําตัวประกอบเสียดทานท่ีต่ํากวํา e/H = 0.4 
และ e/H = 0.3 คํอนข๎างมาก แตํมีคําเลขนัสเซิลท๑สูงกวํา 
e/H = 0.1 สําหรับการประยุกต๑ใช๎ครีบหยักควรเลือกใช๎ที่ 
e/H = 0.2 เพราะให๎คํา  สูงสุด 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาผลของผิวหินขัดขาว ความเร็วเชิงเส๎นที่ผิวหินขัดขาว และเวลาในการขัดขาว ที่มีผลตํอ
คุณภาพข๎าวสาร จากการขัดขาวด๎วยเครื่องขัดขาวระดับห๎องปฏิบัติการแบบแกนนอน SATAKE รุํน TM05 ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง
หินขัดขาว 150 มิลลิเมตร โดยใช๎ผิวหินขัดขาวเบอร๑  30 36 และ 40 ความเร็วเชิงเส๎นที่ผิวหินขัดขาว 6.287.167.95 
8.759.3910.1811.06 และ 11.85 เมตรตํอวินาที และเวลาที่ใช๎ในการขัดขาว 150 180 210 และ 240 วินาที โดยใช๎ข๎าวขาวดอก
มะลิ 105 เป็นพันธุ๑ทดสอบ พบวํา ความเร็วเชิงเส๎นที่ผิวหินขัดขาวและเวลาที่ใช๎ในการขัดขาวที่เหมาะสมที่เบอร๑หิน 30 มีคํา 8.75 
เมตรตํอวินาที และ 150 วินาที ที่หินเบอร๑ 36 มีคํา 8.75 เมตรตํอวินาที และ 240 วินาที ที่เบอร๑หิน 40 มีคํา 10.18 เมตรตํอวินาที 
และ 150 วินาที โดยทั้ง 3 ระดับ ให๎คําเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวต๎นเฉลี่ยเทํากับ 70.1068.37 และ 69.68 เปอร๑เซ็นต๑ ตามลําดับ 

ค้าส้าคัญ: ผิวมินขัดขาว; ความเร็วเชิงเส้นที่ผิวมินขัดขาว; ข้าวขาวดอกมะลิ 105 

1. บทน้า 

ในปัจจุบัน วงการค๎าข๎าวโดยทั่วไป ยังคงพิจารณา
คุณภาพข๎าว จากคุณสมบัติทางกายภาพของข๎าวเป็นหลัก 
ทั้งนี้เพื่อใช๎ตํอรองราคาในการซื้อขาย การประเมินคุณภาพ
ของข๎าวเปลือกที่มีความชื้นตั้งแตํ 15 เปอร๑เซ็นต๑ ลงมา จะ
ประเมินราคาด๎วย คุณภาพการสี ปริมาณสิ่งเจือปน ข๎าวเมล็ด
เหลือง เมล็ดแดง เมล็ดท๎องไข ํและข๎าวเมล็ดเสีย เป็นต๎น การ
ตรวจสอบคุณภาพข๎าวมีวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ
แตกตํางกันไป ขึ้นอยูํกับเครื่องมือและอุปกรณ๑ที่แตํละโรงสีใช๎
ในการตรวจสอบคุณภาพ โดยเฉพาะในขั้นตอนการขัดขาว ซึ่ง
ทําให๎เมล็ดข๎าวเกิดการแตกหักมากที่สุด[2] โดยเครื่องขัดขาว
แบบลูกหินแกนนอนท่ีใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ถูกออกแบบมา
ให๎สามารถปรับตั้งการทํางานของเครื่องได๎ เชํน ตั้งความเร็ว
รอบของหินขัดขาว และระยะเวลาในการสีข๎าว หรือสามารถ
เปลี่ยนความหยาบของหินขัดขาวได๎ ดังนั้นการศึกษาหาคําที่
เหมาะสมตํางๆ ในการปรับตั้งเครื่องขัดขาวแบบลูกหินแกน

นอน เพื่อใช๎ตรวจสอบคุณภาพการสีของข๎าวแตํละชนิด จะมี
ผลให๎สามารถใช๎ประเมินคุณภาพข๎าวได๎คําที่นําเชื่อถือ และ
เป็นแนวทางหนึ่งในการแก๎ปัญหาในการซื้อขายข๎าวเปลือก
ตามคุณภาพที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นตํอไป 

2. อุปกรณ์ลละวิธีการ 

ทําการขัดขาวข๎าวกล๎องพันธ๑ข๎าวดอกมะลิ105 ด๎วย
เครื่องขัดขาว SATAKE  รุํน TM05 ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง
หินขัด 150 มิลลิเมตร  โดยใช๎ข๎าวกล๎องขาวดอกมะลิ 105 มี
ความช้ืนเฉลี่ย 11.65 เปอร๑เซ็นต๑มาตรฐานเปียก (น้ําหนัก
เฉลี่ย 27.10 กรัมตํอ 1000 เมล็ด) ตัวอยํางละประมาณ 200 
กรัม จํานวน 3 ซ้ํา  หลังจากขัดขาวทําการคัดแยกข๎าวหัก
ออกจากข๎าวต๎นด๎วยเครื่องคัดแยกตะแกรงหลุม SATAKE รุํน 
TRG05B ช่ังน้ําหนักข๎าวต๎นและข๎าวหัก และนําข๎าวต๎นสํวน
หนึ่งมาวัดคําดัชนีความขาว ด๎วยเครื่องวัดความขาว SATAKE 
รุํน MM1D การศึกษาครั้งนี้ออกแบบการทดลองเป็นแบบ 
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Factorial in CRD (Completely Randomized  Design) 
โดยมีปัจจัย และระดับของแตํละปัจจัยดังตํอไปนี้ (1) เบอร๑
หินขัดขาว 3 ระดับ ได๎แก ํเบอร๑ 30 36 และ 40 (2) ความเร็ว
เชิงเส๎นที่ผิวหินขัดขาว 8 ระดับ ได๎แกํ 6.28 7.16 7.95 8.75 
9.39 10.18 11.06 และ 11.85 เมตรตํอวินาที (3) เวลาใน
การขัดขาว 4 ระดับ ได๎แกํ 150 180 210 และ 240วินาท ี

 

3. ผล 

อิทธิพลของเบอร๑หินขัดขาว ความเร็วเชิงเส๎นของผิว
หินขัด และเวลาในการขัดขาว มีผลตํอคํ าดัชนีความขาว 
ระดับการสี เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวต๎น และเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหัก ของ
ข๎าวขาวดอกมะลิ 105 (ตารางที่ 1) ดังนี้ 

1. เมื่อความเร็วของหินขัดขาวและระยะเวลาในการ
ขัดขาวเพิ่มขึ้น ทําให๎คําดัชนีความขาว (รูปที่ 1 2 และ 3) 
ระดับการสี และเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหักมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น สํวนคํา
เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวต๎น (รูปที่ 4 5 และ 6) มีแนวโน๎มลดลง 

2. เมื่อเบอร๑หินขัดขาวเพิ่มขึ้น คําดัชนีความขาว 
ระดับการสี และเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหักมีแนวโน๎มลดลง สํวนคํา
เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวต๎นมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น 

ตารางที่ 1 คําเฉลี่ยของดัชนีความขาว ระดับการสี เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวต๎น และเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหัก ในการขัดขาวขา๎วขาวดอกมะลิ 105 จากการขัดขาว
ด๎วยเครื่องทดสอบการขัดขาว TM05 ด๎วยหินขัดขาวเบอร๑ 30 36 และ 40 ที่ได๎จากการวิเคราะห๑ทางสถิติ 

 
Peripheral speed Time on stone no.30 (s) Time on stone no.36 (s) Time on stone no.40 (s) 

(m/s) 150 180 210 240 150 180 210 240 150 180 210 240 

W
hit

en
ing

 D
eg

re
e 

6.28 31.60 31.20 32.27 33.07 30.53 31.00 31.13 31.20 29.90 30.40 30.97 30.97 

7.16 33.87 33.93 34.87 35.43 31.20 31.70 31.57 32.63 30.77 31.27 31.90 32.13 

7.95 37.90 38.10 39.63 40.97 31.30 33.07 35.20 36.40 31.87 32.70 33.20 34.13 

8.75 42.67 45.63 47.20 48.53 34.83 37.57 39.07 42.30 34.70 35.93 36.87 37.90 

9.39 47.17 48.27 49.50 50.40 40.83 44.57 45.77 47.30 38.43 40.03 41.57 43.93 

10.18 48.90 50.50 51.47 53.80 46.03 47.87 48.50 49.83 42.10 44.60 46.07 47.17 

11.06 49.47 53.00 54.17 54.97 48.80 50.03 50.77 52.43 46.27 47.10 47.80 48.43 

11.85 52.87 54.40 55.93 54.83 49.90 50.63 54.13 54.77 49.27 49.40 49.87 50.00 

M
ill

ing
 D

eg
re

e 

6.28 3.98 4.16 4.57 4.91 3.92 4.32 4.41 4.38 4.13 4.23 4.70 4.59 

7.16 4.88 5.15 5.56 6.03 4.41 4.59 5.02 5.25 4.61 4.90 5.11 5.29 

7.95 5.76 6.29 7.25 7.72 4.84 5.15 6.46 6.99 5.23 5.68 6.15 6.48 

8.75 7.53 9.12 10.58 11.72 6.40 7.11 7.78 9.00 5.76 6.48 7.28 7.93 

9.39 10.52 11.98 13.14 14.34 10.02 11.49 12.86 14.13 6.80 8.09 8.75 9.58 

10.18 12.41 15.25 15.67 18.05 10.15 11.86 14.05 15.18 7.95 9.24 10.33 10.96 

11.06 15.70 19.97 20.55 20.16 12.96 14.32 15.73 18.67 9.36 11.13 12.55 13.66 

11.85 18.23 19.25 22.81 24.19 16.26 18.61 20.89 23.00 11.56 13.32 13.94 16.00 

To
ta

l R
ice

 (%
) 

6.28 75.22 75.04 74.64 74.29 75.27 74.88 74.80 74.82 75.07 74.98 74.51 74.61 

7.16 74.32 74.05 73.64 73.17 74.80 74.61 74.18 73.95 74.59 74.30 74.09 73.90 

7.95 73.44 72.91 71.94 71.49 74.36 74.05 72.74 72.21 73.97 73.52 73.05 72.72 

8.75 71.67 70.08 68.63 67.48 72.80 72.08 71.42 70.20 73.44 72.72 71.91 71.26 

9.39 68.68 67.22 66.06 64.86 71.00 69.63 68.56 67.63 72.40 71.11 70.45 69.62 

10.18 66.80 63.95 63.53 61.14 69.06 67.34 65.15 64.02 71.25 69.96 68.87 68.24 

11.06 63.50 59.23 58.65 59.04 66.24 64.87 63.48 60.53 69.34 68.06 66.66 65.53 

11.85 60.97 59.96 56.39 55.01 62.94 60.59 58.30 56.20 67.64 65.89 65.27 63.20 

He
ad

 R
ice

 (%
) 

6.28 74.10 73.85 73.51 73.01 74.11 73.84 73.76 73.63 73.89 73.75 73.24 73.39 

7.16 73.31 72.89 72.57 71.92 73.71 73.50 73.02 72.82 73.10 72.97 72.54 72.42 

7.95 71.99 71.40 70.27 70.04 73.08 72.87 71.52 70.85 72.67 72.07 71.50 71.12 

8.75 70.10 68.15 66.35 64.78 71.48 70.61 69.81 68.37 72.00 71.21 70.28 69.60 

9.39 66.61 64.68 62.35 55.32 69.18 67.71 66.34 65.07 71.08 69.33 68.50 67.58 

10.18 61.25 37.12 28.60 8.20 66.92 64.62 46.58 34.51 69.68 68.26 66.90 66.16 

11.06 46.90 9.52 5.85 3.71 61.61 58.59 52.37 6.34 67.36 65.95 64.10 61.25 
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Peripheral speed Time on stone no.30 (s) Time on stone no.36 (s) Time on stone no.40 (s) 

(m/s) 150 180 210 240 150 180 210 240 150 180 210 240 

11.85 14.92 6.12 2.19 0.05 28.88 16.09 6.79 3.02 65.19 62.02 51.80 38.08 

Br
ok

en
 R

ice
 (%

) 

6.28 1.12 1.19 1.13 1.28 1.16 1.04 1.04 1.19 1.18 1.23 1.27 1.22 

7.16 1.01 1.16 1.07 1.25 1.09 1.11 1.16 1.13 1.49 1.33 1.55 1.48 

7.95 1.45 1.51 1.67 1.45 1.28 1.18 1.22 1.36 1.30 1.45 1.55 1.60 

8.75 1.57 1.93 2.28 2.70 1.32 1.47 1.61 1.83 1.44 1.51 1.63 1.66 

9.39 2.07 2.54 3.71 9.54 1.82 1.92 2.22 2.56 1.32 1.78 1.95 2.04 

10.18 5.55 26.83 34.93 52.94 2.14 2.72 18.57 29.51 1.57 1.70 1.97 2.08 

11.06 16.60 49.71 52.80 55.33 4.63 6.28 11.11 54.19 1.98 2.11 2.56 4.28 

11.85 46.05 53.84 54.20 54.96 34.06 44.50 51.51 53.18 2.45 3.87 13.47 25.12 

 
รูปที่ 1  แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางความเร็วเชิงเส๎นของผิวหินขัด และ

เวลาในการขัดขาว มีผลตํอคําดัชนีความขาว เมื่อขัดขาวด๎วย
หินเบอร๑ 30 

 
รูปที่ 2  แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางความเร็วเชิงเส๎นของผิวหินขัด และ

เวลาในการขัดขาว มีผลตํอคําดัชนีความขาว เมื่อขัดขาวด๎วย
หินเบอร๑ 36 

 
รูปที่ 3  แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางความเร็วเชิงเส๎นของผิวหินขัด และ

เวลาในการขัดขาว มีผลตํอคําดัชนีความขาว เมื่อขัดขาวด๎วย

หินเบอร๑ 40 

 
รูปที่ 4  แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางความเร็วเชิงเส๎นของผิวหินขัด และ

เวลาในการขัดขาว มีผลตํอคําเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวต๎น เมื่อขัดขาว
ด๎วยหินเบอร๑ 30 

 
รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางความเร็วเชิงเส๎นของผิวหินขัด และ

เวลาในการขัดขาว มีผลตํอคําเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวต๎น เมื่อขัดขาว
ด๎วยหินเบอร๑ 36 

 
รูปที่ 6  แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางความเร็วเชิงเส๎นของผิวหินขัด และ
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เวลาในการขัดขาว มีผลตํอคําเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวต๎น เมื่อขัดขาว ด๎วยหินเบอร๑ 40 

4. วิจารณ์ผล 

การขัดขาวข๎าวขาวดอกมะลิ 105 ด๎วยหินขัดขาว
เบอร๑ 30 36 และ 40 เมื่อแปรคําความเร็วเชิงเส๎นของหินขัด
ขาว และเวลาในการขัดขาวเพิ่มขึ้น มีผลทําให๎ คําดัชนีความ
ขาว (ภาพที่ 1 2 และ 3) ระดับการสี และเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหัก
เพิ่มขึ้น สํวนเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวต๎นมีคําลดลง (ภาพที่ 4 5 และ 6) 
ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของ [1]ผดุงศักดิ์ (2541) [2]ประ
สันต๑ (2542) และ [3]จรัญ (2548),  ความเร็วเชิงเส๎นของหิน
ขัดขาว และเวลาที่ใช๎ในการขัดขาวที่เหมาะสมสําหรับการขัด
ขาวข๎าวขาวดอกมะลิ 105 ด๎วยเครื่องขัดขาวแบบลูกหินแกน
นอนที่ใช๎ในการประเมินคุณภาพข๎าว สามารถสรุปได๎ดังนี้ 

1. ที่เบอร๑หินขัดขาว 30 ความเร็วเชิงเส๎นที่ผิวหินขัด
ขาวและเวลาที่ใช๎ในการขัดขาวที่เหมาะสม 8.75 m/s และ 
150 s มีคําดัชนีความขาว ระดับการสี เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวต๎น 
และเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหักเฉลี่ยเทํากับ 42.67 7.53 70.10 และ 
1.57% ตามลําดับ 

2. ที่เบอร๑หินขัดขาว 36 ความเร็วเชิงเส๎นที่ผิวหินขัด
ขาวและเวลาที่ใช๎ในการขัดขาวที่เหมาะสม 8.75 m/s และ 
240 s มีคําดัชนีความขาว ระดับการสี เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวต๎น 
และเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหักเฉลี่ยเทํากับ 42.30 9.00 68.37 และ 
1.83% ตามลําดับ 

3. ที่เบอร๑หินขัดขาว 40 ความเร็วเชิงเส๎นที่ ผิวหินขัด
ขาวและเวลาที่ใช๎ในการขัดขาวที่เหมาะสม 10.18 m/s และ 
150 s มีคําดัชนีความขาว ระดับการสี เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวต๎น 
และเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหักเฉลี่ยเทํากับ 42.10 7.95 69.68 และ 
1.57% ตามลําดับ 

ค้าขอบคุณ 

ขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ๑ ที่
สนับสนุนอุปกรณ๑และเครื่องมือตํางๆ ในการทํางานวิจัย 

เอกสารอ้างอิง 

[1] ผดุงศักดิ์ วานิชชัง. 2541. อิทธิพลของความเร็ว 
รอบลูกหินขัดขาวที่มีผลตํอคุณภาพการขัดขาว . 
หน๎า 148-157. ใน: เอกสารการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 15. 
เชียงใหม.ํ 

[2] ประสันต๑ ชํุมใจหาญ. 2542. การศึกษาปริมาณการ
แตกหักของเมล็ดข๎าวในกระบวนการสีข๎าว. เอกสาร
ประกอบการสัมมนารายวิชา สัมมนา 2. ขอนแกํน: 
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยขอนแกํน. 54 หน๎า. 

[3] จรัญ มงคลวัย. 2548. การศึกษาผิวหินขัดที่มีผลตํอการ
ขัดขาวข๎าว. วิทยานิพนธ๑ปริญญาวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยขอนแกํน. 101 
หน๎า. 
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TPT-03 

การทดสอบประสิทธิภาพมอบ้าบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงรมล้าไยสดจ้าลองในเขต
ภาคเมนือตอนบน 

* เกรียงศักดิ์ นักผูก1 , วิทยา อภัย 2 , สมเพชร เจรญิสุข2 , สรุินทร๑ ต๏ะกาบโพธ๑2 , สถิตย๑พงศ๑ รัตนคํา1 
วีระ ศรีกระจําง1 และ สมเดช ไทยแท๎1 

1 ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร 235 หมู่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
2 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร 223 หมู่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

ติดต่อผู้เขียน: เกรียงศักด์ิ  นักผูก  E-mail: n_kiangsak@hotmail.com) 

บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้ดําเนินการสํารวจหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ของโรงรมลําไยสดในเขตภาคเหนือตอนบน ได๎แกํ จังหวัด
เชียงใหมํและลําพูน และนํารูปแบบหอบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ที่โรงรมใช๎มากที่สุดมาสร๎างหอบําบัดจําลอง เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพการบําบัดกํอนปลํอยก๏าซสูํสิ่งแวดล๎อม ผลการสํารวจพบโรงรมก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ จํานวน 72 โรงรม เป็นโรงรมที่
ได๎รับการรับรองภายใต๎การการกํากับดูแลของกรมวิชาการเกษตร 57 โรงรม พบวํา มีหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑เป็นแบบ  
เปียก (wet scrubber) คล๎ายแบบ packing bed scrubber  66 โรงรม มากที่สุดคิดเป็น 92 เปอร๑เซ็นต๑ จึงได๎จํานวน

ออกแบบสร๎างโรงรมพร๎อมหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑แบบเปียกคล๎ายแบบ packing bed scrubber โดยสํวนที่สัมผัสกับก๏าซ
เป็นแผํนเหล็กกล๎าไร๎สนิมและแผํนอะคริลิก มีสํวนประกอบท่ีสําคัญอยูํ 4 สํวน คือ ห๎องรมก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ ห๎องเผาไหม๎
กํามะถัน ชุดพัดลมหมุนเวียนก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑พร๎อมทั้งดูดบําบัด และหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ โดยหอบําบัดก๏าซมี
สํวนประกอบหลัก 3 สํวน ได๎แกํ หอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ อํางสารบําบัด และปั๊มดูดสารบําบัด การทดสอบเปรียบเทียบ
สารที่ใช๎บําบดั คือ น้ําเปลํา น้ําปูนขาว และละลายโซดาไฟ ที่ปรับคํา pH เทํากับ 7 ,11 และ 11 โดยการบําบัดแยกจํานวนลูกมีเดีย 
(Media) บรรจุในหอบําบัด 3 แบบ ได๎แกํ  0, 1500 และ 2500 ลูก อัตราการสเปรย๑สารบําบัด 10 ลิตรตํอนาที ปริมาณน้ําในอําง
บําบัด 0.37 ลูกบาศ๑กเมตร อัตราการไหลของก๏าซ 0.095 ลูกบาศก๑เมตรตํอวินาที การทดลองหาประสิทธิภาพการบําบัดของ
สารละลายทั้งสามชนิด พบวํา เมื่อใช๎น้ําเปลําประสิทธิภาพการบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ คือ 35.75, 53.38 และ 73.75 
เปอร๑เซ็นต๑ ใช๎น้ําปูนขาวประสิทธิภาพในการบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ คือ 60, 80.70 และ 87.30 เปอร๑เซ็นต๑ และเมื่อใช๎
สารละลายโซดาไฟประสิทธิภาพในการบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ คือ 67.20 , 76.20 และ 79.50 เปอร๑เซ็นต๑ โดยสรุปแล๎ว สาร
บําบัดทีม่ีประสิทธิภาพสูงสุดคือน้ําปูนขาว รองลงมาเป็นสารละลายโซดาไฟ และน้ําเปลํามีประสิทธิภาพต่ําสุด และหอบําบัดก๏าซ
ซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ที่มีลูกมีเดีย 2500 ลูก มีประสิทธิภาพสูงสุด รองลงมาเป็นหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ที่มีลูกมีเดีย 1500 
ลูก และหอบําบัดที่ไมํมีลูกมีเดียประสิทธิภาพในการบําบัดต่ําสุด เมื่อพิจารณาโดยรวมการบําบัดโดยใช๎น้ําปูนขาวที่ปรับ pH เป็น
ดําง (pH 11) และมีลูกมีเดีย 2500 ลูก มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ค้าส้าคัญ: ซัลเฟอร์ไดออกไซด์; โรงรมล้าไยสด; มอบ้าบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

บทน้า 

ซัลเฟอร๑ (Sulfur หรือ Sulphur) หรือที่คนไทยเรียก
กวํากํามะถันเป็นธาตุชนิดหนึ่งในตารางธาตุที่มีสัญลักษณ๑ S 

ซัลเฟอร๑เป็นธาตุที่สําคัญตํอการเจริญเติบโตและกระบวนการ
เมตาบอลิซึมของสิ่งมีชีวิต ลักษณะทางกายภาพของซัลเฟอร๑
มีลักษณะเป็นผลึกสีเหลืองอัมพัน เมื่อเข๎าสูํสิ่งมีชีวิต จะถูก



 

[615] 

นําไปใช๎ในการสร๎างโปรตีน วิตามินหรือสารประกอบอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะรํางกายของมนุษย๑ประกอบด๎วยธาตุซัล เฟอร๑ 
(Sulfur) ประมาณ 0.25% ของน้ําหนักตัว ซึ่งใช๎เป็น
สํวนประกอบของกรดอะมิโนในการสร๎างเล็บ ผม และผิวหนัง 
ซึ่งเราจะได๎รับซัลเฟอร๑ผํานทางการรับประทานไขํ โปรตีนจาก
เนื้อสัตว๑ พืช และผลิตภัณฑ๑จากนมตํางๆ และในกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรม ซัลเฟอร๑และสารประกอบของซัลเฟอร๑ถูก
นํามาใช๎ในกระบวนการผลิต โดยสารประกอบซัลเฟอร๑ที่
สําคัญนิยมใช๎ได๎แกํ ก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ (SO2) สามารถ
ฆําแบคทีเรียและเช้ือราได๎ จึงนิยมนําก๏าซ SO2 มาใช๎การ
ถนอมอาหารพวกผลไม๎แห๎ง เชํน แอปเปิ้ล แอฟริคอท และ
มะเดื่อ[3] สําหรับประเทศไทยได๎มีการนําก๏าซซัลเฟอร๑ได
ออกไซด๑มาใช๎รมลําไยสด และภายหลังการรมก๏าซซัลเฟอร๑ได
ออกไซด๑ลําไยสด ต๎องมีการบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑
กํอนที่จะปลํอยทิ้งออกสูํบรรยากาศ เป็นการปูองกันไมํให๎เกิด
มลพิษในอากาศ โดยหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑มีอยูํ 2 
ประเภท[1] คือ หอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑แบบแห๎ง 
(ไมํพบวํามีการใช๎ในโรงรมในพื้นที่ เชียงใหมํและลําพูน) และ 
หอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑แบบเปียก (wet scrubber) 
มีอยูํหลายแบบ คือ Packing bed scrubber , Venturi 
scrubber , Moving bed scrubber , Cyclonic scrubber , 
Spray chamber and tower Impingement plate 
scrubber ,และ Fibrous packing scrubber มี
ลักษณะเฉพาะและข๎อดี ข๎อเสียตํางกัน ต๎องเลือกใช๎ให๎
เหมาะสมกับลักษณะการใช๎งาน สําหรับการบําบัดก๏าซ
ซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ที่เหลือจากการรมผลลําไยสด มีการศึกษา
และออกแบบหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ ซึ่งเป็นแบบที่
มีหลักการทํางานรํวมกันระหวําง venturi scrubber และ 
packed bed มีลูกมีเดีย (packing media) บรรจุอยูํภายใน 
2 ช้ัน สารละลายที่ใช๎บําบัด คือ โซเดียมคาร๑บอเนต และน้ํา
ปูนขาว โดยใช๎โซเดียมคาร๑บอเนต จับก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑
ในอากาศ ให๎ละลายอยูํในน้ํา หลังจากนั้น จึงตกตะกอนด๎วย
น้ําปูนภายนอกหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ แล๎วเวียน
สารละลายที่ใช๎บําบัด เข๎าไปใช๎ใหมํ พบวําสามารถลดความ
เข๎มข๎นของก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ลงให๎อยูํในระดับไมํเกิน
มาตรฐานการระบายก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ในประเทศไทย 
ที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด (อุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพฯ 

และเขตเทศบาล 400 ppm ในกรณีโรงรมก๏าซซัลเฟอร๑ได
ออกไซด๑ยังไมํมีการตรวจวัด) ใช๎เวลาในการบําบัดก๏าซ 20-30 
นาที สําหรับห๎องรมขนาด 4x5x2.5 เมตร คําต๎นทุนในการ
บําบัด 14.10 บาทตํอครั้ง[2] แตํในสภาพความเป็นจริงของ
โรงรมก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ในเขตจังหวัดเชียงใหมํ และ
ลําพูน พบวํา หอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ในระบบโรง
รมก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ลําไยสดทั้งหมดในปัจจุบันเป็นหอ
บําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑แบบเปียก (wet scrubber) มี
ความหลากหลายไมํเหมือนกัน ดั้งนั้นงานวิจัยนี้จึงได๎สํารวจ
และศึกษารูปแบบของหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑แตํละ
โรงรมและนําหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ที่มีการใช๎มาก
ที่สุดมาสร๎างเป็นต๎นแบบขนาดเล็ก เพื่อการทดสอบและ
พัฒนาให๎ดีขึ้น ผู๎ประกอบการสามารถนําหลักการไปพัฒนาใช๎
ในการปรับปรุงหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ของโรงรมที่
มีอยูํแล๎วให๎ดีขึ้น กํอนที่จะมีปัญหามลพิษเกินมาตรฐานในเขต
ชุมชน จนสุดท๎ายกลายเป็นปัญหากับผู๎ประกอบการเอง 
เพราะพบวํามีข๎อร๎องเรียนของประชาชนที่อยูํใกล๎โรงรมมาก
ขึ้น  

วิธีการด้าเนินการ 

โครงการนี้มีขั้นตอนในการดําเนินการทดลอง 3 การ
ทดลอง คือ 

การทดลองที่ 1 สํารวจเก็บข๎อมูลรูปแบบการบําบัด
ก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ของโรงรม หลักการทํางานของโรงรม 
ในเชิงหลักการทางทฤษฎี 

1.1.สํารวจเก็บข๎อมูล รูปแบบ ขนาด หลักการทํางาน 
ของ โรงรมและหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑  โดย
สอบถามวิธีการทํางานของหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑
จากผู๎ประกอบการ 

1.2.วิเคราะห๑และสังเคราะห๑ หลักการทํางานของ
กลไกในโรงรม ในเชิงหลักการทางทฤษฎี  

การทดลองที่ 2 การออกแบบและสร๎าง Model ของ
โรงรมพร๎อมหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ที่ออกแบบ 

2.1.นําหลักการที่วิเคราะห๑และสังเคราะห๑จากการ
ทดลองที่ 1 มาใช๎ในการออกแบบสร๎าง Model ของโรงรม
พร๎อมหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ โดยออกแบบให๎
สามารถแยกช้ินได๎ทําให๎สะดวก เพื่อการขนย๎ายและการติดตั้ง
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ที่งําย (สามารถเป็นต๎นแบบที่ใช๎ได๎ทั้งในการทดสอบและแสดง
สาธิตการทํางานของโรงรมก๏าซซัลเฟอร๑ได ๎) 

2.2.ดําเนินการสร๎าง Model ของโรงรมพร๎อมหอ
บําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ที่ออกแบบโดยเลือกวัสดุที่ทน
การกัดกรํอนเนื่องจากกรดซัลฟูริกได๎ดี มีปริมาตร 6.9 
ลูกบาศก๑เมตร (ขนาดประมาณหนึ่งในสี่สํวนของขนาดจริง) 
สามารถถอดแยกช้ินได๎ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย๎ายได๎ เป็น
โครงเหล็ก สํวนที่สัมผัสกับก๏าซเป็นแผํนเหล็กกล๎าไร๎สนิมและ
แผํนอะคริลิก  

การทดลองที่ 3. ทดสอบการทํางานของ Model ของ
โรงรมพร๎อมหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑  

3.1.ทดสอบการทํางานของ Model ของโรงรมพร๎อม
หอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ที่ออกแบบ และเก็บข๎อมูล
ในการกระจายก๏าซในห๎องรม ความเข๎มข๎นของก๏าซในห๎องรม 
พร๎อมทั้งข๎อมูลความเข๎มข๎นของก๏าซกํอนบําบัดและขณะ
บําบัด เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการบําบัด โดยสุํมเก็บ
ตัวอยํางภายในห๎องรมและที่หอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑
ระดับเหนือช้ันลูกมีเดียในหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑
และที่ปลายปลํองของหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ และ
ใช๎สารบําบัด 3 ตัว คือ น้ําเปลําที่คํา pH 7 นํ้าปูนขาว และ
สารละลายโซดาไฟ ที่คํา pH 11 อยํางละ 3 ซ้ํา อัตราการ
สเปรย๑สารบําบัด 10 ลิตรตํอนาที ปริมาณน้ําในอํางบําบัด 
0.37 ลูกบาศ๑กเมตร อัตราการไหลของก๏าซ 0.095 ลูกบาศก๑
เมตรตํอวินาที ปริมาณกํามะถันที่เผา 350 กรัม ในการ
ทดสอบได๎แยกออกเป็น 3 แบบ 

1.ทดสอบหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ โดยไมํมี
ลูกมีเดีย  

2.ทดสอบหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ โดยมีลูก
มีเดีย 1,500 ลูก  

3.ทดสอบหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ โดยมีลูก
มีเดีย 2,500 ลูก  

3.2 นําผลการทดสอบ มาวิเคราะห๑หาความสัมพันธ๑ 
ในสํวนของความเข๎มข๎นของก๏าซที่ลดลงวํามีความสัมพันธ๑กับ
สารที่ใช๎บําบัดอยํางไร มีความสัมพันธ๑กับจํานวนลูกมีเดีย
หรือไมํ และหาประสิทธิภาพการบําบัด ได๎จากสมการ (1) 

 
3.3.เก็บข๎อมูลการทดสอบ วิเคราะห๑ และสังเคราะห๑

ข๎อมูลการทดสอบ 
การค้านวณปริมาณก้ามะถัน [1] 
การคํานวณปริมาณกํามะถันเพื่อใช๎ในการเผา เพื่อให๎

ได๎ปริมาณก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ที่ใช๎ในการรมภายในห๎อง
รม ได๎จากสมการ (2) 

 

 

วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

1. วางสายยางขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 5 มิลลิเมตร 
ให๎ปลายสายอยูํในตําแหนํงที่กึ่งกลางห๎องที่ความสูง 3 ระดับ 
คือ หนึ่งสูงจากพื้นห๎อง 0.15 เมตร สองสูงจากพื้น 1.20 เมตร 
และสามสูงจากพื้น 2.00 เมตร ตามลําดับ สํวนหอบําบัดก๏าซ
ซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ ให๎ปลายสายอยูํในตําแหนํงปลายปลํอง
และเหนือช้ันลูกมีเดียกํอนเข๎าปลํอง 

2. กระบวนการทดสอบ เริ่มจาก ปิดประตูห๎องรม 
เผากํามะถันจนหมดใช๎เวลาประมาณ 10-12 นาที เปิด
หมุนเวียนประมาณ 3-5 นาที เก็บตัวอยํางก๏าซภายในห๎องรม

 



              (1) 

  ประสิทธิภาพการบําบัด 
   ความเข๎มข๎นของก๏าซซัลเฟอร๑ได
ออกไซด๑ในห๎องรมที่ 20 นาที   
   ความเข๎มข๎นของก๏าซซัลเฟอร๑ได
ออกไซด๑ที่ปลายปลํองหอบําบัด ขณะเริมดูดที่ 10 
วินาที   

น้ําหนัก SO2  (กรัม) = S + M 
     = ( A X B X C ) + ( D X E )      (2) 
 S = ปริมาณก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑เหลือ
ในห๎องรม เมื่อสิ้นสุดการรม (กรัม) 

 M = ปริมาณก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ที่
ลําไยดูดซับไว๎ (กรัม) 
 A = ความเข๎มข๎นของก๏าซ ซัลเฟอร๑ได
ออกไซด๑ ที่เหลือในห๎องรม เมื่อสิ้นสุดการรม 
(เปอร๑เซ็นต๑) 
 B = ปริมาตรที่วํางในห๎องรม (ลูกบาศก๑
เมตร) 
 C = ความหนาแนํนของก๏าซซัลเฟอร๑ได
ออกไซด๑ ที่ 30 องศาเซลเซียส (2.574 กรัม/ลิตร) 
 D = น้ําหนักของลําไย (กิโลกรัม) 
 E = อัตราการดูดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑
ตํอลําไย (กรัม/กิโลกรัม) 
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โดยใช๎ปั๊มดูดก๏าซออกมาทุกๆ 5 นาที เป็นเวลาทั้งสิ้น 20 
นาที จากนั้นทําการดูดบําบัด เก็บตัวอยํางก๏าซภายในห๎องรม
และปลํองของหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ ครั้งแรกที่ 
10 วินาที เมื่อเริ่มเปิดพัดลมดูดบําบัด จากนั้นเก็บตัวอยํางทุก 
2 นาที เป็นเวลาทั้งสิ้น 12 นาท ี

3.ตรวจสอบหาปริมาณสารซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ที่ได๎
ด๎วยวิธีการไทเทรต และ นําคําตัวเลขที่ได๎จากการเก็บ
ตัวอยํางไปคํานวณหาคําความเข๎มของสารซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ 
ผลและวิจารณ๑ผลการทดลอง 

1.ผลส้ารวจเก็บข้อมูลการบ้าบัดของโรงรม  

การสํารวจโรงรมก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน พบวํา มีโรงรมก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ 
จํานวน 72 โรงรม เป็นโรงรมที่ได๎รับการรับรองภายใต๎การ
กํากับดูแลของกรมวิชาการเกษตร 57 โรงรม ทุกโรงรมมีหอ
บําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ในระบบโรงรมก๏าซซัลเฟอร๑ได
ออกไซด๑ลําไยสดทั้งหมดในปัจจุบันเป็นหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑
ไดออกไซด๑แบบเปียก (wet scrubber) มีความหลากหลายไมํ
เหมือนกัน คือ 1) แบบอุโมงค๑ มีการสเปรย๑น้ําปูนขาวเข๎า
กระแทกกับแผนที่ใช๎ขวางทางลม เพื่อให๎น้ําปูนขาวแตก
กระจายเป็นฝอยละอองเล็กๆ เป็นการเพิ่มพื้นที่สัมผัส
ระหวํางน้ําปูนขาวกับก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ มี 1 โรง 2) 
แบบอุโมงค๑ วางทํอพีวีซีที่เจาะรูเล็กฉีดน้ําปูนขาวลงมาจาก
ผนังด๎านบน ทั้งสองแบบนี้ก๏าซที่ต๎องการบําบัดจะไหลใน
แนวราบขนานไปกับความยาวของอุโมงค๑และที่ปลายอุโมงค๑
ปิด และตํอทํอทิ้งก๏าซที่ผนังด๎านบนเป็นทํอสูงประมาณ 5 
เมตร เพื่อปลํอยก๏าซทิ้งสูํบรรยากาศภายนอก มี 1 โรง 3) 
แบบผสมระหวําง Venturi + Pack tower คือ ระบบแบบใช๎
เวนจูรี่เพิ่มความเร็วลมและฉีดน้ําปูนขาวเข๎ากํอนชํองแคบ
ของเวนจูรี่ทําให๎มีการแตกเป็นฝอยละอองของน้ําได๎ดีเป็นการ
เพิ่มพื้นท่ีสัมผัสระหวํางก๏าซกับน้ําปูนขาว และดักจับละออง
น้ําด๎วย packing bed มี 4 โรง และ 4) หอบําบัดก๏าซ
ซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑แบบเปียกคล๎ายแบบ packing bed 
scrubber มีลักษณะเป็นทรงกระบอก (column) บรรจุลูก
มีเดียอยูํภายใน (media) ลูกมีเดียนี้ใช๎เป็นตัวเพิ่มพื้นที่
ผิวสัมผัสระหวํางของเหลวกับก๏าซ (scrubber) เหนือข้ึนมา
จากช้ันลูกมีเดีย มีหัวสปริงเกอร๑ฉีดน้ําปูนขาว ด๎านลํางลูก

มีเดียมีทํอสํงก๏าซเข๎าบําบัด แตํมีความแตกตํางกันในเรื่องการ
วางช้ันลูกมีเดีย ทั้งในสํวนของ จํานวนลูกของช้ันลูกมีเดีย 
ตําแหนํงที่วาง ปริมาณน้ําปูนขาวที่สเปร๑ย ขนาดของปั๊มน้ํา 
และขนาดของหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ มี 66 โรง 
เป็นแบบที่ใช๎กันมากที่สุดในโรงรมที่ตั้งอยูํในเขต เชียงใหมํ 
และ ลําพูน คิดเป็น 92 เปอรํเซ็นต๑  

2.ผลการออกแบบและสร๎าง Model ของโรงรม
ซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑พร๎อมหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ที่
ออกแบบ 

จากการสํารวจโรงรมก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ในเขต
จังหวัดเชียงใหมํ ลําพูน พบวําหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ได
ออกไซด๑ในโรงรมก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ลําไยสดเกือบ
ทั้งหมดในปัจจุบันเป็นหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑แบบ
เปียกคล๎ายแบบ packing bed scrubber คิดเป็น 92 
เปอร๑เซ็นต๑ ในการงานวิจัยนี้จึงได๎ออกแบบบนพื้นฐานแนวคิด
หอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑แบบเปียกคล๎ายแบบ 
packing bed scrubber โดยได๎ออกแบบและสร๎าง Model 
ของโรงรมพร๎อมหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ โดยเลือก
วัสดุทนการกัดกรํอน เนื่องจากกรดซัลฟูริกได๎ดี และสามารถ
ถอดแยกช้ินได๎ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย๎าย สํวนที่สัมผัสกับ
ก๏าซเป็นแผํนเหล็กกล๎าไร๎สนิมและแผํนอะคริลิก ยึดติดกับ
โครงสร๎างเหล็กกลํอง มีสํวนประกอบที่สําคัญอยูํ 4 สํวน คือ 

2.1.ห๎องรมก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ ขนาด กว๎าง 
1.20 เมตร สูง 2.4 เมตร และ ยาว 2.40 เมตร มีปริมาตร 6.9 
ลูกบาศก๑เมตร  ผนังด๎านข๎างทั้งสองด๎าน ด๎านหน๎าและบาน
ประตูทําด๎วยแผํนอะคริลิก ยึดติดกับโครงสร๎างเหล็กกลํอง 
19 มิลลิเมตร ขนาด กว๎าง 1.24 เมตร สูง 1.82 เมตร ผนัง
ด๎านบน ผนังด๎านลําง และด๎านหลัง เป็นแผํนเหล็กกล๎าไร๎
สนิมหนา 1.8 มิลลิเมตร ติดกับแผํนไม๎อัดหนา 10 มิลลิเมตร 
แล๎วยึดติดกับโครงสร๎างเหล็กกลํอง 19 มิลลิเมตร ผนัง
ด๎านหลัง ท่ีใกล๎ขอบลํางมีรูเพื่อตํอทํอห๎องเผาไหม๎กํามะถัน
เข๎า จํานวน 2 รู  และที่ ใกล๎ขอบบนมีรูสํ าหรับตํอทํอ
หมุนเวียนก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ ผนังข๎างด๎านขวาชิดไปทาง
ด๎านหลังตอนลําง มีรูตํอทํอขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 100 
มิลลิเมตร เพื่อเช่ือมตํอชุด พัดลมดูดและหมุนเวียนก๏าซ
ซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ และผนังด๎านซ๎ายมือ เหนือขอบประตู 
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และใกล๎ขอบด๎านลํางมีบอลวาล๑วขนาด 50 มิลลิเมตร ติดอยูํ 
เพื่อเปิดให๎อากาศใหลเข๎าขณะดูดบําบัด 

2.2.ห๎องเผาไหม๎กํามะถัน ขนาด กว๎าง 0.60  เมตร 
สูง 0.50 เมตร และ ยาว 0.50 เมตร ทําจากแผํนเหล็กกล๎าไร๎
สนิมหนา 1.8 มิลลิเมตร ผนังด๎านบนตรงกึ่งกลางมีรูสําหรับ
ทํอออกซิเจนเข๎าไปในห๎องเผาไหม๎กํามะถัน ด๎านหน๎ามีประตู
ขนาด 0.60 x 0.50 เมตร ด๎านหลังมีทํอ 2 ทํอ สําหรับตํอเข๎า
กับผนังด๎านหลังของห๎องรมก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ 

 
รูปที่ 1 ห๎องรมก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑  

2.3.ชุดพัดลมดูดบําบัดพร๎อมทั้งหมุนเวียนก๏าซ
ซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ เป็นพัดลมดูดลมเข๎าในแนวแกน แบบใบ
โค๎ง จํานวน 6 ใบ ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 0.30 เมตร กว๎าง 
0.12 เมตร ลมที่ออกที่ปลายใบ ในแนวตั้งฉากกับแนวดูด 
ความเร็วลมที่วัดได๎ที่ทางออกโดยเฉลี่ย 12.1 เมตรตํอวินาที 
ทํอทางออกขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 100 มิลลิเมตร คํานวณ
อัตราการไหลของก๏าซได๎ 0.095 ลูกบาศก๑เมตรตํอวินาท ี

2.4.หอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ มีสวนประกอบ
หลักอยูํ 3 สํวน  

2.4.1.โครงสร๎างสํวนหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ได
ออกไซด๑ ขนาด กว๎าง 0.65  เมตร ยาว 0.65 เมตร และ สูง 
1.80 เมตร ทําด๎วยแผํนอะคริลิก ยึดติดกับโครงสร๎างเหล็ก
กลํอง 19 มิลลิเมตร ผนังด๎านลํางตรงกึ่งกลางเจาะรูขนาดเส๎น
ผํานศูนย๑กลาง 100 มิลลิเมตร เพื่อตํอทํอน้ํากลับไปยังอํางน้ํา
บําบัด ผนังด๎านข๎างเจาะรูขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 100 
มิลลิเมตร เพื่อตํอทํอทางเข๎าก๏าซซัลเฟอร๑ซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑
มายังหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ ภายในหอบําบัดก๏าซ
ซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ เหนือทํอทางเข๎าก๏าซซัลเฟอร๑ซัลเฟอร๑ได

ออกไซด๑ มีช้ันตะแกรงสําหรับเป็นที่วางลูกมีเดีย และที่ผนัง
ด๎านบนตรงกึ่งกลางเจาะรูขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 100 
มิลลิเมตร เพื่อตํอทํอปลํองทิ้งอากาศออกบรรยากาศภายนอก 

2.4.2.อํางน้ําบําบัด ทําด๎วยแผํนอะคริลิก ยึดติดกับ
โครงสร๎างเหล็กกลํอง 19 มิลลิเมตร ขนาด กว๎าง 0.57  เมตร 
ยาว 1.60 เมตร และ สูง 0.60 เมตร  ในแนวยาวแยกออกเป็น 
4 ชํองเทําๆกัน ชํองแรกกันให๎น้ําล๎นแผํนกั้นที่หนึ่งมายังชํอง
ที่สอง ชํองที่สองน้ําไหลลอดชํองแผํนกันที่สองมายังชํองที่
สามและล๎นแผํนกั้นที่สามไปยังชํองที่สี่ ซึ่งเป็นชํองที่ติดตั้งปั๊ม
น้ําเพื่อดูดน้ําไปใช๎บําบัดในหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ 

2.4.3 ปั๊มดูดน้ําบําบัด เป็นปั๊มขนาด 0.37 กิโลวัตต๑ 
ทําหน๎าที่ดูดน้ําจากอํางน้ําไปสเปรย๑ในหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑
ไดออกไซด๑ หัวสเปรย๑มีลักษณะเป็นโครงสี่เหลี่ยม ทําจาก
ทํอพีวีซีขนาด 12 มิลลิเมตร เจาะรู 3 แถว หํางกันประมาณ 
10 มิลลิเมตร ระหวํางแถวหํางกันประมาณ 10 มิลลิเมตร 
วํางแนวของรูระหวํางแถวแบบสลับฟันปลา  

 
รูปที่ 2  (ก) ห๎องเผาไหม๎  (ข) ชุดพัดลมดูดบําบัดและหมุนเวียนก๏าซ

ซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑  (ค) หอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑และ
อํางน้ําบําบัด 

จากข๎อมูลข๎างบนได๎กลําวถึงช้ินสํวนตํางๆที่สําคัญมา
ทั้งหมดแล๎ว เป็นข๎อมูลแยกในแตํละชิ้นสํวน ท๎ายนี้ได๎แสดง
ภาพถํายของโรงรมซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ ที่สร๎างเสร็จแล๎ว (รูป
ที่ 3 ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอบ้าบัด 

อ่างน้้าบ้าบัด 
(ก) 

(ข) (ค) 
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รูปที่ 3  ก ด๎านหน๎าโรงรมซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ (ข) ด๎านหลังโรงรม

ซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ 

หลักการทํางานของโรงรมซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ (รูปท่ี 
3 ) กํอนทําการรมต๎องปิดประตูห๎องรมให๎แนํน ปิดวาล๑วลม
เข๎าที่ผนังด๎านข๎างอยูํ ใกล๎ขอบประตูด๎านหน๎าทั้งสองตัว 
ด๎านหลังมีวาล๑วอีกสามตัวให๎ปิดไว๎ทั้งหมด (วาล๑วตัวที่หนึ่งอยูํ
ทางเข๎าพัดลม ท่ีทางออกพัดลมตํอเข๎ากับข๎อตํอสามทาง ที่
ทางแยกสามทางติดวาล๑วตัวที่สองสําหรับหมุนเวียนก๏าซ
ซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ภายในห๎องรม และที่ปลายทางออกติด
วาล๑วตัวท่ีสาม วาล๑วตัวนี้ติดไว๎สําหรับเปิดให๎ก๏าซซัลเฟอร๑ได
ออกไซด๑ไหลไปยังหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑) จากนั้น
ช่ังกํามะถันให๎ได๎น้ําหนัก 350 กรัม ใสํในชาม ปาดหน๎าให๎
เรียบกดตรงกลางให๎เป็นรอยลึกลงไปประมาณ 10 มิลลิเมตร 
โดยประมาณ นําชามกํามะถันไปวางในห๎องเผาไหม๎กํามะถัน 
ให๎กึ่งกลางชามที่กดเป็นรอยไว๎ให๎ตรงกับปลายทํอออกซิเจน 
จากนั้นเทเมทินแอลกอฮอร๑ลงไปเล็กน๎อยพอประมาณลงตรง
รอยกดตรงกึ่งกลาง จุดไฟกับกระดาษเล็กๆ วางลงตรงที่รอย
กด เมื่อไฟจุดติดในชามแล๎วให๎ปิดฝาห๎องเผาไหม๎ให๎แนํน แล๎ว
เปิดวาล๑วออกซิเจน สังเกตดูเปลวไฟออกเป็นสีน้ําเงิน จากนั้น
รอจนเผาไหม๎หมด ให๎ปิดวาล๑วออกซิเจน และเปิดวาล๑วตัวท่ี
หนึ่ง เปิดวาล๑วตัวที่สอง และเปิดพัดลมเพื่อหมุนเวียนก๏าซ
ซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ภายในห๎องรมประมาณ 5 นาที กํอนทํา
การดูดบําบัดให๎เปิดปั๊มน้ําบําบัดกํอนประมาณ 5 นาที แล๎ว
เปิดพดัและเปิดวาล๑วตัวที่สามให๎ก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ไหล
เข๎าไปในหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ ปิดวาล๑วตัวที่สอง 
เปิดวาล๑วลมเข๎าทั้งสองตัว จนเสร็จการบําบัด 

3. ผลการทดสอบการท้างานของ Model ของโรงรม
พร้อมมอบ้าบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  

ในการทดสอบหอบําบัด เมื่อเริ่มเผากํามะถันความ
เข๎มข๎นของก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ ภายในห๎องรมก๏าซ

ซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ มีคําเพิ่มขึ้นเลื่อยๆ ใช๎เวลาเผากํามะถัน
จนหมดประมาณ 12-15 นาที จึงเปิดระบบหมุนเวียนก๏าซ
ซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ภายในห๎องรมเป็นเวลา 5 นาที.ใช๎เวลาดูด
บําบัด 12 นาที พบวํา การบําบัดโดยไมํมีลูกเมียเดีย ที่เวลา 
10 วินาที แรกที่ดูดบําบัด โดยการใช๎น้ําเปลําบําบัด มี 
ประสิทธิภาพในการบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ 35.75 
เปอร๑เซ็นต๑ การใช๎น้ําปูนขาวบําบัด มีประสิทธิภาพในการ
บําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ 60 เปอร๑เซ็นต๑ และการใช๎
สารละลายโซดาไฟบําบัด มีประสิทธิภาพในการบําบัดก๏าซ
ซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ 67.20 เปอร๑เซ็นต๑  

สําหรับการบําบัดโดยมีลูกเมียเดีย 1500 ลูก ที่เวลา 
10 วินาที  แรกที่ ดู ดบํ าบั ด การใช๎น้ํ า เปลํ าบํ าบั ด มี
ประสิทธิภาพในการบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ 53.38 
เปอร๑เซ็นต๑ การใช๎น้ําปูนขาวบําบัด มีประสิทธิภาพในการ
บําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ 80.70 เปอร๑เซ็นต๑ และการใช๎
สารละลายโซดาไฟบําบัด มีประสิทธิภาพในการบําบัดก๏าซ
ซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ 76.20 เปอร๑เซ็นต๑  การบําบัดโดยมีลูก
เมียเดีย 2500 ลูก ที่เวลา 10 วินาที แรกที่ดูดบําบัด การใช๎
น้ําเปลําบําบัด มีประสิทธิภาพในการบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ได
ออกไซด๑ 73.75 เปอร๑เซ็นต๑ การใช๎นําปูนขาวบําบัด มี
ประสิทธิภาพในการบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ 87.70 
เปอร๑ เซ็ นต๑  และการใช๎สารละลายโซดาไฟบําบัด มี
ประสิทธิภาพในการบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ 79.50 
เปอร๑เซ็นต๑ (รูปที่ 4)  

 
รูปที่ 4  ความสัมพันธ๑ระหวํางลูกมีเดียกับประสิทธิภาพการบําบัด 

ดั้งนั้นจากผลการทดสอบแสดงวํา การบําบัดโดยใช๎
น้ําปูนขาวสามารถบําบัดได๎ดีกวําการใช๎สารละลายโซดาไฟ ที่
ความเข๎มข๎นของดํางเทํากัน คือ คํา ph 11 แตํทั้งสองสารนี้ 
ก็สามรถบําบัดได๎ดีกวําการใช๎น้ําเปลําบําบัด และการใสํช้ัน
ลูกมีเดียสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดได๎ เพราะเป็น
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การชะลอความความเร็วของก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ให๎ไหล
ผํานหอบําบัดช๎าลง อีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สัมผัสระหวําง
ก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑กับสารบําบัด เพราะผลจากการ
ทดสอบช้ีให๎เห็นชัดเจนวําหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ที่
มีลูกมีเดีย 2500 ลูก สามารถบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑
ได๎ดีกวําหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ที่มีลูกมีเดีย 1500 
ลูก และหอบําบัดที่ไมํมีลูกมีเดียมีประสิทธิภาพในการบําบัด
ต่ําสุด หอบําบัดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ หอบําบัดที่มีลูก
มีเดีย 2500 ลูก และใช๎น้ําปูนขาวในการบําบัด 

สรุป 

การสํารวจโรงรมก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน พบวํา มีโรงรมก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ 
จํานวน 72 โรงรม เป็นโรงรมที่ได๎รับการรับรองภายใต๎การ
การกํากับดูแลของกรมวิชาการเกษตร 57 โรงรม ทุกโรงรมมี 
หอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ และหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑
ไดออกไซด๑แบบเปียกคล๎ายแบบ packing bed scrubber มี 
66 โรง คิดเป็น 92 เปอรํเซ็นต๑  

ในการงานวิจัยนี้  จึ งได๎ออกแบบหอบําบัดก๏าซ
ซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑แบบเปียกคล๎ายแบบ packing bed 
scrubber โดยได๎ออกแบบและสร๎าง Model ของโรงรม
พร๎อมหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ ให๎สามารถถอดแยก
ช้ินได๎ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย๎าย สํวนที่สัมผัสกับก๏าซเป็น
แผํนเหล็กกล๎าไร๎สนิมและแผํนอะคริลิก ยึดติดกับโครงสร๎าง
เหล็ก มีสวนประกอบที่สําคัญอยูํ 4 สํวน คือ ห๎องรมซัลเฟอร๑
ไดออกไซด๑ ห๎องเผาไหม๎กํามะถัน ชุดพัดลมหมุนเวียนก๏าซ
ซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑พร๎อมทั้งดูดบําบัด และหอบําบัดก๏าซ
ซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ มีสํวนประกอบหลักอยูํ 3 สํวน โครงสร๎าง
สํวนหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ อํางน้ําบําบัด และปั๊ม
ดูดน้ําบําบัด 

จากผลการทดสอบพบวํา การบําบัดโดยใช๎น้ําปูนขาว
สามารถบําบัดได๎ดีกวําการใช๎สารละลายโซดาไฟ ที่ความ
เข๎มข๎นของดํางเทํากัน สองสารนี้ สามรถบําบัดได๎ดีกวําการใช๎
น้ําเปลําบําบัด การใสํช้ันลูกมีเดียสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบําบัดได๎ และหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ที่มีลูก
มีเดีย 2500 ลูก สามารถบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ได๎
ดีกวําหอบําบัดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ที่มีลูกมีเดีย 1500 ลูก 

หอบําบัดที่ไมํมีลูกมีเดียมีประสิทธิภาพในการบําบัดต่ําสุด 
สรุปวําหอบําบัดที่มีลูกมีเดีย 2500 ลูก และใช๎น้ําปูนขาวใน
การบําบัด เป็นหอบําบัดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  

ค้าขอบคุณ (ถ้ามี) 

คณะทํางานขอขอบคุณ ผอ. จําลอง  ดาวเรือง  คุณ
มานพ  หารเทวี และเจ๎าหน๎าที่ศูนย๑วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหมํ 
ที่ได๎ให๎พื้นที่ในการติดตั้งแบบ Modal โรงรมเพื่อทดสอบจน
งานนี้แล๎วเสร็จ 

คณะทํางานขอขอบคุณ เจ๎าหน๎าที่ศูนย๑วิจัยเกษตร
วิศวกรรมเชียงใหมํ และเจ๎าหน๎าที่กลุํมพัฒนาการตรวจสอบ
พืชและปัจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 
1 ที่ได๎สร๎างต๎นแบบรวมทั้งติดตั้งแบบจําลองโรงรม และ
ดําเนินการทดสอบจนงานนี้แล๎วเสร็จ 

เอกสารอ้างอิง 

[1] ซิง ชิง ทองดี, สมศักดิ์  ชัยมงคล, สดศรี  เนียมเปรม, 
สัมพันธ๑  ศรีสุริยวงษ๑, มานัส  แจํมจํารูญ, ศิริพงษ๑  
พัฒนวิบูลย๑, อนวัช  สุวรรณกุล, ยุวดี  รัตนไชย, จิต
ตา  ศาสตร๑เพ็ชร และน้ําเพชร ชัยวิภา. 2540. 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและระบบประกัน
คุณภาพลําไยสดเพื่อการสํงออก . สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงประเทศไทย . 
กรุงเทพ. 97 หน๎า.  

[2] แสวง  เกิดประทุม, สัมพันธ๑  ศรีสุริยวงศ๑, เพิ่มสุข  มา
ทะ, ศิริพงษ๑  พัฒนวิบูลย๑, สดศรี  เนียมเปรม, 
มนัสแจํมจํารูญ, เจนจิต  พรรณวดี, นิลพรรณ  ชา
นนท๑เมือง, ศิริลักษณ๑  ตั้งทรงสุวรรณ๑, บุญเตือน  
มงคลแถลง, สมาน  เกิดประทุม และลิฤทิ์  ดิษฐ๑
สอน 2543 การพัฒนาห๎องรมควันลําไยเพื่อการ
สํงออก การพัฒนาเครื่องกําจัดซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑
ในระบบรมควันลําไย โครงการวิจัยที่ ภ.41 -10/
รายงานฉบับที่ 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีแหํงประเทศไทย. กรุงเทพ 

[3]www.dpm.nida.ac.th/main/index.php/articles/c
hemical-hazards/item/70-ซัลเฟอร๑-กํามะถัน-
สารเคมีทีคี่วรรู๎จักร 
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TPT-04 

เครื่องต้นลบบเพื่อตรวจวัดปริมาณเนื้อยางลม้ง (DRC) โดยวิธวีัดค่าความมนืด 

อิทธิพล พจนสัจ1, จิราพร พจนสัจ2และ พลศาสตร๑ เลิศประเสริฐ3 
1สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร17/1 หมู่ 6  

ต าบลชุมโค  อ าเภอปะทิว  ชุมพร86160 
2สาขาคณิตศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 17/1 หมู่ 6 ต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว ชุมพร 86160 

3สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 

ผู้เขียนติดต่อ: อิทธิพล พจนสัจ  E-mail: kpitipol@kmitl.ac.th 

บทคัดย่อ 

ปริมาณเนื้อยาง(ความเข๎มข๎น)ในน้ํายางสดเป็นตัวแปรสําคัญในการกําหนดราคาซื้อขาย เนื่องจากเป็นตัวบอกถึงปริมาณยาง
แห๎งที่เรียกวํา DRC (dry rubber content) ดังนั้นผู๎วิจัยจึงพัฒนาเครื่องต๎นแบบเพื่อตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห๎ง(DRC)โดยวิธีวัดคํา
ความหนืด เพื่อหาความสัมพันธ๑ของปริมาณเนื้อยางกับคําความหนืด  ออกแบบโดยทิ้งลูกเหล็กในน้ํายางตัวอยํางให๎ตัดผํานขดลวด  
ใช๎หลอดทดลองขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 1.5 cm. ความยาว 15 cm. ตรวจจับผลตํางเวลาระหวําง 2 จุด ระยะหํางการตรวจจับ
เทํากับ 6 cm. ได๎ความสัมพันธ๑ของปริมาณเนื้อยางกับคําความหนืด โดยปริมาณเนื้อยางที่ 25 % มีคํา 59.18 ms(มิลลิวินาที) และ
ปริมาณเนื้อยางที่ 45% มีคํา 63.90 ms นําข๎อมูลที่ได๎มาออกแบบประมวลผลโดยเครื่องมือวัดแสดงผลเป็นคําเปอร๑เซ็นต๑ ผลที่ได๎มี
ความคลาดเคลื่อนระหวําง 4.00-12.40 %เมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐาน 

ค้าส้าคัญ: ความมนืด; DRC 

เรื่องย่อ 

 

บทน้า 

 

 
ภาพที่ 1 การวัดคําความหนืด 
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วิธีการ 

 
 

 
ภาพที่ 2 การหาปริมาณเนื้อยางกับคําความหนืด 

การออกลบบ 

 

 
ภาพที่ 3 การตรวจจับลูกเหล็กแบบขดลวด 

ผลการทดลอง 

 

 
ภาพที่ 4 การวัดคําเวลากับปริมาณเนื้อยางแห๎งตํางๆ 

 
ภาพที่ 5 การทดสอบคําจริงด๎วยเครื่องที่ออกแบบ 

สรุป 

 

 
ภาพที่ 6 เครื่องที่ออกแบบ 

เอกสารอ้างอิง 
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TPT-05 

ผลของการจุ่มด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ต่อคุณภาพของลองกองพร้อมบริโภค 

อินทิรา ลิจันทร๑พร1 และ ชัยรัตน๑ เตชวุฒิพร2 

1สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

ผู้เขียนติดต่อ: อินทิรา ลิจันทร์พร  E-mail: lintira@yahoo.com 

บทคัดย่อ 

จากการศึกษาวิธีการเตรียมโดยการใช๎สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ความเข๎มข๎น 3 ระดับ ได๎แกํ 0 100 และ 200 ppm 
และระยะเวลาในการจุํม 1 และ 5 นาที ตํอคุณภาพของลองกองพร๎อมบริโภคพบวําระยะเวลาการจุํมสารละลาย 5 นาที การเกิดสี
น้ําตาลและรอยบุ๐มที่บริเวณผิว (pitting) พบมากกวําระยะเวลาการจุํม 1 นาที และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหวํางชุดการทดลอง
ไมํพบความแตกตํางทางสถิติ อยํางไรก็ตามผลลองกองพร๎อมบริโภคที่จุํมด๎วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ความเข๎มข๎น 200 
ppm ระยะเวลาในการจุํม 1 นาทีมีการเกิดสีน้ําตาลและอาการ pitting น๎อยกวําชุดการทดลองอื่น และมีคะแนนการยอมรับจาก
ผู๎บริโภคสูงที่สุด รวมทั้งไมํพบการปนเปื้อนของเช้ือจุลินทรีย๑ตลอดการเก็บรักษาเป็นเวลา 8 วัน 

ค้าส้าคัญ : ลองกองพร้อมบริโภค; โซเดียมไฮโปคลอไรด์; คุณภาพ  

1. บทน้า 

ลองกองเป็นที่รู๎จักกันโดยทั่วไปมีแหลํงปลูกอยูํในเขต
ภาคใต๎ เชํน จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา และในเขต
ภาคตะวันออก ได๎แกํจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
ปัจจุบันลองกองเป็นท่ีรู๎จักกันแพรํหลายมากขึ้น และเริ่มมี
การสํงเป็นสินค๎าออกทํารายได๎ให๎กับชาวสวนคํอนข๎างมาก 
[1]  สําหรับปัญหาที่พบกับผลลองกองได๎แกํ การเสื่อมสภาพ
ไปอยํางรวดเร็ว เชํนการหลุดรํวง และการเกิดสีน้ําตาล
หลังจากเก็บเกี่ยวแล๎วภายในเวลา 2-3 วัน  เป็นผลให๎ความ
สดของผลลองกองลดลง ไมํเป็นท่ีดึงดูดสายตาของผู๎บริโภค
จนถึงหมดสภาพการซื้อขาย ผลลองกองหลังจากเกิดสีน้ําตาล
แล๎วเมื่อนํามาปอกเปลือกจะพบวําลักษณะของเนื้อยังคง
สภาพดีอยูํ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลคําแกํสินค๎าอีกท้ังเพิ่ม
ความสะดวกแกํการรับประทานจึงได๎นํามาทําการแปรรูปด๎วย
การปอกเปลือก การนําลองกองพร๎อมบริโภคมาผําน
กระบวนการแปรรูป โดยเฉพาะการปอกเปลือก  ซึ่งในสภาพ
ดังกลําวเนื้อลองกองจะถูกสัมผัสกับสภาพแวดล๎อมได๎งําย 
เนื่องจากไมํมีเปลือกปูองกันเช้ือจุลินทรีย๑ หรือสภาพแวดล๎อม

อื่นๆ สํงผลให๎เซลล๑หรือเนื้อเยื่อของพืชเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรวิทยาอยํางรวดเร็วและมีอัตราสูงกวําผลไม๎ที่ยังไมํ
ผํานการแปรรูป  เชํน  การหายใจ  การผลิตเอทิลีน [2] การ
เปลี่ ยนแปลงทางเคมี อื่ นๆ  เ ชํน  การเกิ ดสีน้ํ าตาล  
(Browning) [3] และการปนเปื้อนของจุลินทรีย๑ [4] การ
เปลี่ยนแปลงดังกลําวมีผลทําให๎ลองกองพร๎อมบริโภคเกิดการ
เสื่อมคุณภาพได๎เร็ว  จึงจําเป็นต๎องมีการศึกษาวิธีการตํางๆ  
เพื่อปูองกันหรือชะลอการเสื่อมสภาพของลองกองพร๎อม
บริโภค  วิธีการที่นิยมใช๎ในการรักษาคุณภาพของผักและ
ผลไม๎หลังการเก็บเกี่ยวคือ  การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํา [5] 
และการใช๎สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ [6] จุดประสงค๑
เพื่อปูองกันการเกิดการเนํ าเสียของอาหาร  เนื่องจาก
เช้ือจุลินทรีย๑ และเพื่อทําลายเช้ือจุลินทรีย๑ที่เป็นอันตรายตํอ
ผู๎บริ โภค สารฆําเช้ือที่นิยมที่ใช๎เป็นที่แพรํหลาย ได๎แกํ 
คลอรีน สารฆําเช้ือประเภทนี้ที่นิยมใช๎มากที่สุดมีโรงงานผลิต
อาหาร เนื่องจากสามารถกําจัดเช้ือแบคทีเรียได๎ทุกชนิด ไมํทํา
ให๎เกิดพิษ ไมํมีสี นอกจากนี้ยังสะดวกในการเตรียมและการ
นําไปใช๎ โดยทั่วไปมีราคาถูกกวําสารฆําเช้ือราประเภทอื่น 
คลอรีนที่นิยมใช๎อยูํในรูปของโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ (sodium 
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hyphlorite) และแคลเซียมไฮโปคลอไรด๑  (calcium 
hypochlorite) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของคลอรีนกับ
โซเดียมไฮดรอกไซด๑ หรือ คลอรีนกับแคลเซียมไฮดรอกไซด๑ 
และเนื่องจากวําไฮโปคลอไรด๑มีคุณสมบัติเป็นดําง จึงทําให๎ 
pH ของน้ําสูงขึ้นเมื่อนําไปใช๎ และมีผลทําให๎ปฏิกิริยาการฆํา
เชื้อจุลินทรีย๑ลดลงด๎วย และหากใช๎สารคลอรีนไมํเกิน 200 
ppm ในการฆําเชื้อไมํจําเป็นต๎องล๎างพื้นผิวบริเวณนั้นด๎วย
น้ําเปลําซ้ําอีก [6]  ซึ่งวิธีการดังกลําวเหลํานี้สามารถนํามาใช๎
สําหรับการรักษาคุณภาพของลองกองพร๎อมบริโภคได๎  โดยมี
ผลในการลดอัตราการหายใจ  การสูญเสียวิตามินซี  ซึ่งเป็น
คุณคําทางอาหารที่สําคัญของผลไม๎ทั่วไป  ชะลอการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาโดยเฉพาะการเกิดสีน้ําตาล  และ
ลดการเจริญของเช้ือจุลินทรีย๑ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็น
การศึกษาผลของการจุํมสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ตํอ
คุณภาพของลองกองพร๎อมบริโภค 

2. อุปกรณ์ลละวิธีการ 

2.1 การเตรียมผลิตผล 

นําลองกองจากสวนในจังหวัดจันทบุรี  เก็บเกี่ยวผล
ลองกอง โดยนับอายุของผล คือนับจากผลลองกองติดผล
จนถึงสัปดาห๑ที่ 10 -11 (สุกร๎อยละ 65-75) หรือ ผลเริ่ม
เปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลือง บางผลในชํอยังเป็นสีเขียว
อยูํ สีเนื้อจะขุํนเป็นฝูา รสหวาน ไมํสนิทดี ใช๎กรรไกรตัดขั้วชํอ
ผลแล๎วบรรจุลงในกลํองโฟม โดนขนสํงทางรถตู๎ปรับอากาศ 
นํามาคัดแยกผลที่มีตําหนิออก เลือกผลที่มีขนาดสม่ําเสมอ 
เพื่อใช๎ในการทดลองตํอไป 

2.2 ศึกษาผลของการจุ่มสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์
ต่อคุณภาพของลองกองพร้อมบริโภค 

ในการศึกษาผลของการจุํมสารละลายโซเดียมไฮโป
คลอไรด๑ตํอคุณภาพของลองกองแปรรูปพร๎อมบริโภควาง
แผนการทดลองแบบ  3 x 2 Factorial in Completely 
Randomize Design (3 x 2 factorial in CRD) ในแตํละชุด
การทดลองมี 3 ซ้ํา  โดยมี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1. ความ
เข๎มข๎นของสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ 3 ระดับความ
เข๎มข๎น คือ 0 100 และ 200 ppm  ปัจจัยที่ 2. ระยะเวลาใน
การจุํม 2 ระดับ คือ 1 และ 5 นาที  หลังจากจุํมสารละลาย

ดังกลําวแล๎ว นําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20C และทําการ
บันทึกผลการทดลองทุก 2 วัน   

2.2.1. คะแนนการเกิดสีน้ําตาล [7] 
โดยสังเกตจากสีของเนื้อลองกอง คะแนน 0 = ไมํเกิด

สีน้ําตาลที่เนื้อลองกอง  2 = เกิดสีน้ําตาลที่เนื้อลองกองน๎อย
กวําร๎อยละ 25 ของพื้นที่ผิวทั้งหมด   4 = เกิดสีน้ําตาลที่เนื้อ
ลองกองร๎อยละ 25 ของพื้นที่ผิวทั้งหมด  6 = เกิดสีน้ําตาลที่
เนื้อลองกองร๎อยละ 26-49 ของพื้นที่ผิวทั้งหมด 8 = เกิดสี
น้ําตาลที่เนื้อลองกองร๎อยละ 50 ของพื้นที่ผิวทั้งหมด 10 = 
เกิดสีน้ําตาลที่เนื้อลองกองมากกวําร๎อยละ 50 ของพื้นท่ีผิว
ทั้งหมด 

2.2.2. การทดสอบการยอมรับของผู๎บริโภค  
ทดสอบการยอมรั บของผู๎ บริ โภค (Untrained 

panelist) โดยใช๎สเกลแบบ 9 - point hedonic ให๎ผู๎
ทดสอบจํานวน 15 คน ท่ีได๎รับการฝึกฝน ทดสอบตัวอยําง
ลองกองพร๎อมบริโภค สําหรับความชอบโดยรวมของผู๎บริโภค
ที่มีตํอตัวอยํางโดย 1 คะแนน คือ ไมํชอบมาก  3 คะแนน คือ 
ไมํชอบน๎อย  5 คะแนน  คือ เฉยเฉย 7 คะแนน คือ ชอบ
เล็กน๎อย 9 คะแนน คือ ชอบมาก 

2.2.3. ปริมาณเช้ือจุลินทรีย๑ทั้งหมด  
โดยนําตัวอยํางลองกองที่ปอกเปลือกแล๎วจํานวน 25 

กรัม ใสํถุง Stomacher แล๎วใสํ Peptone water  ความ
เข๎มข๎น  0.1 เปอร๑เซ็นต๑ ปริมาตร  225 มิลลิลิตร   ตีผสมให๎
เป็นเนื้อเดียวกันด๎วยเครื่อง Stomacher นาน 1 นาที 
ตัวอยํางที่ได๎จะมีความเจือจางเทํากับ 10-1  นําตัวอยํางของ
ลองกองที่อยูํใน Peptone water ความเข๎มข๎น 10-1 มาทํา
การเจือจางอีก 10 เทํา โดยนําตัวอยํางมา 1 มิลลิลิตร ใสํใน 
Peptone water 9 มิลลิลิตร ทําเชํนนี้ตํอไปอีก จนได๎
สารละลายตัวอยํางที่ความเข๎มข๎น 10-2 10-3 และ10-4 

ตามลําดับ  นําตัวอยํางความเข๎มข๎นตํางๆนี้ ไปทําการ
ตรวจหาปริมาณเช้ือจุลินทรีย๑ตํางๆ โดยในแตํละระดับความ
เข๎มข๎น ทําจํานวน 3 ซ้ํา  วิธีวิเคราะห๑จุลินทรีย๑ในอาหาร โดย
ใช๎ปิเปตดูดสารแขวนลอยของตัวอยําง 0.1 มิลลิลิตร ใสํลงใน
จานอาหารเลี้ยงเช้ือ ใช๎แทํงแก๎ว Spread plate ให๎สาร
แขวนลอยกระจายทั่วอาหารเลี้ยงเช้ือ นําเข๎าตู๎บํมอาหารเลี้ยง
เช้ือ โดยจานอาหารเลี้ยงเช้ือ PCA  ใช๎อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง  บันทึกผลโดยการนับโคโลนี
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เช้ือที่เจริญบนจานเพาะเช้ือ เลือกความเข๎มข๎นที่มีจํานวน
โคโลนีอยูํในชํวงระหวําง 30-300 โคโลนี 

2.2.4. คะแนนการเกิดอาการ pitting  
การให๎คะแนน pitting โดยสังเกตจากลักษณะการ

เกิดหลุมที่ผิวของลองกองพร๎อมบริโภค โดยให๎เป็นคะแนน 0 
= ไมํเกิดอาการเนื้อเป็นหลุม   2 = อาการเนื้อเป็นหลุม 
<10% ของพื้นที่ผิวทั้งหมด  4 = อาการเนื้อเป็นหลุม 10-
25% ของพื้นที่ผิวทั้งหมด  6 = อาการเนื้อเป็นหลุม 26-50% 
ของพื้นที่ผิวทั้งหมด   8 = 6 = อาการเนื้อเป็นหลุม >50% 
ของพื้นที่ผิวทั้งหมด 

2.3. การวิเคราะม์ข้อมูลทางสถิติ 

นําผลการทดลองที่ได๎มาหาคําเฉลี่ยซึ่งข๎อมูลที่ได๎อยูํ
ในรูปของ MEAN + S.D. หลังจากนั้นจึงวิเคราะห๑ความ
แตกตํางทางสถิติโดยใช๎ เปรียบเทียบความแตกตํางของ
คําเฉลี่ยโดยใช๎ Duncan‖s New Multiple Range Test 
(DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 ในแตํละชุดการ
ทดลองมี 3 ซ้ํา 

3. ผลการวิจัย 

3.1. ผลของการจุ่มสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ต่อ
การเกิดสีน้้าตาลของลองกองพร้อมบริโภค 

ลองกองพร๎อมบริโภคในทุกชุดการทดลองมีคะแนน
การเกิดสีน้ําตาลตลอดการเก็บรักษา ระยะเวลาการจุํม
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑มีผลตํอคะแนนการเกิดสี
น้ําตาลในวันที่ 6 และวันท่ี 8 ของการเก็บรักษา โดยการจุํม
สารที่ระยะเวลา 1 นาที มีคะแนนการเกิดสีน้ําตาลน๎อยกวํา
การจุํมสารที่ระยะเวลา 5 นาที สํวนความเข๎มข๎นของ
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ไมํมีผลตํอคะแนนการเกิดสี
น้ําตาล  

 

รูปที่ 1.  แสดงการเกิดสีน้ําตาลของลองกองแปรรูปพร๎อมบริโภคที่จุํม
ด๎วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ ความเข๎มข๎น 0 ppm 
เป็นเวลา 1 นาที (T1) 100 ppm เป็นเวลา 1 นาที (T2) 200 
ppm เป็นเวลา 1 นาที (T3) 0 ppm เป็นเวลา 5 นาที (T4) 
100 ppm เป็นเวลา 5 นาที (T5) 200 ppm เป็นเวลา 5 นาที 
(T6) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส   

อยํางไรก็ตามการไมํใช๎สารละลายโซเดียมไฮโปคลอ
ไรด๑ มีคะแนนการเกิดสีน้ําตาลมากกวําการจุํมผลลองกอง
พร๎อมบริโภคในสารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรด๑ความ
เข๎มข๎น 100 และ 200 ppm ในชํวง 6 วัน ของการเก็บรักษา 
เมื่อวิเคราะห๑ผลทางสถิติระหวํางระยะเวลา และความเข๎มข๎น
ของสารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรด๑ พบวําไมํมีผลตํอ
คะแนนการเกิดสีน้ําตาล  (รูปที่ 1) 

3.2. ผลของการจุ่มสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ต่อ
การเกิดอาการผิวเป็นมลุม (pitting) ของลองกองพร้อม
บริโภค 

ลองกองพร๎อมบริโภคในทุกชุดการทดลองมีคะแนน
การเกิดอาการ pitting เพิ่มขึ้นตลอดการเก็บรักษาและมี
อาการมากสุดในวันที่ 8 ของการเก็บรักษา โดยระยะเวลาการ
จุํมสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑มีผลตํอคะแนนการเกิด 
pitting ในวันที่ 4 และวันที่ 6 ของการเก็บรักษา การจุํมสาร
ที่ระยะเวลา 5 นาที มีอาการ pitting มากกวําการจุํมสารที่
ระยะเวลา 1 นาที สํวนความเข๎มข๎นของสารละลายโซเดียมไฮ
โปคลอไรด๑มีผลตํออาการ pitting โดยเฉพาะที่ความเข๎มข๎น 0 
ppm มีอาการ pittingมากที่สุด (รูปที่ 2)  

 
รูปที่ 2.  การเกิดอาการ pitting ของลองกองแปรรูปพร๎อมบริโภคที่จุํม

ด๎วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ ความเข๎มข๎น 0 ppm 
เป็นเวลา 1 นาที (T1) 100 ppm เป็นเวลา 1 นาที (T2) 200 
ppm เป็นเวลา 1 นาที (T3) 0 ppm เป็นเวลา 5 นาที (T4) 
100 ppm เป็นเวลา 5 นาที (T5) 200 ppm เป็นเวลา 5 นาที 
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(T6) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส  

3.3. ผลของการจุ่มสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ต่อ
การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคของลองกองพร้อม
บริโภค 

ลองกองพร๎อมบริโภคในทุกชุดการทดลองมีคะแนน
การยอมรับของผู๎บริโภคลดลงตลอดการเก็บรักษา ระยะเวลา
การจุํมสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑มีผลตํอคะแนนการ
ยอมรับของผู๎บริโภคในวันที่ 2 และวันที่ 4 ของการเก็บรักษา 
โดยการจุํมสารที่ระยะเวลา 5 นาที มีคะแนนการยอมรับของ
ผู๎บริโภคน๎อยกวําการจุํมสารที่ระยะเวลา 1 นาที สํวนความ
เข๎มข๎นของสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑มีผลตํอคะแนน
การยอมรับของผู๎บริโภคใน 2 วันแรก  อยํางไรก็ตามการไมํใช๎
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑มีคะแนนการยอมรับของ
ผู๎บริ โภคน๎อยกวําการจุํมผลลองกองพร๎อมบริ โภคใน
สารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรด๑ความเข๎มข๎น 100 และ 200 
ppm เมื่อวิเคราะห๑ผลทางสถิติระหวํางระยะเวลา และความ
เข๎มข๎นของสารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรด๑ พบวํามีผลตํอ
คะแนนการยอมรับของผู๎บริโภคในชํวง 4 วันแรก โดยในวันที่ 
2 ของการเก็บรักษาพบวําลองกองพร๎อมบริโภคที่จุํมด๎วย
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ ความเข๎มข๎น 100 ppm 
เป็นเวลา 5 นาที (T5) มีคะแนนการยอมรับจากผู๎บริโภคมาก
ที่สุด รองลงมาคือลองกองพร๎อมบริโภคที่จุํมด๎วยสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรด๑ ความเข๎มข๎น 200 ppm เป็นเวลา 5 
นาที  (T6) ลองกองพร๎อมบริ โภคที่จุํมด๎วยสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรด๑ ความเข๎มข๎น 200 ppm เป็นเวลา 1 
นาที  (T3) ลองกองพร๎อมบริ โภคที่จุํมด๎วยสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรด๑ ความเข๎มข๎น 100 ppm เป็นเวลา 1 
นาที  (T2) ลองกองพร๎อมบริ โภคที่จุํมด๎วยสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรด๑ ความเข๎มข๎น 0 ppm เป็นเวลา 5 นาที 
(T4) และผลลองกองพร๎อมบริโภคที่จุํมด๎วยสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรด๑ ความเข๎มข๎น 0 ppm เป็นเวลา 1 นาที 
(T1) ตามลําดับ โดยมีคะแนนการยอมรับของผู๎บริโภคเทํากับ 
8.33 7.00 7.00 6.33 5.67 และ 5.00 (รูปที่ 3)  

 
รูปที่ 3 การยอมรับของผู๎บริโภคของลองกองแปรรูปพร๎อมบริโภคที่จุํม

ด๎วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ ความเข๎มข๎น 0 ppm 
เป็นเวลา 1 นาที (T1) 100 ppm เป็นเวลา 1 นาที (T2) 200 
ppm เป็นเวลา 1 นาที (T3) 0 ppm เป็นเวลา 5 นาที (T4) 
100 ppm เป็นเวลา 5 นาที (T5) 200 ppm เป็นเวลา 5 นาที 
(T6) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส   

3.4. ผลของการจุ่มสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ต่อ
ปริมาณจุลินทรีย์ท้ังมมดของลองกองพร้อมบริโภค 

ลองกองพร๎อมบริโภคในทุกชุดการทดลองมีปริมาณ
เช้ือจุลินทรีย๑เพิ่มขึ้นหลังวันที่ 4 ยกเว๎นลองกองพร๎อมบริโภค
ที่จุํมด๎วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ ความเข๎มข๎น 100 
ppm เป็นเวลา 5 นาที (T5) มีปริมาณเช้ือเทํากับ 3.08 log 
cfu/ml และไมํพบเช้ือจุลินทรีย๑ในลองกองพร๎อมบริโภคที่จุํม
ด๎วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ ความเข๎มข๎น 200 ppm 
เป็นเวลา 1 นาที (T3) จากการวิเคราะห๑ทางสถิติพบวํา
ระยะเวลาการจุํมมีผลตํอปริมาณเช้ือจุลินทรีย๑ในวันที่ 4 และ 
8 โดยการใช๎เวลา 1 นาที มีปริมาณเช้ือน๎อยกวําการจุํมสารที่
ระยะเวลา 5 นาที ความเข๎มข๎นของสารละลายโซเดียมไฮโป
คลอไรด๑มีผลตํอปริมาณเช้ือจุลินทรีย๑โดยการใช๎ความเข๎มข๎น
ที่ 200 ppm ลดปริมาณเช้ือจุลินทรีย๑ได๎มากกวําความเข๎มข๎น 
0 และ 100 ppm อยํางมีนัยสําคัญยิ่ง เมื่อวิเคราะห๑หา
ความสัมพันธ๑ระหวํางความเข๎มข๎นที่ใช๎และระยะเวลาการจุํม
สาร พบวํามีผลตํอปริมาณเช้ือจุลินทรีย๑โดยในวันสุดท๎ายของ
การเก็บรักษาพบวํา ลองกองพร๎อมบริ โภคที่ จุํมด๎ วย
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ ความเข๎มข๎น 100 ppm 
เป็นเวลา 5 นาที (T5) ลองกองพร๎อมบริโภคที่จุํมด๎วย
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ ความเข๎มข๎น 0 ppm เป็น
เวลา 5 นาที (T4) และลองกองพร๎อมบริโภคที่จุํมด๎วย
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ ความเข๎มข๎น 200 ppm 
เป็นเวลา 5 นาที (T6) ผลลองกองพร๎อมบริโภคที่จุํมด๎วย
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สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ ความเข๎มข๎น 0 ppm เป็น
เวลา 1 นาที (T1) ลองกองพร๎อมบริโภคที่จุํมด๎วยสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรด๑ ความเข๎มข๎น 100 ppm เป็นเวลา 1 
นาที (T2) และลองกองพร๎อมบริโภคที่จุํมด๎วยสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรด๑ ความเข๎มข๎น 200 ppm เป็นเวลา 1 
นาที (T3) ซึ่งมีปริมาณเช้ือจุลินทรีย๑เทํากับ 4.92 4.45 3.90 
3.80 3.25 และ 0 log cfu/ml ตามลําดับ (รูปที่ 4)  

 
รูปที่ 4. ปริมาณจุลินทรีย๑ทั้งหมดของลองกองแปรรูปพร๎อมบริโภคที่จุํม

ด๎วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ ความเข๎มข๎น 0 ppm 
เป็นเวลา 1 นาที (T1) 100 ppm เป็นเวลา 1 นาที (T2) 200 
ppm เป็นเวลา 1 นาที (T3) 0 ppm เป็นเวลา 5 นาที (T4) 
100 ppm เป็นเวลา 5 นาที (T5) 200 ppm เป็นเวลา 5 นาที 
(T6) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 

4. สรุปลละวิจารณ์ 

จากการทดลองนําผลลองกองพร๎อมบริโภคมาจุํมผล
ลองกองในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ ความเข๎มข๎น 0 
100 และ 200 ppm . ระยะเวลา 1 และ 5 นาที และนําไป
เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส พบวําผลลองกอง
พร๎อมบริโภคมีการเกิดสีน้ําตาลที่เพิ่มขึ้น โดยการจุํมด๎วย
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑  ทั้ ง 3 ความเข๎มข๎น 
ระยะเวลา 5 นาที สํงผลตํอการเกิดสีน้ําตาลมากกวําการจุํม
สารที่ เวลา 1 นาที อยํางไรก็ตามมีแนวโน๎มวําการใช๎
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ ท่ีความเข๎มข๎น 200 ppm 
ระยะเวลา 1 นาที สามารถลดการเกิดสีน้ําตาลได๎ ท้ังนี้จาก
การศึกษาของ  David และคณะ [8]  แสดงให๎เห็นวํา 
โซเดียมไฮโปคลอไรด๑มีประสิทธิภาพในการสํงเสริมการยํอย
สลายผนังเซลลูโลสด๎วยเอนไซม๑ในเนื้อไม๎ยูคาลิปตัส ซึ่งถูก
จํากัดโดยสารประกอบฟีนอล โดยสารประกอบ     ฟีนอลที่
สกัดได๎จากเห็ดนั้นสามารถถูกออกซิไดส๑และสลายโดย 

0.01% โซเดียมไฮโปคลอไรด๑ [9] บางทีการเกิดสีน้ําตาลอาจ
เกี่ยวข๎องกับการออกซิเดช่ันของ feruloylated cross-
linkages หรือ ชนิดของ oxidative phenolic cross-
linkages ระหวําง cell wall pectins, structural proteins 
หรือ other polymers [10-12] ซึ่งการเกิดสีน้ําตาลใน
ผลิตผลแปรรูปนั้นจะมีสารประกอบฟีนอลเป็นสารตั้งต๎น 
ดังนั้นหากสารประกอบฟีนอลถูกสลายไปด๎วยโซเดียมไฮโป
คลอไรด๑ก็อาจทําให๎สารตั้งต๎นในการเกิดสีน้ําตาลมีปริมาณ
ลดลงจนทําให๎การเกิดสีน้ําตาลในผลลองกองพร๎อมบริโภค
ลดลงได๎เชํนกัน ผลลองกองพร๎อมบริโภคที่ไมํได๎จุํมด๎วย
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ เกิดการเสื่อมสภาพอยําง
รวดเร็ว และไปเรํงให๎เกิดการผลิตเอทิลีนเพิ่มขึ้นมากกวําผล
ลองกองที่จุํมด๎วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ นอกจากนี้
สารดังกลําวมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณจุลินทรีย๑ โดย
จะขึ้ นกับความเข๎มข๎นและอุณหภู มิ ของสารละลาย  
ระยะเวลาที่ใช๎  และชนิดของผลิตผล [13] ลองกองพร๎อม
บริโภคในทุกชุดการทดลอง มีการสูญเสียน้ําหนักเพิ่มขึ้นตาม
ระยะเวลาการเก็บรักษา การจุํมสารละลายโซเดียมไฮโปคลอ
ไรด๑ที่ระยะเวลา 5 นาที สูญเสียน้ําหนักน๎อยกวํา 1 นาที ใน
วันที่  8 ของการเก็บรักษา ในขณะที่ความเข๎มข๎นของ
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ มีผลตํอการสูญเสียน้ําหนัก
หลั งวันที่  4 ของการเก็บรักษา โดยผลลองกองที่ จุํ ม
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ความเข๎มข๎น 200 ppm มี
การสูญเสียน้ําหนักมากกวําความเข๎มข๎น 0 และ 100 ppm 
อยํางมีนัยสําคัญ  ทั้งนี้เป็นที่สังเกตวําสารละลายโซเดียมไฮโป
คลอไรด๑เปลี่ยนการไหลของเยื่อหุ๎มเซลล๑ โดยเยื่อหุ๎มเซลล๑มี
องค๑ประกอบของไขมันซึ่งเป็นสาเหตุให๎เกิดการไหลของเยื่อ
หุ๎มเซลล๑ ซึ่งกรดไขมันท่ีไมํอิ่มตัวท่ีเป็นองค๑ประกอบของเยื่อ
หุ๎มเซลล๑นั้นมีมากกวํากรดไขมันอิ่มตัว  Zaidman และคณะ 
[14]  รายงานวําการออกซิไดซ๑พันธะคูํของกรดไขมันไมํอิ่มตัว
เกิดขึ้นใน liquid phase โดยสาร  oxidizing agents ได๎แกํ 
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ ดังนั้นการใช๎สารละลาย
ดังกลําวที่ความเข๎มข๎นสูงจึงสํงผลให๎เกิดการสูญเสียน้ําหนัก
มากขึ้นและอาจชักนําให๎เกิดอาการ pitting โดยเฉพาะการจุํม
ผลลองกองพร๎อมบริโภคในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ที่
ความเข๎มข๎น 200 ppm ระยะเวลา 5 นาที เกิดอาการ 
pitting มากท่ีสุด ลักษณะดังกลําวจะเป็นลักษณะผิดปกติที่
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เกิดในสภาพการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห๎อง [15]  ลองกอง
พร๎อมบริโภคในทุกชุดการทดลองมีคะแนนการเกิดอาการ 
pitting เพิ่มขึ้นตลอดการเก็บรักษาและมีอาการมากสุดใน
วันท่ี 8 ของการเก็บรักษา โดยระยะเวลาการจุํมสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรด๑มีผลตํอคะแนนการเกิด pitting ในวันที่ 
4 และวันท่ี 6 ของการเก็บรักษา การจุํมสารที่ระยะเวลา 5 
นาที มีอาการ pitting มากกวําการจุํมสารที่ระยะเวลา 1 นาที 
สํวนความเข๎มข๎นของสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑มีผลตํอ
อาการ pitting โดยเฉพาะที่ความเข๎มข๎น 0 ppm มีอาการ 
pittingมากที่สุด อาการ pitting ของผลลองกองเป็นลักษณะ
ที่เนื้อยุบตัวลงไปโดยจะเกิดที่อุณหภูมิห๎อง Kupferman [16] 
พบวําการเกิดอาการ pitting ในผลเชอรี่ที่จุํมด๎วยสารละลาย
โซเดียมไฮโปรคลอไรด๑และน้ําไมํมีความแตกตํางกัน ลองกอง
พร๎อมบริโภคในทุกชุดการทดลองมีคะแนนการยอมรับของ
ผู๎บริ โภคลดลงตลอดการเก็บรักษา ระยะเวลาการจุํม
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑มีผลตํอคะแนนการยอมรับ
ของผู๎บริโภคในวันท่ี 2 และวันท่ี 4 ของการเก็บรักษา โดย
การจุํมสารที่ระยะเวลา 5 นาที มีคะแนนการยอมรับของ
ผู๎บริโภคน๎อยกวําการจุํมสารที่ระยะเวลา 1 นาที สํวนความ
เข๎มข๎นของสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑มีผลตํอคะแนน
การยอมรับของผู๎บริโภคใน 2 วันแรก    อยํางไรก็ตามการไมํ
ใช๎สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ มีคะแนนการยอมรับของ
ผู๎บริ โภคน๎อยกวําการจุํมผลลองกองพร๎อมบริ โภคใน
สารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรด๑ความเข๎มข๎น 100 และ 200 
ppm  และการใช๎สารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรด๑สามารถ
ลดปริมาณเช้ือจุลินทรีย๑ได๎ โดยเฉพาะลองกองพร๎อมบริโภคที่
จุํมด๎วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ ความเข๎มข๎น 200 
ppm เป็นเวลา 1 นาที (T3) ซึ่งไมํพบการเจริญของ
เช้ือจุลินทรีย๑ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา โดย Hurst [17] 
พบวําการใช๎สารละลายคลอรีนความเข๎มข๎นต่ํากวํา 200 
มิลลิกรัมตํอลิตร มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณ
เช้ือจุลินทรีย๑ของผักและผลไม๎พร๎อมบริโภคได๎ดี   

ดังนั้นจากงานวิจัยนี้ผลลองกองพร๎อมบริโภคที่จุํม
ด๎วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ความเข๎มข๎น 200 ppm 
ระยะเวลาในการจุํม 1 นาที มีการเกิดสีน้ําตาลและอาการ 
pitting น๎อยกวําชุดการทดลองอื่น และได๎รับการยอมรับจาก

ผู๎บริโภคสูงที่สุด รวมทั้งไมํพบเช้ือจุลินทรีย๑ตลอดการเก็บ
รักษาเป็นเวลา 8 วัน 

5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหํงชาติ (วช.) ที่ให๎ทุนอุดหนุนงานวิจัยในครั้งนี้ 

6. เอกสารอ้างอิง 

[1] อภิชัย พันธุมาศ. (2541). การปลูกลองกอง. กรุงเทพฯ: 
อักษรสยามการพิมพ๑. 

[2] Blanchard, M., Castagine, F., Willemot, C. and 
makhlouf, J. (1996). Modified atmosphere 
preservation of freshly prepared diced 
yellow onion. Postharvest Biology and 
Technology, 9:173-185. 

[3] Varoquaux, P.; Mazollier, J. and Albagnac, G. 
(1996). The influeence of row material 
characteristics on the storage life fresh-cut 
butterhead lettuce. Postharvest Biology 
and Technology. 9: 127-139. 

[4] Babic, I., Roy, S., Watada, A.E. and Wergin, W.P. 
(1996). Changes in microbial populations 
on fresh cut spinach. International Journal 
of Food Microbiology.  31: 107-119. 

[5] Brackett. (1987). Microbiological consequ-
ences of minimally processed fruits and 
vegetables.  Journal of Food Quality. 10: 
195–206.  

[6] Wiley, R.C. (1994). Minimally Processed Refri-
gerated Fruits & Vegetables, U.S.A., 
Chapman & Hall. 

[7] นพรัตน๑ พันธุวนิช. (2528). การเจริญเติบโตของผล
ดัชนีการเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
ของผลลองกอง. วิทยานิพนธ๑ วท.ม. (พืชสวน). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑. 



 

[629] 

[8] David, C., Fornasier, R., Lejong, W. and 
Vanlautem, N. (1988). Pretreatment of 
eucalyptus wood with sodium hypochlorite 
and enzymatic hydrolysis by cellulase of 

Trichoderma 6iride. Journal of Polymer 
Science. 36: 29–41. 

[9] Choi, S.W. and Sapers, G. (1994). Effects of 
washing on polyphenols and polyphenol 
oxidase in commercial mushrooms 
(Agaricus bisporus). Journal of Agricultural 
and Food Chemistry. 42: 2286–2290. 

[10] Fry, S.C. (1983). Feruloylated pectins from the 
primary cell wall: their structure and 
possible functions. Planta 157: 111–123. 

[11] Waffenschmidt, S., Woessner, J.P., Beer, K. 
and Goodenough, U.W. (1993). Isodityrosine 
cross-linking mediates insolubilization of 
cell walls in Chlamydomonas. Plant Cell. 
5: 809–820. 

[12] Brisson, L.F.; Tenhaken, R. and Lamb, C. 
(1994). Function of oxidative cross-linking 
of cell wall structural proteins in plant 
disease resistance. Plant Cell. 6: 1703–
1712. 

[13] Hao, D. Y. Y. and Brackett R. E. (1994). 
Pecrinase activity of vegetable spoilage 
bacteria in modified atmosphere.  Journal 
of Food Science. 59:175-178.  

[14] Zaidman, B., Kisilev, A., Sasson, Y. and Garti, 
N. (1988). Double bond oxidation of 

unsaturated fatty acids. Journal of the 
American Oil Chemists' Society. 65, 

611–615. 

 
[15] King, M.M. and Ludford, P.M. (1983). Chilling 

injury and electrolyte leakage in fruit of 

different tomato cultivars. Journal of the 
American Society for Horticultural 
Science. 108: 74–77. 

[16] Kupferman, E. (2008). Evaluation of sweet 
cherry fruit and stem damage when 
applying peroxyacetic acid or sodium 
hypochlorite after harvest. In Washington 
state university –Tree fruit research and 
extension center, WA. 

[17] Hurst, W.C. (1995). Sanitation of lightly of 
lightly processed fruits and vegetables. 
HortScience. 30(1): 22-24. 

 

  



 

[630] 

TPT-06 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาผลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได๎ 2 ชนิด คือ ไคโตซานและเมธิลเซลลูโลส ที่ความเข๎มข๎น 3 ระดับ คือ 0.1, 
0.5 และ 1.0% ตํอโครงสร๎างเซลล๑เนื้อเยื่อลําไยแชํแข็ง พบวําเนื้อเยื่อของลําไยแชํเย็นที่ 4oC เกิดการแยกตัวของเซลล๑เพียงเล็กน๎อย 
ในขณะที่เนื้อเยื่อของลําไยแชํแข็ง ถูกทําลายตั้งแตํที่ระยะเวลาเริ่มต๎นของการเก็บรักษา เกิดการแยกตัวของเซลล๑เห็นได๎อยําง
ชัดเจน เซลล๑เนื้อเยื่อของลําไยแชํแข็งที่เคลือบด๎วยไคโตซาน 1.0% เกิดการแยกตัวของเซลล๑เห็นได๎อยํางชัดเจนและเกิดความ
เสียหายตํอเซลล๑มากกวําลําไยแชํแข็งที่เคลือบด๎วยไคโตซาน 0.1 และ 0.5% สําหรับเซลล๑ของลําไยแชํแข็งเคลือบด๎วยเมธิลเซลลูโลส
ความเข๎มข๎น 0.1% นั้นถูกทําลายตั้งแตํที่ระยะเวลาเริ่มต๎นของการเก็บรักษา ในขณะที่ลําไยแชํแข็งเคลือบด๎วยเมธิลเซลลูโลส 0.5 
และ 1.0% มีความเสียหายของเซลล๑เนื้อเยื่อน๎อยมาก โครงสร๎างของเซลล๑และการแยกตัวของเซลล๑ของลําไยที่เคลือบด๎วยเมธิล
เซลลูโลสเกิดการเปลี่ยนแปลงน๎อยกวําการเคลือบด๎วยไคโตซาน 

ค้ามลัก:ล้าไย; ผลไม้ลช่ลข็ง; สารเคลือบผิวที่รับประทานได้; โครงสร้างเซลล์ 

1. บทน้า 

ลําไยมีช่ือวิทยาศาสตร๑วํา Dimocarpus longan 
Lour. หรือ Euphoria longana Lam. หรือ Nephelium 
longana Camb. และช่ือสามัญคือ Longan [1] เป็นพืชที่
อยูํในตระกูล Sapindaceae ซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกับเงาะ
และลิ้นจี่ [2] ลําไยเป็นไม๎ผลเศรษฐกิจสําคัญที่รัฐบาลจัดให๎
อยูํในกลุํมสินค๎าเพื่อการสํงออก มูลคําการสํงออกสูงปีละ
หลายพันล๎านบาท ทั้งในรูปลําไยสด อบแห๎ง แชํแข็ง และ
ลําไยกระป๋อง [3] ปริมาณความต๎องการบริโภคลําไย
ภายในประเทศมีแนวโน๎มลดลง ในขณะที่ปริมาณการสํงออก
ลําไยสดและผลิตภัณฑ๑มีแนวโน๎มสูงขึ้น การสํงออกสํวนใหญํ
จะสํงออกในรูปสําไยสดและลําไยอบแห๎ง อยํางไรก็ตามได๎มี
การสํงเสริมการตลาดเพือ่ขยายการสํงออกในตลาดใหมํ ได๎แกํ 
อินเดีย ตะวันออกกลางและเกาหลีใต๎ โดยฐานตลาดใหมํนี้มี
ความต๎องการบริโภคผลไม๎แชํแข็งเพิ่มขึ้นอยํางมาก [4] สาร
เคลือบผิวมีคุณสมบัติเป็นสารที่ปูองกันการแลกเปลี่ยนก๏าซ 

และลดการคายน้ํา สารเคลือบผิวมี 2 ชนิด คือ ชนิดที่
รับประทานไมํได๎ ได๎แกํ petroleum wax, mineral wax 
และ chemical synthetic wax ตํางๆ สํวนสารเคลือบผิว
ชนิดที่รับประทานได๎ คือสารที่ผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติ 
แบํงเป็น 3 กลุํมหลักๆ คือ สารเคลือบผิวที่รับประทานได๎จาก
คาร๑โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เชํน เมทิลเซลลูโลส ไคโต
ซาน และ bee wax เป็นต๎น [5-7]  ลําไยที่ใช๎สารเคลือบผิว
ไคโตซานมีอัตราการหายใจและการสูญเสียน้ําหนักลดลง การ

เพิ่มของเอนไซม๑ polyphenol oxidase (PPO) และการ
เปลี่ยนแปลงสีในระหวํางการเก็บรักษาเกิดขึ้นช๎าลง และการ
เพิ่มความเข๎มข๎นของไคโตซานทําให๎ลําไยมีคุณภาพดีขึ้นและ
อายุการเก็บรักษานานขึ้น [8] ผลสตรอเบอรี่ (cv. 
Camarosa) ที่เคลือบด๎วยไคโตซานผสม oleic acid มีการ
เนําเสียลดลง เมื่อเทียบกับการใช๎สารเคลือบไคโตซานเพียง
อยํางเดียว [9] นอกจากนี้การใช๎คาราจีแนนและไคโตซาน
รํวมกับ calcium chloride เคลือบผลสตรอเบอรี่ ทําให๎สต
รอเบอรี่มีการสูญเสียน้ําหนักและเกิดการเสื่อมเสียจาก
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เช้ือจุลินทรีย๑น๎อยกวําสตรอเบอรี่ที่ ไมํได๎เคลือบผิว [10] 
นอกจากผลไม๎สดแล๎ว ยังมีการใช๎สารเคลือบผิวกับผลไม๎ตัด
แตํงพร๎อมบริโภค เชํน การใช๎ไคโตซานเคลือบมะมํวงตัดแตํง
สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได๎ [11] การใช๎ alginate 
เคลือบสาลี่ตัดแตํงชํวยลดการเกิดสีน้ําตาลในเนื้อของสาลี่ 
[12] และการใช๎เพคติน alginate และ gellan gum เคลือบ
เมลอนตัดแตํงชํวยลดการสูญเสียน้ําและรักษาความแนํนเนื้อ
ของผลไม๎ [13] ได๎มีการศึกษาการใช๎สารเคลือบผิวที่
รับประทานได๎บางชนิดกับผลไม๎แชํแข็งด๎วยเชํนกัน การ
เคลือบผลสตรอเบอรี่ และราสเบอรี่ด๎วยไคโตซาน และเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ -23oC พบวําสตรอเบอรี่ที่เคลือบด๎วยไคโต
ซานมีคุณภาพเนื้อสัมผัสหลังการละลายดีกวําสตอเบอรี่ที่
ไมํได๎เคลือบด๎วยไคโตซาน [14] ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็น
การศึกษาผลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได๎ 2 ชนิด ได๎แกํ 
ไคโตซานและเมธิลเซลลูโลสตํอลักษณะโครงสร๎างของเซลล๑
เนื้อเยื่อของลําไยแชํแข็ง 

2. อุปกรณ์ลละวิธีการ 

2.1 การเตรียมผลิตผล 

เก็บเกี่ยวลําไยพันธุ๑ดอจากสวนในจังหวัดเชียงใหมํ 
โดยคัดเลือกผลลําไยที่มีอายุ 21 สัปดาห๑หลังจากติดผล หรือ
มีคําปริมาณของแข็งที่ละลายได๎ทั้งหมด (total soluble 
solid, TSS) ระหวําง 18-20% บรรจุผลลําไยลงในกลํอง
กระดาษและขนสํงทางรถตู๎ปรับอากาศอุณหภูมิประมาณ 
25oC นํามาคัดเลือกผลที่มีขนาดสม่ําเสมอ 

2.2 ศึกษาผลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ต่อ
ลักษณะโครงสร้างของเซลล์เนื้อเยื่อของล้าไยลช่ลข็ง 

วางแผนการทดลองแบบ 2 x 3 Factorial in 
Completely Randomize Design โดยมี 2 ปัจจัย ดังนี้ 
ปัจจัยที่ 1 ชนิดของสารเคลือบผิวท่ีรับประทานได๎ ได๎แกํ ไค
โตซานและเมธิลเซลลูโลส และปัจจัยที่ 2 ความเข๎มข๎นของ
สารเคลือบผิว ได๎แกํ 0.1, 0.5 และ 1.0% นําผลลําไยมาตัด
ขั้วผลออก ล๎างทําความสะอาด จุํมในสารละลายโซเดียมไฮโป
คลอไรด๑ที่ระดับความเข๎มข๎น 200 ppm เป็นเวลา 1 นาที 
จากนั้นผึ่งให๎แห๎งที่อุณภูมิประมาณ 25oC นํามาปอกเปลือก
แล๎วจึงจุํมในสารเคลือบผิวไคโตซานและเมธิลเซลลูโลสที่

ความเข๎มข๎น 0.1, 0.5 และ 1.0% บรรจุลงในถาดพลาสติก 
นําไปแชํแข็งด๎วยไนโตรเจนเหลวและเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -
18oC เก็บลําไยไว๎เป็นเวลา 4 สัปดาห๑ ทําการวิเคราะห๑
ลักษณะโครงสร๎างของเซลล๑เนื้อเยื่อของลําไยแชํแข็งใน
สัปดาห๑เริ่มต๎น (0) และสัปดาห๑สุดท๎าย (4) ของการเก็บรักษา 
โดยสังเกตเซลล๑ของเนื้อลําไยเริ่มต๎นกํอนการเก็บรักษา เนื้อ
ลําไยผํานการแชํแข็ งและการละลายแล๎ว ด๎ วยกล๎อง 
Scanning electron microscope: SEM  

2.3. การวิเคราะม์ด้วยกล้อง SEM 

หั่นเนื้อลําไยเป็นช้ินบางๆ โดยหั่นตามขวางล๎างในน้ํา
กลั่น แล๎วจุํมด๎วย citric acid ความเข๎มข๎น 0.5 และ 1.0 % 
เป็นระยะเวลา 1 นาที จากน้ันนําไปแชํใน glutaraldehyde 
ความเข๎มข๎น 2.5% ใน  phosphate buffer pH 7.2 ความ
เข๎มข๎น 0.1 M นาน 2 ช่ัวโมง เนื้อเยื่อ pericarp ถูกแชํใน  
phosphate buffer pH 7.2 นาน  20 นาที อีกครั้งหนึ่ง และ
ล๎างด๎วยน้ํากลั่นนาน 20 นาที เนื้อเยื่อ pericarp ถูกทําให๎
แห๎งด๎วยแอลกอฮอล๑ และฉาบด๎วย platinum/palladium 
หลังจากทําให๎แห๎ง เนื้อลํ าไยที่แห๎งนํามาเคลือบด๎วย
ทองเหลืองอีกครั้ง และนําไปสํองด๎วยกล๎อง SEM (JEOL, 
model JSM-5410LV, Tokyo, Japan) 

3. ผลการวิจัย 

ลําไยแชํเย็น ลําไยปอกเปลือกแชํแข็ง ลําไยปอก
เปลือกแล๎วเคลือบด๎วยไคโตซานหรือเมธิลเซลลูโลส ความ
เข๎มข๎น 0.1, 0.5 หรือ 1.0% จากนั้นทําไปแชํแข็งด๎วย
ไนโตรเจนเหลว ทําการศึกษาลักษณะโครงสร๎างเนื้อเยื่อที่
ระยะเวลาการเก็บรักษา 0 และ 4 สัปดาห๑ ด๎วยเครื่อง SEM 
(กําลังขยาย 200X) พบวําเนื้อเยื่อของลําไยแชํเย็นที่ 4oC 
โครงสร๎างของเซลล๑อยูํในสภาพดี เกิดการแยกตัวของเซลล๑
เพียงเล็กน๎อยเทํานั้น (รูปที่ 1ก และ ข)  



 

[632] 

 
รูปที่ 1.  ภาพถํายจากเครื่อง SEM ที่กําลังขยาย 200 เทํา แสดง

โครงสร๎างเนื้อเยื่อของลําไยแชํเย็น เก็บรักษาเป็นเวลา (ก) 0 
สัปดาห๑ และ (ข) 4 สัปดาห๑ (SP คือ การแยกตัวของเซลล๑; 
separation of cells) 

โครงสร๎างของเซลล๑ของลําไยแชํแข็งปอกเปลือก ถูก
ทําลายตั้งแตํที่ระยะเวลาเริ่มต๎นของการเก็บรักษา (รูปที่ 2ก) 
เกิดการแยกตัวของเซลล๑ เห็นได๎อยํางชัดเจน และการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร๎างของเซลล๑ เกิดมากขึ้น 
โครงสร๎างของเซลล๑ถูกทําลาย เซลล๑มีลักษณะเหี่ยว และการ
แยกตัวของเซลล๑มากข้ึน เมื่อระยะเวลาเก็บรักษานานถึง 4 
สัปดาห๑ (รูปที่ 2ข) 

 
รูปที่ 2.  ภาพถํายจากเครื่อง SEM ที่กําลังขยาย 200 เทํา แสดง

โครงสร๎างเนื้อเยื่อของลําไยแชํแข็งปอกเปลือก เก็บรักษาเป็น
เวลา (ก) 0 สัปดาห๑ และ (ข) 4 สัปดาห๑ (SP คือ การแยกตัว
ของเซลล๑; separation of cells) 

ลักษณะโครงสร๎างเนื้อเยื่อของลําไยแชํแข็งที่เคลือบ
ด๎วยไคโตซาน 1.0% เกิดการแยกตัวของเซลล๑เห็นได๎อยําง
ชัดเจนตั้งแตํที่ระยะเวลาเริ่มต๎นของการเก็บรักษา และเกิด
ความเสียหายตํอเซลล๑มากกวําลําไยแชํแข็งที่เคลือบด๎วยไคโต
ซาน 0.1 และ 0.5% (รูปที่ 3) และเมื่อระยะเวลาเก็บรักษา
นานขึ้นจนถึง 4 สัปดาห๑ การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร๎าง
ของเซลล๑เกิดมากขึ้น โครงสร๎างของเซลล๑ถูกทําลาย และการ
แยกตัวของเซลล๑มากขึ้น อยํางไรก็ตามลําไยแชํแข็งที่เคลือบ
ด๎วยไคโตซาน 0.5% มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล๑น๎อยกวํา 
ลําไยแชํแข็งที่เคลือบด๎วยไคโตซาน 0.1 และ 1.0% โดยที่
ความเข๎มข๎นของไคโตซาน 0.1% นั้น เกิดการแยกตัวของ
เซลล๑มากเห็นได๎อยํางชัดเจน ในขณะที่ความเข๎มข๎นของไคโต
ซาน 1.0% เกิดการแยกตัวของเซลล๑เพียงเล็กน๎อย แตํเซลล๑มี
ลักษณะเหี่ยวยํนที่เห็นได๎อยํางชัดเจน (รูปที่ 4)  
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รูปที่ 3.  ภาพถํายจากเครื่อง SEM ที่กําลังขยาย 200 เทํา แสดง

โครงสร๎างเนื้อเยื่อของลําไยแชํแข็งเคลือบด๎วยไคโตซานที่ความ
เข๎มข๎น (ก) 0.1% (ข) 0.5% และ (ค) 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 
0 สัปดาห๑ (SP คือ การแยกตัวของเซลล๑; separation of 
cells) 

 
รูปที่ 4.  ภาพถํายจากเครื่อง SEM ที่กําลังขยาย 200 เทํา แสดง

โครงสร๎างเนื้อเยื่อของลําไยแชํแข็งเคลือบด๎วยไคโตซานที่ความ
เข๎มข๎น (ก) 0.1% (ข) 0.5% และ (ค) 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 
4 สัปดาห๑ (SP คือ การแยกตัวของเซลล๑; separation of 
cells) 

โครงสร๎างของเซลล๑ของลําไยแชํแข็งเคลือบด๎วยเมธิล
เซลลูโลสความเข๎มข๎น 0.1% ถูกทําลายตั้งแตํที่ระยะเวลา
เริ่มต๎นของการเก็บรักษา ในขณะที่ลําไยแชํแข็งเคลือบด๎วย
เมธิลเซลลูโลส 0.5 และ 1.0% นั้นมีความเสียหายของเซลล๑
เนื้อเยื่อน๎อยมาก เกิดการแยกตัวของเซลล๑เพียงเล็กน๎อย
เทํานั้น (รูปที่ 5)  
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รูปที่ 5.  ภาพถํายจากเครื่อง SEM ที่กําลังขยาย 200 เทํา แสดง

โครงสร๎างเนื้อเยื่อของลําไยแชํแข็งเคลือบด๎วยเมธิลเซลลูโลสที่
ความเข๎มข๎น (ก) 0.1% (ข) 0.5% และ (ค) 1.0% เก็บรักษา
เป็นเวลา 0 สัปดาห๑ (SP คือ การแยกตัวของเซลล๑ ; 
separation of cells)   

เมื่อระยะเวลาเก็บรักษานานถึง 4 สัปดาห๑ เซลล๑
เนื้อเยื่อของลําไยแชํแข็งเคลือบด๎วยเมธิลเซลลูโลสที่ความ
เข๎มข๎น 0.1 และ 0.5% เกิดการแยกตัวของเซลล๑มากขึ้น 
สําหรับลําไยแชํแข็งเคลือบด๎วยเมธิลเซลลูโลสความเข๎มข๎น 
0.1% นั้นพบวําการแยกตัวของเซลล๑เกิดขึ้นเพียงเล็กน๎อย แตํ
เซลล๑มีลักษณะเหี่ยวยํนอยํางเห็นได๎ชัดเจน (รูปที่ 6) 

 

 
รูปที่ 6.  ภาพถํายจากเครื่อง SEM ที่กําลังขยาย 200 เทํา แสดง

โครงสร๎างเนื้อเยื่อของลําไยแชํแข็งเคลือบด๎วยเมธิลเซลลูโลสที่
ความเข๎มข๎น (ก) 0.1% (ข) 0.5% และ (ค) 1.0% เก็บรักษา
เป็นเวลา 4 สัปดาห๑ (SP คือ การแยกตัวของเซลล๑ ; 
separation of cells)   

4. สรุปลละวิจารณ์ 

เนื้อเยื่อของลําไยแชํเย็นที่ 4oC โครงสร๎างของเซลล๑
อยูํในสภาพดี เกิดการแยกตัวของเซลล๑เพียงเล็กน๎อยเทํานั้น 
สําหรับเนื้อเยื่อของลําไยแชํแข็งปอกเปลือกนั้น เกิดการ
แยกตัวของเซลล๑ตั้งแตํที่ระยะเวลาเริ่มต๎นของการเก็บรักษา 
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และเมื่อระยะเวลาเก็บรักษานานข้ึนจนถึง 4 สัปดาห๑ การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร๎างของเซลล๑ เกิดมากขึ้น 
โครงสร๎างของเซลล๑ถูกทําลาย และการแยกตัวของเซลล๑มาก
ขึ้น นอกจากนั้นเซลล๑ยังมีลักษณะเหี่ยวยํนอีกด๎วย เซลล๑ของ
พืชประกอบด๎วยผนังเซลล๑และเยื่อหุ๎มเซลล๑เมมเบรน ซึ่งผนัง
เซลล๑มีความแข็งแรง ไมํมีความยืดหยุํน จึงต๎านทานตํอการ
ขยายตัวของผลึกน้ําแข็งได๎น๎อย [15] เนื่องจากในการเกิดผลึก
ของน้ําแข็ง นํ้าแข็งจะมีปริมาตรมากกวําน้ํา น้ําที่แข็งตัวจะ
ทําให๎เซลล๑เกิดความเสียหายได๎ [16] กลไกความเสียหายจาก
การแชํแข็งในเนื้อเยื่อของพืช มี 4 กระบวนการ ได๎แกํ ความ
เสียหายจากความเย็น (chill damage) ความเสียหายจาก
ความเข๎มข๎นของตัวถูกละลาย (solute-concentration 

damage) ความเสี ยหายจากการระเหยของน้ํ า 
(dehydration damage) และความเสียหายทางกลจากผลึก

น้ําแข็ง (mechanical damage from ice crystals) [17] 
เมื่อเปรียบเทียบลักษณะโครงสร๎างของเซลล๑เนื้อเยื่อ

ลําไยแชํแข็งที่ไมํได๎เคลือบและเคลือบด๎วยสารเคลือบผิวที่
รับประทานได๎แล๎วพบวําการเคลือบด๎วยสารเคลือบผิวชํวย
รักษาโครงสร๎างของเซลล๑ได๎ดีกวํา เกิดการแยกตัวของเซลล๑ 
และลักษณะการเหี่ยวยํนของเซลล๑น๎อยกวําการไมํใช๎สาร
เคลือบผิว และเมื่อเปรียบเทียบระหวํางการที่เคลือบด๎วยไคโต
ซานและเมธิลเซลลูโลสแล๎ว เห็นได๎ชัดเจนวําโครงสร๎างของ
เซลล๑ และการแยกตัวของเซลล๑ของลําไยที่เคลือบด๎วยเมธิล
เซลลูโลสเกิดการเปลี่ยนแปลงน๎อยกวําการเคลือบด๎วยไคโต
ซาน อาจเนื่องมาจากโดยทั่วไปแล๎วเมธิลเซลลูโลสถูกใช๎เป็น
สารให๎ความข๎นหนืด สารที่ทําให๎เกิดเจล สารให๎ความคงตัว 
หรือ emulsifier ในผลิตภัณฑ๑อาหาร ซึ่งมีคุณสมบัติทําให๎
เกิดความคงตัวในการเก็บรักษา ลด syneresis จากการแชํ
แข็ง/ละลาย ผลิตภัณฑ๑อาหารแชํแข็ง [18] ดังนั้นการเคลือบ
ลําไยแชํแข็งด๎วยเมธิลเซลลูโลสจึงชํวยปูองกันความเสียของ
โครงสร๎างเนื้อเยื่อได๎ 

สารเคลือบไคโตซานมีประสิทธิภาพในการยืดอายุการ
เก็บรักษาสตรอเบอรี่ มะเขือเทศ พีช แพร๑ กีวี่ และลิ้นจี่ [19-
22] อยํางไรก็ตามการใช๎เมธิลเซลลูโลสในการเคลือบผลิตผล
สดและผลิตภัณฑ๑แปรรูปยังมีอยูํน๎อยมาก ซึ่งจากการวิจัยใน
ครั้งนี้แสดงให๎เห็นวําเมธิลเซลลูโลสมีประสิทธิภาพในการ
รักษาคุณภาพของลําไยแชํแข็งได๎เชํนกัน 

5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณบริษัท บรอนสัน แอนด๑ จาคอบส๑ 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบัน การดูแลรักษาสุขภาพโดยการบริโภคอาหารชีวจิต มีแนวโน๎มเพิ่มสูงมากขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคข๎าวกล๎องงอก 
ถึงแม๎วําข๎าวกล๎องงอกมีคุณคําทางอาหารสูง แตํคุณภาพของเนื้อสัมผัสยังไมํดีเทียบเทํากับข๎าวขาว ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาวิธีการปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสของข๎าวงอกให๎ดีขึ้น โดยอาศัยหลักการขัดขาวข๎าว การทดลองนี้ได๎ทํางอก
ข๎าวเปลือกหอมมะลิที่เวลาตํางๆ พบวําข๎าวงอกจะมีรากยาวออกมาที่ระยะเวลาในการบํมที่นานขึ้น จากนั้นนําไปผํานการกะเทาะ
เปลือก ขัดขาว และวัดคําความขาว ด๎วยเครื่อง SATAKE รุํน THU, TM05 และ MM1Dตามลําดับ จากการทดลองพบวําสํวนที่เป็น
รากสํวนใหญํจะหลุดออกไปในระหวํางกระบวนการกะเทาะเปลือก แตํสํวนของจมูกข๎าวยังคงติดอยูํกับเมล็ดข๎าวกล๎อง เมื่อนําข๎าว
กล๎องงอกมาทําการขัดขาวพบวํา ที่เวลาการขัดขาวนานกวํา 45 วินาที ทําให๎สํวนที่เป็นจมูกข๎าวหลุดออกจากสํวนเมล็ดข๎าว แตํเมื่อ
พิจารณาในสํวนของความแข็งของเมล็ดข๎าว ซึ่งทําการทดสอบโดยเครื่อง Texture Analyser รุํน TA.HDPlus โดยใช๎หัวกดชนิด AIT 
แบบ Back Extrusion พบวําการขัดขาวโดยใช๎เวลา 15 วินาทีน้ันสามารถลดคําความแข็งจาก 23.44 เป็น 17.75 นิวตัน ที่ระยะการ
บํม 0 ช่ัวโมง และ 20.22 เป็น 15.21 นิวตัน ที่ระยะการบํม 30 ช่ัวโมง (ลดลง 24.27-24.78 เปอร๑เซ็นต๑)  และสามารถลดคําความ
เหนียวจาก 212.32 เป็น 169.49 นิวตัน-มิลลิเมตร ที่ระยะการบํม 0 ช่ัวโมง และ 192.87 เป็น 154.12 นิวตัน-มิลลิเมตร ที่
ระยะเวลาบํม 30 ช่ัวโมง (ลดลง 20.09-20.17 เปอร๑เซ็นต๑) ก็เพียงพอสําหรับการปรับปรุงคุณภาพข๎าว  

ค้าส้าคัญ: ขัดขาว;ข้าวกล้องงอก;เนื้อสัมผัส 

1. บทน้า 

ข๎าวเป็นพืชอาหารที่สําคัญชนิดหนึ่งของโลก โดยสํวน
ใหญํข๎าวที่นิยมบริโภคกันในชีวิตประจําวันคือข๎าวขัดขาว
เนื่องจากข๎าวขัดขาวมีเนื้อสัมผัสที่นุํม และนอกจากนี้ข๎าวขัด
ขาวยังมีลักษณะปรากฏที่ชวนนํารับประทาน สาเหตุเพราะ
ช้ันรําที่ติดอยูํกับข๎าวกล๎องที่เป็นตัวลดความนุํมเนื้อของข๎าว 
และเป็นตัวทําให๎สีของข๎าวไมํขาวไมํได๎ถูกขัดออก [1] แตํ
อยํางไรก็ตามการบริโภคข๎าวขัดขาวเป็นประจําอาจเสี่ยงตํอ
การเกิดโรคและอาการตํางๆ ได๎แกํ  โรคเหน็บชา โรค
ปากนกกระจอก โรคผิวหนังบางชนิดโรคทางระบบประสาท
บางชนิด และโรคโลหิตจาง เป็นต๎น[2] เนื่องจากสารอาหารที่
มีอยูํในข๎าวขาวไมํเพียงพอ  ดังนั้นข๎าวกล๎องซึ่งเป็นข๎าวมี

คุณคําทางโภชนาการสูงกวํา และมีประโยชน๑มากกวําจึงได๎รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ข๎าวกล๎องประกอบไปด๎วย
สํวนสําคัญที่บรรจุสารอาหาร ได๎แกํ จมูกข๎าว และรํา จึงทํา
ให๎ข๎าวกล๎องอุดมไปด๎วยโปรตีน ไขมัน และวิตามินตํางๆ แตํ
อยํางไรก็ตามยังมีผู๎บริโภคจํานวนมากที่ไมํนิยมรับประทาน
ข๎าวกล๎อง เนื่องจากใช๎เวลาในการหุงสุกนาน สี ไมํนํา
รับประทาน และที่สําคัญคือ แข็ง ไมํนุํมเหมือนข๎าวขาว[3]  

ตํอมาข๎าวกล๎องได๎ถูกนํามาวิจัยเพื่อเพิ่มคุณคําโดย
การทําให๎อยูํในรูปของข๎าวกล๎องงอก ข๎าวเมื่ออยูํในสภาวะที่มี
การเจริญเติบโต จะมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี โปรตีน
ภายในเมล็ดข๎าวจะถูกยํอยให๎เกิดเป็นกรดอะมิโน และเปป
ไทด๑ รวมทั้งยังพบการสะสมสารเคมีสําคัญตํางๆ โดยเฉพาะ
สารแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิด หรือสาร GABA (gamma-
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aminobutyric acid) ที่อยูํบริเวณจมูกข๎าวท่ีงอก[4] การ
รับประทานข๎าวกล๎องงอกอยํางตํอเนื่องจึงชํวยปูองกันอาการ
ปวดศีรษะ ลดอาการท๎องผูก ปูองกันมะเร็งลําไส๎ รักษาระดับ
น้ําตาลในเลือด ปูองกันโรคหัวใจ ชํวยลดความดันโลหิต และ
ปูองกันโรคความจําเสื่อม[5] แม๎วําการบริโภคข๎าวงอก จะมี
คุณประโยชน๑ตํอรํางกายแตํผู๎บริโภคโดยทั่วไปยังคงไมํนิยม
บริโภค เนื่องจากลักษณะเนื้อสัมผัสที่ยังแข็ง การศึกษา
แนวทางในการลดปริมาณรําที่อยูํกบัเมล็ดข๎าวงอกด๎วยวิธีการ
ขัดขาว จึงนําจะเป็นวิธีการชํวยเพิ่มคุณภาพเนื้อสัมผัสของ
ข๎าวงอกได๎ แตํอยํางไรก็ตามยังคงต๎องคํานึงถึงการคงอยูํของ
จมูกข๎าวซึ่งเป็นแหลํงของสารกาบาอีกด๎วย 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค๑เพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพของเนื้อสัมผัสของข๎าวงอกด๎วย
วิธีการขัดขาว 

2. อุปกรณ์ลละวิธีการทดลอง  

2.1 วัสดุลละอุปกรณ์ 

ข๎าวเปลือกท่ีใช๎ในการทดสอบครั้งนี้เป็นข๎าวเปลือก
พันธุ๑หอมมะลิ ทําการเพาะปลูกท่ีจังหวัดชลบุรี และทําการ
เก็บเกี่ยวในฤดูกาลเพาะปลูกปี พ.ศ. 2554 กํอนทําการ
ทดสอบข๎าวเปลือกได๎ผํานการทําความสะอาดเพื่อคัดแยก
สิ่งเจือปนและข๎าวลีบออกโดยใช๎ตะแกรงเขยําและลมเปุา 
หลังจากนั้นข๎าวได๎ผํานการลดความช้ืนด๎วยวิธีการตากแดดให๎
มีความช้ืนสุดท๎ายที่ประมาณ 11-13 %wb[6] 

2.2 วิธีการด้าเนินการศึกษา 

เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ของการศึกษาครั้งนี้ โดย
วิธีดําเนินการศึกษาแบํงออกได๎เป็น 3 ขัน้ตอน คือ การเตรียม
ข๎าวงอก การทดสอบการขัดขาวข๎าวงอก และการทดสอบ
คุณสมบัติเนื้อสัมผัสของเมล็ดข๎าวงอกสุก โดยมีรายละเอียด
แบํงตามหัวข๎อดังตํอไปนี ้

2.2.1 การเตรียมข๎าวงอก 
นําข๎าวเปลือกที่ผํานการทําความสะอาดมาแชํในน้ํา

อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง ทําการเทน้ํา
ออกแล๎วนําข๎าวเปลือกท่ีผํานการแชํน้ํามาทําการบํมโดยการ
ใช๎ผ๎าเปียกคลุมเมล็ดข๎าวเป็นเวลา 6 ระดับ คือ 
0  6  12  18  24 และ 30 ช่ัวโมง ตามลําดับ โดยแตํละเวลา

การบํมใช๎ข๎าวเปลือกจํานวน 10 กิโลกรัม เมื่อทําการบํมเสร็จ
นําข๎าวเปลือกมาทําการนึ่งกํอนลดความช้ืน โดยที่การนึ่งข๎าว
ทําโดยนําข๎าวไปอบไอนํ้าร๎อนเป็นเวลา 30 นาที สําหรับ
วิธีการลดความช้ืนข๎าวทําได๎โดยวิธีการตากแดดเพื่อให๎มี
ความช้ืนสุดท๎ายที่ 11-13 %wb หลังจากนั้นนําข๎าวเปลือก
งอกมากะเทาะเปลือกด๎วยเครื่อง SATAKE รุํน THU ที่มี
ระยะหํางระหวํางลูกยางเทํากับ 0.5 มิลลิเมตร จํานวน 3 ซ้ํา
ในแตํละระยะเวลาการบํม แล๎วนําข๎าวท่ีผํานการกะเทาะมา
คัดแยกข๎าวหักด๎วยเครื่องคัดขนาดตามความยาว BBS-L100 
โดยใช๎ตะแกรงกลมเบอร๑ 6 มิลลิเมตร ปรับมุมเอียงถาด
รองรับข๎าวหักและปลายข๎าว ประมาณ 40 องศา (จาก
แนวดิ่ง) สิ่งที่ได๎คือสํวนที่เป็นต๎นข๎าว และข๎าวหัก 

2.2.2 การศึกษาคุณภาพในการขัดขาว 
นําต๎นข๎าวที่เตรียมในหัวข๎อ 2.2.1 ปริมาณ 150 กรัม 

มาทําการขัดขาวด๎วยเครื่อง SATAKE รุํน TM05 เป็นเวลา 5 
ระดับ คือ 0  15  30  45 และ 60 วินาที จากนั้นวัดคําความ
ขาวด๎วยเครื่อง Satake รุํน MM1D นําข๎าวงอกที่ผํานการขัด
ขาวมาคัดขนาดด๎วยเครื่องคัดขนาดตามความยาว BBS-L100 
เชํนเดียวกับในหัวข๎อ 2.2.1 นําข๎าวต๎นและข๎าวหักท่ีได๎รับมา
คํานวณหาคําผลผลิตข๎าวสารรวม และพิจารณาลักษณะข๎าว
ต๎นวํายังมีสํวนจมูกข๎าวติดอยูํที่เมล็ดข๎าว 

2.2.3  การทดสอบคุณสมบัติเนื้อสัมผัสของเมล็ดข๎าว
งอกสุก 

นําข๎าวกล๎องงอกเต็มเมลด็ที่ผํานการขัดขาวมาทําการ
หุงต๎มอัตราสํวน 1:2 โดยช่ังน้ําหนักข๎าวกล๎องเต็มเมล็ด 25 
กรัม และน้ํา 50 กรัม ลงในบีกเกอร๑ เมื่อข๎าวสุกแล๎วทําการ
พักข๎าวให๎อุณหภูมิเทํากับอุณหภูมิห๎องประมาณ 60 นาที นํา
ข๎าวบริเวณตรงกลางของบีกเกอร๑มาใช๎ในการทดสอบแรงกด
จํานวน 3 กรัม ใสํลงในกระบอกเพื่อทําการกดด๎วยเครื่อง 
Texture Analyser รุํน TA.HDPlus โดยใช๎หัวกดชนิด AIT 
แบบ Back Extrusion ที่ความเร็วหัวกด 1 มิลลิเมตร/วินาที 
ระยะกด 99 มิลลิเมตร เพื่อทําการวัดคําความแข็ง และคํา
ความเหนียว 

3. ผลการทดลอง 

3.1 การเตรียมข้าวงอก 
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จากการสังเกตลักษณะเมล็ดข๎าวเปลือกที่ผํานการทํา
งอกพบวําจะมีรากโผลํออกมาจากเปลือกข๎าวที่ระยะเวลานาน
กวํา 24 ช่ัวโมง เมื่อนําข๎าวเปลือกดังกลําวมาแกะเอาเปลือก
ออกด๎วยมือพบวําในชํวงช่ัวโมงที่ 0 ถึงช่ัวโมงที่ 12 ลักษณะ
ของจมูกข๎าวท่ีเริ่มขยายตัว และจะเริ่มเป็นตุํมเล็กๆในช่ัวโมง
ที่ 18 ความยาวของรากจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาในการบํมนาน
ขึ้นตามที่แสดงในช่ัวโมงที่ 24 และ 30 ในรูปที่ 1 นอกจากนี้
ลักษณะสีที่ปรากฏมีสีน้ําตาลเข๎มมากข้ึนตามระยะเวลาการ
บํมที่นานขึ้น 

 
รูปที่ 1 เมล็ ดข๎ า วกล๎ อ ง ที่ ผํ านการบํ ม ให๎ งอกที่ ระยะ เวลา 

0  6  12  18  24 และ 30 ชั่วโมง (จากซ๎ายไปขวา) 

หลังจากนั้นนําข๎าวเปลือกที่ผํานการบํมที่ เวลา
ตํางๆกันมากะเทาะเปลือกพบวําสํวนท่ีเป็นรากสํวนมากจะ
หลุดไปพร๎อมกับเปลือก (แกลบ) และยังคงเหลือสํวนของจมูก
ข๎าวติดอยูํกับเมล็ดข๎าว เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของการ
เพิ่มระยะเวลาในการบํมตํอปริมาณข๎าวเต็มเมล็ดและข๎าวหัก
ที่ได๎รับพบวํา เมื่อระยะเวลาในการบํมข๎าวนานขึ้นสํงผลให๎
ได๎รับปริมาณข๎าวเต็มเมล็ดมากขึ้น และมีปริมาณข๎าวหัก
ลดลง สาเหตุนําจะเกิดจากในระยะเวลาการบํมนานขึ้นทําให๎
น้ําเข๎าไปในเมล็ดข๎าวเปลือกได๎อยํางทั่วถึง และเมื่อเมล็ด
ข๎าวเปลือกถูกนําไปลดความช้ืนจะทําให๎ข๎าวเปลือกดังกลําวมี
ลักษณะที่คล๎ายกับข๎าวเปลือกที่ผํานขบวนการทํานึ่ง แสดงใน
รูปที ่2 

 
รูปที่ 2 เปอร๑เซ็นต๑สํวนตํางๆจากการกะเทาะเปลือกที่ระยะหํางลูกยาง 

0.5 มิลลิเมตร  

3.2 การศึกษาคุณภาพในการขัดขาว 

จากการสังเกตลักษณะเมล็ดข๎าวงอกที่ผํานการขัด
ขาวพบวํา การขัดขาวไมํเพียงแตํขัดในสํวนผิวเพื่อเอาช้ันรํา
ออกจากเมล็ดข๎าวกล๎อง แตํยังคงขัดเอาสํวนของจมูกข๎าว
ออกไปด๎วย สังเกตวําการขัดขาวข๎าวที่เวลา 45 วินาทีทําให๎
จมูกข๎าวบางสํวนหลุดออกจากตัวเมล็ดข๎าว และเมื่อเพิ่มเวลา
ในการขัดขาวเป็น 60 วินาที ปริมาณจมูกข๎าวได๎ถูกขัดออกไป
หมด ซึ่งสํวนจมูกข๎าวนี้เป็นสํวนที่มีการสะสมของปริมาณสาร
กาบาสูงที่สุดในเมล็ดข๎าวงอก[7] ดังแสดงในรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 เมล็ ดข๎ าวงอกที่ ผํ านการขั ดขาวที่ เวลาตํ างๆกัน คือ 

0  15  30  45 และ 60 วินาที  (จากซ๎ายไปขวา) 

จากการทดสอบการขัดขาวข๎าวงอกพบวํา เมื่อเพิ่ม
ระยะเวลาในการขัดขาวสํงผลทําให๎เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวสารรวมมี
คําลดลง เปอร๑เซ็นต๑การแตกหักเพิ่มขึ้นและเปอร๑เซ็นต๑ข๎าว
เต็มเมล็ดลดลง ท้ังนี้เนื่องจากเมื่อขัดขาวเป็นระยะเวลานาน
จะเป็นการขัดเอาช้ันรําออกจากเมล็ดข๎าวกล๎อง สํงผลทําให๎
มวลของข๎าวที่ถูกขัดมีคําลดลง ดังแสดงในรูปที่ 4 และ 5 
สําหรับคําความขาวในชํวงการขัดขาวระหวําง 0 – 60 วินาที
พบวํามีแนวโน๎มเพิ่มมากขึ้นจากระดับประมาณ 17-20 ไป
เป็นระดับ 20-26 และคําความขาวที่ไมํเพิ่มมากขึ้นกวําที่ควร
จะเป็นนั้นเพราะวําข๎าวที่ผํานกระบวนการทํางอกและ
กระบวนทําแห๎งนี้มีสีเหลืองมากกวําปกติ ดังแสดงผลในรูปท่ี 
6 

จากผลการทดลองข๎างต๎น แสดงให๎เห็นวําการขัดขาว
ที่เวลาต่ํากวํา 45 วินาที จึงนําจะเหมาะสมกับการขัดขาวข๎าว
งอกเพื่อยังคงให๎ข๎าวงอกมีสํวนจมูกข๎าวติดอยูํกับเมล็ดข๎าว 

 
รูปที่ 4   เปอร๑เซ็นต๑ของผลผลิตข๎าวสารรวมที่ได๎จากการขัดขาวที่เวลา
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ตํางๆกัน 

 
รูปที่ 5   เปอร๑เซ็นต๑ของข๎าวเต็มเมล็ด และข๎าวหักที่ได๎จากการขัดขาวที่

เวลาตํางๆกัน 

 
รูปที่ 6   คําความขาวของข๎าวงอกที่ระยะเวลาบํม และระยะเวลาขัดขาว

ตํางๆ กัน 

3.3 การทดสอบคุณสมบัติเนื้อสัมผัสของเมล็ดข้าวงอกสกุ 

จากการทดสอบทดสอบคุณสมบัติเนื้อสัมผัสของ
เมล็ดข๎าวงอกสุกด๎วยเครื่อง Texture Analyzer รุํน 
TA.HDPlus โดยใช๎หัวกดชนิด AIT แบบ Back Extrusion ที่
ความเร็วหัวกด 1 มิลลิเมตร/วินาที ระยะกด 99 มิลลิเมตร 
พบวําข๎าวท่ีผํานกระบวนการขัดขาวท่ีระยะเวลาขัดขาว 15 
วินาที มีผลทําให๎คําความแข็ง และความเหนียวของเมล็ดข๎าว
มีคําลดลง เนื่องจากสํวนที่เป็นช้ันรําหลุดออกไปเมื่อผําน
กระบวนการขัดขาว แตํเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการขัดขาวให๎
นานกวํานี้ จะทําให๎คําความแข็ง และความเหนียวของข๎าว
งอกไมํแตกตํางจากการขัดขาวที่ระยะเวลา 15 วินาทีมากนัก 
จึงสามารถสรุปได๎วํา การขัดขาวข๎าวงอกเพียง 15 วินาทีก็
เพียงพอตํอการปรับปรุงคุณภาพข๎าวงอก จากการขัดขาวข๎าว
กล๎องงอกที่มีระยะเวลาในการบํม 0 ช่ัวโมงมีความแข็ง และ
ความเหนียวสูงสุดที่ 23.44 นิวตันและ 212.32 นิวตัน-
มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อใช๎ระยะเวลาในการบํมนานมากขึ้น
เป็น 30 ช่ัวโมง สํงผลให๎ข๎าวกล๎องงอกมีความแข็ง และความ
เหนียวลดลงเหลือ 20.22 นิวตัน และ 192.87 นิวตัน-
มิลลิเมตร เมื่อนําข๎าวกล๎องงอกดังกลําวมาผํานการขัดขาวท่ี 

15 วินาทีพบวํา ความแข็งและความเหนียวของข๎าวงอกมีคํา
ลดลง และมีคําไมํเปลี่ยนแปลงแม๎วําจะมีการเพิ่มระยะเวลา
ในการขัดขาว ยกตัวอยํางเชํน เมื่อนําข๎าวกล๎องงอกที่ผํานการ
บํม 0 ช่ัวโมง มาผํานการขัดขาวที่เวลา 15 วินาที สํงผลให๎
ความแข็ง และความเหนียวลดลงเหลือ 17.75 นิวตัน และ 
169.49 นิวตัน-มิลลิเมตร สําหรับข๎าวกล๎องงอกที่ผํานการบํม 
30 ช่ัวโมง มาผํานการขัดขาวเป็นเวลา 15 วินาที สํงผลให๎
ความแข็ง และความเหนียวลดลงเหลือ 15.21 นิวตัน และ 
154.12 นิวตัน-มิลลิเมตร ตามลําดับ ดังนั้นจะเห็นได๎วําการ
ขัดขาวสามารถลดคําความแข็ง และความเหนียวได๎ประมาณ 
24.27-24.78 เปอร๑เซ็นต๑ และ20.09-20.17 เปอร๑เซ็นต๑ 
ตามลําดับ 

 
รูปที่ 7   คําความแข็งของข๎าวงอกที่ระยะเวลา   การบํม และการขัด

ขาวที่แตกตํางกัน 

 
รูปที่ 8 คําความเหนียวของข๎าวงอกที่ระยะเวลาการบํม และการขัด

ขาวที่แตกตํางกัน 

4. สรุปผลการทดลอง 

การเตรียมข๎าวงอกโดยการทําการบํมพบวําข๎าวงอก
จะมีรากยาวออกมาที่ระยะเวลาในการบํมมากกวํา 18 ช่ัวโมง 
สํวนที่เป็นรากจะหลุดออกไปในระหวํางกระบวนการกะเทาะ
เปลือกแตํสํวนจมูกข๎าวยังคงติดอยูํกับเมล็ดข๎าวกล๎อง โดย
ข๎าวที่ในเวลาในการบํมนานกวําจะให๎เปอร๑เซ็นต๑ข๎าวเต็มเมล็ด
สูงกวํา และมีเปอร๑เซ็นต๑ข๎าวหักต่ํากวํา เมื่อนําข๎าวกล๎องงอก

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 15 30 45 60

เป
อร

์เซ
็นต

์

ระยะเวลาการขัดขาว (วินาที)

ข้าวเต็มเมล็ด
ข้าวมัก
0 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง
18 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง

0

5

10

15

20

25

30

35

0 15 30 45 60

ค่า
คว

าม
ขา

ว

ระยะเวลาในการขัดขาว (วินาที)

0 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง
18 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง

0

5

10

15

20

25

30

0 15 30 45 60

คว
าม

ลข
็ง (

N)

ระยะเวลาในการขัดขาว (วินาที)

ข้าวกล้อง
0 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง
18 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
ข้าวขาว

0

50

100

150

200

250

300

0 15 30 45 60

คว
าม

เม
นีย

ว 
(N

.m
m

)

ระยะเวลาในการขัดขาว (วินาที)

ข้าวกล้อง
0 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง
18 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
ข้าวขาว



 

[641] 

มาทําการขัดขาวพบวํา ที่เวลาการขัดขาวนานกวํา 45 วินาที
ทําให๎สํวนที่เป็นจมูกข๎าวหลุดออกจากสํวนเมล็ดข๎าว แตํเมื่อ
พิจารณาในสํวนของความแข็งของข๎าวพบวํา การขัดขาวโดย
ใช๎เวลา 15 วินาที ก็เพียงพอสําหรับการปรับปรุงคุณภาพข๎าว 
ซึ่งการขัดขาวที่เวลา 15 วินาทีสามารถลดคําความแข็ง และ
ความเหนียวได๎ประมาณ 24.27-24.78 เปอร๑เซ็นต๑ และ 
20.09-20.17 เปอร๑เซ็นต๑ ตามลําดับ 

5.  กิตติกรรมประกาศ 

ขอบขอบคุณคุณเพ็ญจิต แสงสวําง ที่ได๎ให๎ความรู๎ 
และเอื้อเฟื้อสถานท่ีในการทําการบํมข๎าวงอก, ขอขอบคุณ
นักศึกษาปริญญาโท-เอก ที่ชํวยเหลือให๎งานวิจัยนี้ สําเร็จ
ลุลํวงไปด๎วยดี และขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร๑ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง ที่สนับสนุน
ทุนวจิัย 
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บทคัดย่อ  

อุตสาหกรรมการย๎อมผ๎าทอมือพื้นเมืองในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่กระจายทั่วภูมิภาคของประเทศ ทําให๎มี
การปนเปื้อนของสีสังเคราะห๑และโลหะหนักถํายเทสูํสิ่งแวดล๎อมในวงกว๎าง การใช๎วัสดุทางธรรมชาติเป็นตัวดูดซับเพื่อให๎มวลสาร
ประเภทโลหะหนักถํายเทกลับเข๎าสูํตัวดูดซับจึงนําจะเป็นวิธีที่เหมาะสมสําหรับกลุํมอุตสาหกรรมการย๎อมผ๎าทอมือพื้นเมือง ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการดูดซับสีย๎อมของฟางข๎าวโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณเถ๎าและศึกษา
ผลกระทบของการใช๎ฟางข๎าวเป็นสารดูดซับตํอคุณภาพสีของผ๎าฝูาย การทดลองนี้ได๎ทําการย๎อมสีผ๎าฝูายด๎วยสี direct red 80 ที่
ระดับความเข๎มข๎นสีตํอฟาง(dose) เทํากับ 0.0690.139 และ 0.277กรัม(สี)ตํอกรัม(ฟางน้ําหนักแห๎ง) แล๎วทําการวัดปริมาณเถ๎าใน
ฟาง, ในสารละลาย และในผ๎าหลังการดูดซับ จากการทดลองพบวําที่ทุกระดับความเข๎มข๎นสีตํอฟางมีการถํายเทมวลจากสารละลาย
สีย๎อมไปยังฟางอยํางรวดเร็วในชํวง 30 นาทีแรกและมีอัตราการถํายเทมวลลดลงจนเข๎าสูํสมดุลที่เวลา 60 นาที โดยที่มวลเถ๎าในผ๎า
มีระดับคงที่ ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวัดสีโดยใช๎คํา L* a* b* ที่แสดงวําสีของผ๎าไมํมีการเปลี่ยนแปลง  

ค้าส้าคัญ: ฟางข้าว;การดูดซับ;การย้อมผ้า 

1. บทน้า 

อุตสาหกรรมผ๎าทอมือพื้นเมืองในประเทศไทยเป็น
อุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ตั้ งอยูํกระจายทั่วภูมิภาคของ
ประเทศสํงผลให๎มีการปนเปลื้อนของสีสังเคราะห๑ที่ใช๎ในการ
ย๎อมผ๎าลงสูํธรรมชาติมีวงกว๎าง[1] ของเสียจากอุตสาหกรรมนี้
จึงเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ทําให๎เกิดมลพิษทางน้ํา หาก
ไมํได๎รับการบําบัดกํอนปลํอยลงสูํแหลํงน้ําธรรมชาติ สํงผลให๎
น้ําที่มีความเข๎มข๎นของสีสูงขัดขวางการสํองผํานของแสง ซึ่งมี
ผลตํอการสังเคราะห๑แสงของพืชน้ํา[2] สีที่ปนเปื้อนในน้ําเสีย
นี้ยากตํอการขจัดออกเนื่องจากมีองค๑ประกอบของสาร อโร
มาติกหลายชนิดที่ทนทานตํอการยํอยของจุลินทรีย๑และการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน[3] นอกจากนี้ในสีสังเคราะห๑ยังมี
สํวนประกอบที่เป็นโลหะหนักที่ชํวยให๎ผ๎าที่ผํานการย๎อมมี

สีสันสดใส[4] โดยที่โลหะหนักดังกลําวเป็นสารพิษที่กํอให๎เกิด
อันตรายและยังเป็นสารกํอมะเร็งอีกด๎วย[5]  

โดยทั่วไปมีวิธีการหลากหลายที่ใช๎ในการบําบัดน้ําเสีย
ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ได๎แกํ การใช๎สารเคมีในการ
ตกตะกอน การใช๎สารคาร๑บอนในการดูดซับ การแลกเปลี่ยน
ไอออน และกระบวนการแยกสารโดยใช๎เมมแบรน ซึ่งวิธีการ
เหลํานี้เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพดี แตํมีต๎นทุนสูงและ
ยากลําบากในการดําเนินการติดตั้ง[6]  อีกวิธีการหนึ่งที่นิยม
ใช๎ในการบําบัดน้ําเสียที่มีการปนเปื้อนของสีคือการใช๎ถํานกัม
มันต๑ เนื่องจากถํานกัมมันต๑มีประสิทธิภาพในการดูดซับสูง[7] 
แตํอยํางไรก็ตามการใช๎ถํานกัมมันต๑ในการบําบัดน้ําเสียมีข๎อ
กํากัดคือมีคําใช๎จํายสูงในการล๎างเพื่อกําจัดตัวถูกดูดซับออก
จากถํานกัมมันต๑เพื่อนํากลับมาใช๎ใหมํและไมํสามารถใช๎ได๎กับ
การบําบัดน้ําเสียที่มีความเข๎มข๎นของสีต่ําได๎[8]  
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ดังนั้นจึงมีหลายงานวิจัยที่ทําการทดสอบใช๎สารดูด
ซับที่มีราคาถูกเพื่อขจัดสีย๎อมออกจากน้ําเสียซึ่งมุํงเน๎นการใช๎
วัสดุธรรมชาติเป็นสารดูดซับ[9-12] ฟางข๎าวถือวําเป็นวัสดุ
เหลือใช๎ทางการเกษตรที่นําพิจารณาถึงทั้งในแงํของการเป็น
ผลพลอยได๎จากกระบวนการผลิตข๎าวซึ่งมีปริมาณมากใน
ประเทศไทย และมีองค๑ประกอบหลักได๎แกํ เซลลูโลส เฮมิ
เซลลูโลส ลิกนิน และซิลิกา ซึ่งเหมาะสมตํอการดักจับไอออน
ของโลหะหนัก โดยที่ปริมาณโลหะหนักท่ีดูดซับโดยฟางข๎าว
สามารถวัดคําโดยการหาปริมาณเถ๎า 

ในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กการย๎อมสีผ๎าทําโดย
แชํผ๎าที่ต๎องการย๎อมลงในสารละลายที่ได๎จากการผสมสีย๎อม
และสารชํวยย๎อมลงในน้ําตามอัตราสํวนของสูตรสีที่กําหนด
พร๎อมกับการให๎ความร๎อนกับสารละลายระหวํางการย๎อม  
หลังจากนั้นหยุดให๎ความร๎อนและปลํอยให๎สารลายเย็นลง 
กํอนจะนําผ๎าที่ผํานการย๎อมไปล๎างทําความสะอาด ผ๎าที่นํามา
ย๎อมมีความสามารถในการดูดซับสีสูงในชํวงที่มีการให๎ความ
ร๎อนจนกระทั่งอิ่มตัว สําหรับสีสํวนเกินที่ไมํถูกดูดซับยังคงอยูํ
ในสํวนของสารละลาย  ดังนั้นการเติมฟางข๎ าวลงไปใน
ระหวํางที่เริ่มหยุดให๎ความร๎อนจึงมีความเป็นไปได๎ที่ฟางข๎าว
จะดูดซับสีสํวนเกินออกจากสารละลาย 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษา
การดู ดซับสี ย๎ อมของฟางข๎ าวโดยพิจารณาจากการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณเถ๎า และ 2) ศึกษาผลกระทบของการใช๎
ฟางข๎าวเป็นสารดูดซับตํอคุณภาพสีของผ๎าฝูาย 

2. อุปกรณ์ลละวิธีการวิจัย 

2.1 วัสดุลละอุปกรณ์ 

วัสดุและอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการทดลองครั้งนี้ประกอบไป
ด๎วย สี ฟางข๎าว และผ๎าฝูาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

สีที่ใช๎เป็นสีย๎อมผ๎าชนิดไดเร็กท๑ direct red 80 โดยมี
เกลือแกง (NaCl) เป็นสารชํวยย๎อม และมีสูตรโครงสร๎างดัง
รูปที่ 1 

ผ๎าฝูายที่ใช๎ในการทดลองเป็นผ๎าที่ผํานการฟอกขาว 
และถูกตัดเป็นช้ินขนาดช้ินละ 2X2 ตารางนิ้ว (น้ําหนักช้ินละ
ประมาณ 1 กรัม)  

สําหรับฟางข๎าวที่ใช๎ถูกตัดให๎มีขนาดความยาว 2 
เซนติเมตร และเลือกเฉพาะสํวนลําต๎น (ไมํรวมข๎อปล๎อง) แล๎ว

ล๎างทําความสะอาดจนมีคํา pH ของน้ําล๎างเทํากับ 7 
หลังจากนั้นนําฟางข๎าวมาอบแห๎งเพื่อลดความชื้นท่ีอุณหภูมิ 
100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง และเก็บรักษาใน
ถุงพลาสติกปูองกันความช้ืน เพื่อรอการนําไปทดลอง 

 
รูปที่ 1  สูตรโครงสร๎างสี direct red 80 [13] 

2.2 วิธีการทดลอง 

ทําการย๎อมสีผ๎าโดยเปลี่ยนแปลงระดับความเข๎มข๎นสี
ตํอฟาง (dose) ในหนํวย กรัมของสี ตํอ กรัมของน้ําหนักฟาง
ข๎าวแห๎ง จํานวน 3 ระดับคือ 0.069, 0.139 และ 0.277 และ
ใสํสารชํวยย๎อม (เกลือแกง, NaCl) หลังจากนั้นผ๎าฝูายจํานวน 
1 ช้ิน ใสํลงในบีกเกอร๑ที่บรรจุสารละลายสีย๎อมปริมาณ 100 
มิลลิลิตร ที่ระดับความเข๎มข๎นสีที่กําหนด แล๎วนําตัวอยํางไป
ให๎ความร๎อนในอํางควบคุมอุณหภูมิ โดยควบคุมอุณหภูมิที่ 
60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 60 นาที หลังจากนั้นนําบีก
เกอร๑ออกจากอํางควบคุมอุณหภูมิ เติมฟางข๎าวลงในแตํละบีก
เกอร๑ตามจํานวน dose ที่กําหนด หลังจากนั้นทําการแยกผ๎า
ออกจากสารละลาย และทําการกรองสารละลายเพื่อแยกฟาง
ข๎าวออกจากสารละลายที่ระยะเวลาในการแชํ 10 ระดับ คือ 
0  5  10  15  30 45  60  80  100 และ 120 นาที โดยการ
ทดลองทั้งสิ้นมีจํานวน 3 ซ้ํา 

2.3 การศึกษาการดูดซับสีย้อมของฟางข้าวโดยพิจารณา
จากการเปลี่ยนลปลงปริมาณเถ้า 

นําตัวอยํางฟางข๎าว ผ๎า และสารละลายสีย๎อมที่
ระยะเวลาในการแชํฟางข๎าวที่แตกตํางกันมาวิเคราะห๑หา
ปริมาณเถ๎าโดยนําตัวอยํางมาเผาในถ๎วยกระเบื้องด๎วยเตาเผา
เถ๎ารุํน JSMF-45T ที่อุณหภูมิ 600 ˚C เป็นเวลา 10 ช่ัวโมง
[14] หลังจากนั้นทําการคํานวณหาปริมาณเถ๎าในวัสดุตํางๆ 
ตามสมการที่ (1) 

 (g) ดุกํอนเผาน้ําหนักวัส
(g) ดุหลังเผาน้ําหนักวัส

  ปริมาณเถ๎า



 

[644] 

2.4 การศึกษาผลกระทบของการใช้ฟางข้าวเป็นสารดูด
ซับต่อคุณภาพสีของผ้าฝ าย 

นําผ๎าฝูายที่ผํานการย๎อมโดยใช๎ฟางข๎าวเป็นสารดูด
ซับที่เวลาตํางๆกัน มาวัดสีด๎วยเครื่อง Hunter lab รุํน 
Miniscan XE plus ในหนํวย L* a* b* ตามระบบ CIELAB 
แล๎วนํามาเปรียบเทียบกับผ๎าที่ผํานการย๎อมโดยไมํใช๎ฟางข๎าว
เป็นสารดูดซับ 

3. ผลการทดลองลละการวิจารณ์ผล 

ผลการทดลองสามารถแบํงออกได๎เป็น 2 สํวน คือ 1) 
ผลการศึกษาการดูดซับสีย๎อมของฟางข๎าวโดยพิจารณาจาก
การเปลี่ยนแปลงปริมาณเถ๎า และ 2) ผลการศึกษาผลกระทบ
ของการใช๎ฟางข๎าวเป็นสารดูดซับตํอคุณภาพสีของผ๎าฝูาย 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

3.1 ผลการศึกษาการดูดซับสีย้อมของฟางข้าวโดย
พิจารณาจากการเปลี่ยนลปลงปริมาณเถ้า 

จากรูปที่ 2 แสดงให๎เห็นวําเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการ
ดูดซับ สัดสํวนของปริมาณเถ๎าที่ถูกฟางข๎าวดูดซับเพิ่มขึ้น
อยํางรวดเร็วในชํวง 30 นาทีแรก หลังจากนั้นปริมาณเถ๎าของ
ฟางข๎าวจะเริ่มคงที่จนกระทั่งเข๎าสูํสมดุลที่เวลา 60 นาที ซึ่ง
สอดคล๎องกับที่กลําววําการเพิ่มขึ้นของปริมาณเถ๎าในฟางข๎าว
อยํางรวดเร็วในชํวงแรกนําจะเกิดจากพื้นที่ที่ใช๎ในการจับ
ไอออนของโลหะมีสูงและเมื่อเวลาดูดซับผํานไป พื้นท่ีผิวที่
เหลือสําหรับไอออนของโลหะมีพื้นที่ลดลงสํงผลให๎การดูดซับ
ลดลง [15] และเมื่อพิจารณาที่ปริมาณ dose ของสารละลาย
เพิ่มสูงขึ้นสํงผลให๎ปริมาณของเถ๎าในฟางสูงขึ้นเชํนกัน ทั้งนี้
เนื่องจากความเข๎มข๎นของสีที่มากข้ึนสํงผลให๎เพิ่มแรงขับดัน
ให๎กับการถํายเทมวล ซึ่งเกิดเนื่องจากปริมาณสีสัมพัทธ๑
ระหวํางปริมาณของสีย๎อมบนตัวดูดซับกับสารละลายมีคํา
เพิ่มขึ้น สํงผลให๎ปริมาณสีสามารถถูกดูดซับได๎มากขึ้น [16] 

 
รูปที่ 2  การเปลี่ยนแปลงปริมาณเถ๎าในฟางข๎าวที่ระยะเวลาในการดูด

ซับใดๆ 

ในรูปที่ 3 ความสัมพันธ๑ของการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
เถ๎าที่คงเหลือในสารละลายสีย๎อมมีแนวโน๎มลดลง จนมี
คําคงที่ท่ีเวลาหนึ่งๆ ของแตํละระดับของ dose  ซึ่งเป็นไปได๎
วําปริมาณเถ๎าที่ลดลงเกิดจากฟางข๎าวดูดซับสารประเภท
โลหะออกจากสารละลายสีย๎อม เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของ 
dose ตํอปริมาณเถ๎าคงเหลือในสารละลายสีย๎อมพบวํามีคํา
สูงที่สุดที่ระดับ dose มาก และมีคําลดลงเมื่อ dose ต่ํา 
ลักษณะของรูปแบบในการขจัดสีออกจากสารละลายเป็นไป
ในลักษณะที่ความสามารถในการกําจัดสีออกเพิ่มมากขึ้นเมื่อ
คํา dose มีคําลดลง ทั้งนี้เนื่องจากการลดสัดสํวนของสีตํอ
น้ําหนักฟางข๎าวเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวของตัวดูดซับทําให๎มี
พื้นผิวสําหรับการดูดซับโมเลกุลสีเพิ่มมากขึ้น[17] 

 
รูปที่ 3  การเปลี่ยนแปลงปริมาณเถ๎าในสารลายสีย๎อมที่ระยะเวลาใน

การดูดซับใดๆ 

จากข๎างต๎นจะเห็นได๎วําฟางมีความสามารถในการดูด
ซับที่ไมํเทํากัน (วัดจากปริมาณเถ๎า) ซึ่งแสดงถึงผลการทดลอง
ไมํได๎หมายถึงจุดอิ่มตัวในการดูดซับของฟาง แตํบํงบอกถึง
ความสมดุลย๑ของการถํายเทมวลสารในระบบ กลําวคือ อัตรา
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การถํายเทมวลในระบบเริ่มมีคําเทํากับศูนย๑ (ความเข๎มข๎น
ของเถ๎าในสารละลายสี มีคําเทํากับความเข๎มข๎นของเถ๎าใน
ฟาง) 

พิจารณาปริมาณเถ๎าในผ๎าฝูายที่ผํานการแชํฟางข๎าว
เวลาตํางๆกันพบวําเมื่อเพิ่มคํา dose สํงผลให๎ปริมาณเถ๎าใน
ผ๎าฝูายเพิ่มมากขึ้นที่ทุกระยะเวลาในการแชํ และในแตํละ 
dose เมื่อเวลาในการแชํนานขึ้นสํงผลให๎ปริมาณเถ๎าในฝูายมี
แนวโน๎มลดลงเพียงเล็กน๎อย ซึ่งสามารถบอกได๎วําเวลาในการ
การแชํนานขึ้ นไมํ มี ผลทํ าให๎ปริ มาณเถ๎ าในผ๎ ามี การ
เปลี่ยนแปลง (แสดงในรูปที่ 4) ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจากใน
ระหวํางที่มีการให๎ความร๎อนขณะย๎อมสีผ๎า เส๎นใยของผ๎าฝูาย
มีการขยายตัวทําให๎มีการดูดซับสี และมวลสารประเภทโลหะ
ได๎มากด๎วยพันธะไฮโรเจนและแรงแวนเดอร๑วาล  ดังนั้นใน
ระหวํางที่มีการลดอุณหภูมิและเติมฟางข๎าวลงไปเพื่อทําการ
ดูดซับสีสํวนเกินหรือโลหะที่ปนเปื้อนในสารละลาย จึงไมํ
สํงผลทําให๎สีและโลหะที่ติดอยูํกับผ๎าถูกฟางข๎าวดูดซับออกไป 
เนื่องจากอนุภาคของสี และโลหะที่อยูํยึดติดกับผ๎าฝูายด๎วย
แรงดึงดูดจํานวนมากของพันธะไฮโดรเจนและแรงแวนเดอร๑
วาล สํวนสีและโลหะหนักในสารละลายที่เป็นอนุภาคที่ลอย
อยูํอิสระไมํมีแรงยึดเหนี่ยวใดๆ กับวัสดุอื่น จึงทําให๎งํายตํอ
การถูกดูดซับโดยฟางข๎าว [4] 

 
รูปที่ 4  การเปลี่ยนแปลงปริมาณเถ๎าในผ๎าฝูายที่ระยะเวลาในการดูด

ซับใดๆ 

3.2 ผลการศึกษาผลกระทบของการใช้ฟางข้าวเป็นสาร
ดูดซับต่อคุณภาพสีของผ้าฝ าย 

สีของผ๎าฝูายที่ผํานการย๎อมโดยไมํมีการเติมฟางข๎าว
(หรือที่เวลาในการแชํฟางข๎าวเทํากับ 0 นาที) มีคําสีในหนํวย 
L* a* b* ที่ระดับ dose เทํากับ 0.277  0.139 และ 0.069 มี
คําเทํากับ 37.58 50.25  27.00, 45.49  49.34  20.65 และ 
41.37  49.99  25.65 ตามลําดับ ซึ่งสามารถแบํงได๎ด๎วยตา
เปลําออกเป็น 3 เฉดสี (เฉดสีเข๎ม เฉดสีกลาง และเฉดสีอํอน) 
เมื่อเพิ่มเวลาในการแชํฟางข๎าว สํงผลให๎คําสีในทุก dose มี
คําไมํแตกตํางกันในทางสถิติกับคําสีของผ๎าฝูายที่ผํานการ
ย๎อยโดยไมํมีการเติมฟาง ดังนั้นสรุปได๎วําในการเติมฟางข๎าว
เพื่อเป็นสารดูดซับในการขจัดสีย๎อมหรือสารประเภทโลหะ
ออกจากสารละลายสีย๎อมในข้ันตอนการลดอุณหภูมิไมํมีผล
ตํอคุณภาพสีของผ๎าที่ผํานการย๎อมทั้งในเฉดสีอํอน เฉดสี
กลาง และเฉดสีเข๎ม 

 

ตารางที่ 1 สีของผ๎าฝูายที่ผํานการย๎อมดว๎ยระดับความเข๎มข๎นสีแตกตาํงกันและใช๎ฟางข๎าวเป็นสารดูดซับในระหวํางกระบวนการย๎อมใน Scale CIE 
Lab 

เวลาในการลช่
ฟางข้าว (นาที) 

 ระดับความเข้มข้นสี 
0.277 สี(กรัม)/ฟาง(กรัม) 0.139 สี(กรัม)/ฟาง(กรัม) 0.069 สี(กรัม)/ฟาง(กรัม) 

L* a* b* L* a* b* L* a* b* 
0 37.58a 50.25a 27.00a 45.49a 49.34a 20.65a 41.37a 49.90a 25.65a 

5 36.89a 50.39a 28.74a 45.76a 49.36a 20.54a 42.11a 49.79a 25.19a 

10 37.44a 50.42a 28.73a 45.73a 49.62a 21.17a 41.44a 49.78a 25.67a 

15 37.43a 50.11a 28.62a 45.21a 49.60a 21.34a 41.69a 49.85a 26.04a 

30 37.13a 50.14a 28.47a 45.34a 49.50a 21.01a 41.91a 50.08a 25.97a 

45 37.59 50.30a 28.74a 45.73a 49.43a 21.32a 42.15a 49.96a 25.98a 

60 37.54a 50.40a 28.44a 45.73a 49.58a 21.06a 41.72a 50.00a 25.39a 

80 37.22a 50.18a 28.34a 45.31a 49.57a 21.20a 41.47a 49.87a 25.18a 

100 37.33a 50.12a 28.74a 45.30a 49.62a 21.38a 41.85a 50.08a 25.18a 
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120 36.94a 50.23a 28.65a 45.27a 49.40a 21.40a 41.92a 49.78a 25.28a 

*ตัวอักษรยกที่เหมือนกันแสดงความไมํแตกตํางกันในทางสถิติ 
 

4. สรุปผลการทดลอง 

การวิ เคราะห๑การเปลี่ยนแปลงปริมาณเถ๎ าใน
สารละลายสีย๎อม ผ๎าฝูาย และฟางข๎าวพบวําสัดสํวนของ
ปริมาณเถ๎าที่ฟางข๎าวดูดซับมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นสอดคล๎องกับ
สัดสํวนของปริมาณเถ๎าในสารละลายลดลงตลอดระยะเวลาใน
การลดอุณหภูมิ ซึ่งเป็นลักษณะที่แสดงถึงความเป็นไปได๎ที่จะ
มีการถํายเทมวลสารประเภทโลหะจากสารละลายไปยังฟาง
ข๎าว สําหรับสัดสํวนของปริมาณเถ๎าที่ผ๎าฝูายดูดซับมีแนวโน๎ม
คงที่ตลอดระยะเวลาในการแชํฟางข๎าว  

คําสีของผ๎าฝูายที่ผํานการย๎อมมีคําไมํเปลี่ยนแปลง
แม๎วําจะมีการใช๎ฟางข๎าวในการดูดซับสี และโลหะหนัก
ระหวํางกระบวนการลดอุณหภูม ิ

ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได๎ที่จะใช๎วัสดุเหลือใช๎ทาง
การเกษตรเชํนฟางในการบําบัดน้ําเสียจากการย๎อมผ๎าใน
ระหวํางกระบวนการย๎อม ซึ่งชํวยลดขั้นตอนและเวลาในการ
บําบัดน้ําเสียในอุตสาหกรรมขนาดเล็กได๎ 
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บทคัดย่อ 

แม๎จะเป็นที่ยอมรับกันดีวําฟิล๑มบริโภคได๎ซึ่งเตรียมจากพอลิเมอร๑ชีวภาพมีสมบัติบางประการที่นําสนใจแตํฟิล๑มบริโภคได๎มี
สมบัติทางกลด๎อยกวําฟิล๑มที่เตรียมจากพอลิเมอร๑สังเคราะห๑ที่มีจําหนํายในท๎องตลาดงานวิจัยนี้จึงมุํงปรับปรุงสมบัติทางกลของ
ฟิล๑มบริโภคได๎โดยเลือกศึกษาฟิล๑มที่เตรียมจากไคโตซานทั้งนี้ศึกษาผลของกระบวนการทางกายภาพบางกระบวนการที่อาจนํามาใช๎
รํวมกับขั้นตอนการเตรียมสารละลายกํอเกิดฟิล๑มได๎แกํการให๎ความร๎อนที่อุณหภูมิ  70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ช่ัวโมงเพื่อ
เหนี่ยวนําให๎เกิดการเชื่อมโยงข๎ามของสายโซํไคโตซานด๎วยความร๎อนนอกจากนี้ยังศึกษากระบวนการทําให๎เป็นเนื้อเดียวกันของ
สารละลายไคโตซานและพลาสติไซเซอร๑ (กลีเซอรอล) แบบตํางๆได๎แกํการผสมที่ความเร็วรอบสูง 9600 รอบตํอนาทีที่ความดัน
บรรยากาศและการทําให๎เป็นเนื้อเดียวกันโดยใช๎ความดันสูงแบบ 2 ขั้นที่ความดันเกจ 10/5 MPa, 20/5 MPa และ 30/5 MPa 
หลังจากเตรียมสารละลายกํอเกิดฟิล๑มแล๎วนําสารละลายดังกลําวไปอบแห๎งด๎วยลมร๎อนที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสจากนั้นทดสอบ
สมบัติทางกลของฟิล๑มที่ได๎ในเทอมของคําเปอร๑เซ็นต๑การยืดและคําความแข็งแรงดึงจากผลการทดลองพบวํากระบวนการทําให๎เป็น
เนื้อเดียวกันโดยใช๎ความดันสูงแบบ 2 ขั้นทําให๎คําเปอร๑เซ็นต๑การยืดของฟิล๑มเพิ่มสูงขึ้นอยํางมีนัยสําคัญ 

ค้าส้าคัญ: การเชื่อมโยงข้ามด้วยความร้อน; การท้าใม้เป็นเนื้อเดียวกัน; การผสม; การอบลม้งลบบลมร้อน; พลาสติไซเซอร์

1. บทน้า 

ปัจจุบันบรรจุภัณฑ๑สําหรับอาหารสํวนใหญํผลิตจาก
พลาสติก เนื่องจากพลาสติกมีความเหนียว ใส สามารถบรรจุ
สิ่งของที่มีน้ําหนักมาก และปูองกันความเสียหายของอาหารที่
อาจเกิดจากความช้ืนและออกซิเจนได๎เป็นอยํางดี ทําให๎
สามารถยืดอายุการเก็บรักษาอาหารเป็นเวลานาน อยํางไรก็
ตามบรรจุภัณฑ๑พลาสติกผลิตจากวัตถุดิบซึ่งเป็นทรัพยากรที่
ใช๎แล๎วหมดไป [1] นอกจากนี้บรรจุภัณฑ๑พลาสติกยังเป็น
บรรจุภัณฑ๑ที่ยํอยสลายได๎ยาก จึงไมํเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  

ด๎วยเหตุนี้จึงมีงานวิจัยเป็นจํานวนมากที่มุํงพัฒนา
บรรจุภัณฑ๑ซึ่ งสามารถยํอยสลายเองได๎ตามธรรมชาติ 
(Biodegradable Packagings) ภายใต๎อุณหภูมิและความช้ืน
ที่เหมาะสม [2] บรรจุภัณฑ๑ที่สามารถยํอยสลายเองได๎ตาม
ธรรมชาติทีไ่ด๎รับความสนใจมากที่สุดชนิดหนึ่งคือพอลิแซคคา

ไรด๑ ซึ่งเป็นองค๑ประกอบท่ีพบมากในผลผลิตทางการเกษตร
หรือโครงสร๎างที่ให๎ความแข็งแรงแกํสิ่งมีชีวิตพวกกุ๎ง ปู และ
หมึก (เชํนกรณีของเปลือกกุ๎ง กระดองปู และแกนหมึก) [3] 
งานวิจัยนี้จึงศึกษากระบวนการเตรียมฟิล๑มบริโภคได๎จากไค
โตซานซึ่งเป็นพอลิแซคคาไรด๑ที่มีปริมาณมากเป็นอันดับสอง
รองจากเซลลูโลส ไคโตซานผลิตได๎จากปฏิกิริยาการกําจัดหมูํ
แอซิ ติ ลของไคติ น  มี องค๑ ประกอบเป็ นกลู โคซามี น 
(Glucosamine) และเอ็น-แอซิติลกลูโคซามีน (N-acetyled 
Glucosamine) เช่ือมตํอสายพอลิเมอร๑ด๎วยพันธะ (1-4) - กลู
โคสิดิก [(1-4) Glucosidic Bonds] [4] 

โดยทั่วไปแล๎วฟิล๑มบรรจุภัณฑ๑ที่ผลิตจากไคโตซานจะ
มีคําเปอร๑เซ็นต๑การยืดที่ต่ํากวําฟิล๑มทางการค๎า โดยจาก
การศึกษาของ Thakhiew et al. (2010) พบวําฟิล๑มบริโภค
ได๎จากไคโตซานมีคํ าเปอร๑ เซ็นต๑การยืดประมาณ 20 
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เปอร๑เซ็นต๑ ในขณะที่ฟิล๑มการค๎ามีคําเปอร๑เซ็นต๑การยืดของ
ฟิล๑มประมาณ 60~90 เปอร๑เซ็นต๑ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค๑เพื่อปรับปรุงสมบัติการยืดของฟิล๑มบริโภคได๎
จากไคโตซาน  โดยคาดวําการที่ฟิล๑มไคโตซานมีคําเปอร๑เซ็นต๑
การยืดต่ํา [5] อาจเนื่องจากในข้ันตอนการผสม อนุภาคของ
กลีเซอรอลแทรกตัวในสายโซํพอลิเมอร๑ได๎ไมํดีพอ ดังนั้นหาก
ปรับปรุงขั้นตอนการผสมสารละลายกํอเกิดฟิล๑มไคโตซานโดย
ใช๎กระบวนการทําให๎เป็นเนื้อเดียวกัน (โฮโมจิไนซ๑เซชัน) ที่
ความดันบรรยากาศโดยการผสมด๎วยความเร็วรอบสูง หรือ
การทําให๎เป็นเนื้อเดียวกัน (โฮโมจิไนซ๑เซชัน) โดยใช๎ความดัน
สูงแบบ 2 ขั้น จะสามารถพัฒนาสมบัติทางกลบางประการ
เชํน สมบัติการยืดของฟิล๑มบริ โภคได๎จากไคโตซานได๎ 
นอกจากนี้ยังได๎ทดลองการให๎ความร๎อนในระหวํางขั้นตอน
การผสมสารละลายกํอเกิดฟิล๑มไคโตซาน เพื่อเป็นการเพิ่ม
ระดับการเชื่อมโยงข๎ามของสายโซํพอลิเมอร๑ (Crosslinkage) 
ซึ่งอาจชํวยปรับปรุงสมบัติทางกลของฟิล๑มไคโตซานได๎อีกทาง
หนึ่งด๎วย 

2. อุปกรณ์ลละวิธีการทดลอง 

ในขัน้ตอนการเตรียมสารละลายกํอเกิดฟิล๑มไคโตซาน 
ใช๎ไคโตซานจากบริษัท S.K. Profishery Co., Ltd. (น้ําหนัก
โมเลกุล 900,000 Da และเปอร๑เซ็นต๑การดึงหมูํอะซิติล
ประมาณ 90.20) กลีเซอรอลจากบริษัท Carlo Erba (Val de 
Reuil,  Italy) และกรดอะซิติกจากบริษัท Merck 
(Darmstadt, Germany) สามารถแบํงลําดับขั้นตอนการ
เตรียมสารละลายไคโตซานได๎ดังนี ้[5] 

เตรียมสารละลายไคโตซานความเข๎มข๎น 1.5% (w/v) 
ผสมในสารละลายกรดอะซิติก 1% (v/v) โดยใช๎ เครื่องผสม 
(Framo-Geratechnik, รุํน M 21/1, Eisenbach, 
Germany) ที่ความเร็ วรอบ 700 รอบตํอนาที  ณ 
อุณหภูมิห๎อง เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง จากนั้นจึงเติมกลีเซอรอลที่ 
25% (w/w) ลงในสารละลายไคโตซานที่ได๎ผสมไว๎โดยใช๎

เครื่องผสมที่ความเร็วรอบ 700 รอบตํอนาที เป็นเวลา 1 
ช่ัวโมง จากนั้นนําสารละลายไคโตซานที่ได๎เข๎าสูํกระบวนการ
เหวี่ยงแยกที่ความเร็วรอบ 12,400 รอบตํอนาทีเป็นเวลา 15 
นาที (Hitachi, รุํน HimacCR21, Ibaraki, Japan) เพื่อกําจัด
อนุภาคสิ่งแปลกปลอมในสารละลายไคโตซาน จากนั้นนํา
สารละลายไคโตซานที่เหวี่ยงแยกแล๎วเข๎าสูํกระบวนการ 2 
กระบวนการ คือการให๎ความร๎อนที่อุณหภูมิ 70 oC เป็นเวลา 
1 ช่ัวโมง และไมํทําการให๎ความร๎อน  

จากนั้นนําสารละลายไคซาน ทั้งที่ไมํผํานและผําน
การให๎ความร๎อนเข๎าสูํกระบวนการทําให๎เป็นเนื้อเดียวกัน โดย
ศึกษากระบวนการผสมที่ความเร็วรอบสูง 9600 รอบตํอนาที
ที่ความดันบรรยากาศ และกระบวนการทําให๎ เป็นเนื้อ
เดียวกันโดยใช๎ความดันสูงแบบ 2 ขั้น ที่ความดันเกจ 3 ระดับ
คือ 10/5 MPa, 20/5 MPa และ 30/5 MPa สารละลายกํอ
เกิดฟิล๑มไคโตซานที่ผํานการทําให๎เป็นเนื้อเดียวกันอาจมี
ฟองอากาศหลงเหลืออยูํจึ งต๎องตั้ งสารละลายทิ้ งไว๎ที่
อุณหภูมิห๎องเป็นเวลา 6 ช่ัวโมง เพื่อลดปริมาณฟองในฟิล๑ม
ไคโตซาน ในการศึกษาครั้งนี้ใช๎สารละลายกํอเกิดฟิล๑มไคโต
ซานท่ีไมํให๎ความร๎อนและไมํผํานกระบวนการทําให๎เป็นเนื้อ
เดียวกันเป็นตัวอยํางควบคุม  

นําสารละลายกํอเกิดฟิล๑มไคโตซานน้ําหนัก 30 กรัม
ที่ได๎จากการผํานกระบวนการตํางๆ ที่กลําวไว๎ข๎างต๎นเทลงบน
แผํนอะคริลิกที่มีขนาด 16x18 ซม. เพื่อเตรียมขึ้นรูปฟิล๑มให๎
ได๎ความหนา 15 µm [6] จากนั้นนําไปอบแห๎งด๎วยลมร๎อนที่
อุณหภูมิ 40 oC ให๎ได๎ความช้ืนสุดท๎าย 14 % (d.b.) นําฟิล๑ม
ไคโตซานที่ได๎มาบํมที่ความช้ืนสัมพัทธ๑ 75 % เป็นเวลา 48 
ช่ัวโมงเพื่อให๎ฟิล๑มไคโตซานมีความช้ืนคงที่  จากนั้นนํา
ตัวอยํางไปหาคําเปอร๑เซ็นต๑การยืด (Percent elongation) 
และคําความแข็งแรงดึงของฟิล๑ม (Tensile strength) โดย
สามารถสรุปแผนภูมิขั้นตอนการดําเนินการทดลองได๎ดังรูปที่ 
1 
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รูปที่ 1 แผนภูมิขั้นตอนและเง่ือนไขการดําเนินการทดลอง 

3. ผลลละวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการศึกษาจลนพลศาสตร๑การอบแห๎งฟิล๑มไคโต
ซาน สามารถทํานายระยะเวลาที่ต๎องใช๎ในการอบแห๎งฟิล๑มไค
โตซานที่ผํานกระบวนการเตรียมตํางๆกัน พบวํากรณีที่ไมํผําน
การให๎ความร๎อนสารละลายกํอเกิดฟิล๑มไคโตซานที่ผําน
กระบวนการทําให๎เป็นเนื้อเดียวกันโดยการผสมที่ความเร็ว
รอบสูง 9,600 รอบตํอนาททีี่ความดันบรรยากาศจะใช๎เวลาใน
การอบแห๎งลดลงเล็กน๎อยเมื่อเทียบกับสารละลายที่ไมํผําน
การทําให๎เป็นเนื้อเดียวกัน (ตารางที่ 1) แตํเมื่อนําสารละลาย
ดังกลําวมาผํานกระบวนการทําให๎เป็นเนื้อเดียวกันโดยใช๎
ความดันสูงแบบ 2 ขั้น ที่ความดันเกจ 10/5, 20/5 และ 

30/5 MPa พบวําต๎องใช๎เวลาในการอบแห๎งขึ้นตามความดันที่
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการทําให๎เป็นเนื้อ
เดียวกันโดยใช๎ความดันสูงแบบ 2 ข้ันนั้นเป็นกระบวนการที่
ชํวยให๎กลีเซอรอลแทรกตัวในสายโซํไคโตซานได๎ดีขึ้น ซึ่งกลีเซ
อรอลนั้นเป็นพลาสติไซเซอร๑ที่มีสมบัติชอบน้ํา(hydrophilic) 
[7] จึงทําให๎ระยะเวลาที่ต๎องใช๎ในการอบแห๎งเพิ่มสูงขึ้น 

กรณีที่ผํานการให๎ความร๎อนพบวํา การเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาที่ ใ ช๎ ในการอบแห๎ งของฟิล๑ มที่ นํ าไปผํ าน
กระบวนการทําให๎เป็นเนื้อเดียวกันด๎วยวิธีตํางๆ มีแนวโน๎ม
เชํนเดียวกับกรณีที่ไมํผํานการให๎ความร๎อน ดังแสดงในตาราง
ที่ 1 

 

ตารางที่ 1  เวลาการอบแห๎งฟิล๑มที่ผํานกระบวนการตํางๆ โดยกาํหนดความชื้นสุดท๎ายเทํากับ 14%  (d.b.) 

 ไม่ใม้ความร้อน (นาที) ใม้ความร้อน (นาที) 
ไมํมีการทําให๎เป็นเนื้อเดียวกัน 743 711 
การทําให๎เป็นเนื้อเดียวกันที่ความเร็วรอบสูง 672 674 

การทําให๎เป็นเนื้อเดียวกันโดยใช๎
ความดันสูงแบบ 2 ขั้น 

10/5 MPa 869 853 
20/5 MPa 939 907 
30/5 MPa 985 971 

 

เมื่อนําฟิล๑มไคโตซานไปวิเคราะห๑คําเปอร๑เซ็นต๑การ
ยืดและความแข็งแรงดึง (ตารางที่ 2) พบวํากรณีฟิล๑มที่ไมํ
ผํานการให๎ความร๎อน ฟิล๑มไคโตซานที่ไมํผํานและผําน
กระบวนการทําให๎เป็นเนื้อเดียวกันโดยการผสมที่ความเร็ว

รอบสูง 9,600 rpm มีคําเปอร๑เซ็นต๑การยืดและคําความ
แข็งแรงดึงไมํ แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ เนื่องจาก
กระบวนการทําให๎เป็นเนื้อเดียวกันโดยการผสมที่ความเร็ว
รอบสูง 9,600 rpm อาจไมํสามารถลดขนาดกลีเซอรอลได๎ดี
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พอ จึงสํงผลให๎กลีเซอรอลไมํสามารถเข๎าไปแทรกตัวอยูํในสาย
โซํโมเลกุลของไคโตซานได๎ ในทางตรงกันข๎ามกระบวนการทํา
ให๎เป็นเนื้อเดียวกันโดยใช๎ความดันสูงแบบ 2 ขั้น สํงผลให๎คํา
ความแข็งแรงดึงของฟิล๑มมีคําสูงขึ้นเป็น 46.4 MPa ที่ความ
ดัน 10/5 MPa (เทียบกับคําของตัวอยํางควบคุมที่ 37.8 
MPa) แตํเมื่อมีการเพิ่มความดันเป็น 20/5 MPa, 30/5 MPa 
คําความแข็งแรงดึงของฟิล๑มจะมีคําลดลงเป็น 34.6 MPa 
และ 33.1 MPa ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการเพิ่มความ
ดันในกระบวนการทําให๎เป็นเนื้อเดียวกันโดยใช๎ความดันสูง
แบบ 2 ขั้นนี้อาจทําให๎ขนาดอนุภาคของกลีเซอรอลเล็กลง
และสามารถกระจายตัวในสารละลายได๎ดีขึ้นกลีเซอรอลจึง
อาจแทรกตัวในสายโซํไคโตซานได๎มากขึ้น [8] สํงผลให๎ฟิล๑ม
ไคโตซานที่เตรียมได๎นี้มีคําความแข็งแรงดึงของฟิล๑มต่ําลงและ
คําเปอร๑เซ็นต๑การยืดสูงขึ้นอยํางมีนัยสําคัญ ดังแสดงผลใน
ตารางที่ 2 

สํวนกรณีของฟิล๑มที่ผํานกระบวนการให๎ความร๎อน 
พบวําฟิล๑มที่ผํานกระบวนการทําให๎เป็นเนื้อเดียวกันโดยการ
ผสมที่ความเร็วรอบสูง 9,600 รอบตํอนาทีจะมีคําความ
แข็งแรงดึงสูงกวําฟิล๑มที่ไมํผํานกระบวนการทําให๎เป็นเนื้อ
เดียวกัน แตํจะมีคําเปอร๑เซ็นต๑การยืดที่ใกล๎เคียงกัน และเมื่อ
ฟิล๑มผํานกระบวนการทําให๎เป็นเนื้อเดียวกันโดยใช๎ความดัน
สูงแบบ 2 ขั้นพบวํา คําความแข็งแรงดึงจะสูงขึ้นเมื่อความดัน
เพิ่มสูงขึ้นโดยที่ความดันสูงสุด (30/5 MPa) มีคําความ
แข็งแรงดึงของฟิล๑มมีคําสูงที่สุด 59.2 MPa เนื่องจาก
กระบวนการให๎ความร๎อนชํวยทําให๎เกิดการเช่ือมโยงข๎ามของ
สายโซํไคโตซานและกระบวนการทําให๎เป็นเนื้อเดียวกันโดยใช๎
ความดันสูงแบบ 2 ขั้นอาจทําให๎ขนาดอนุภาคสายโซํไคโต
ซานเล็กลงกระจายตัวได๎ดีขึ้น จึงสํงผลให๎มีสายโซํไคโตซานที่
มีการเช่ือมโยงกันกระจายตัวอยูํในฟิล๑มสูงขึ้นทําให๎คําความ

แข็งแรงดึงเพิ่มขึ้น  ในทางตรงข๎ามคําเปอร๑เซ็นต๑การยืดมีคํา
ลดลงเมื่อความดันสูงขึ้น 

เมื่อเปรียบเทียบฟิล๑มที่ไมํผํานและผํานการให๎ความ
ร๎อนที่ทุกกระบวนการเตรียมฟิล๑ม พบวําการให๎ความร๎อน
สํงผลให๎ฟิล๑มมีคําความแข็งแรงดึงสูงขึ้นกวํากรณีไมํผํานการ
ให๎ความร๎อน เนื่องจากกระบวนการให๎ความร๎อนจะชํวยทําให๎
เกิดการเช่ือมโยงข๎ามของสายโซํไคโตซานดังที่กลําวไว๎แล๎วใน
ข๎างต๎น 

4. สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองในกรณีไมํให๎ความร๎อนพบวําฟิล๑มไค
โตซานท่ีผํานกระบวนการทําให๎เป็นเนื้อเดียวกันโดยใช๎ความ
ดันสูงแบบ 2 ขั้น สามารถทําให๎คําเปอร๑เซ็นต๑การยืดเพิ่ม
สูงขึ้นตามความดันอยํางมีนัยสําคัญ และมีคําความแข็งแรงดึง
ของฟิล๑มสูงขึ้นแล๎วลดลงเมื่อความดันเพิ่มขึ้น สํวนกรณีให๎
ความร๎อนพบวํากระบวนการทําให๎เป็นเนื้อเดียวกันโดยใช๎
ความดันสูงแบบ 2 ขั้นที่ความดันสูงสุด (30/5 MPa) ทําให๎คํา
ความแข็งแรงดึงของฟิล๑มมีคําสูงขึ้นและคําเปอร๑เซ็นต๑การยืด
มีคําลดลง เนื่องจากความร๎อนชํวยทําให๎เกิดการเช่ือมโยงข๎าม
ของสายโซํไคโตซาน ทําให๎คําความแข็งแรงดึงเพิ่มสูงขึ้นอยําง
มีนัยสําคัญ ดังนั้นฟิล๑มไคโตซานในกรณีไมํให๎ความร๎อนที่ผําน
กระบวนการทําให๎เป็นเนื้อเดียวกันโดยใช๎ความดันสูงแบบ 2 
ขั้น ที่ความดันเกจ 30/5 MPa มีคําเปอร๑เซ็นการยืดสูงสุด 
37.0 เปอร๑เซ็นจึงเป็นฟิล๑มทีม่ีสมบัติทางกลใกล๎เคียงกับความ
ต๎องการมากที่สุด 

5. กิตติกรรมประกาศ 

ผู๎วิจัยขอขอบคุณสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีแหํงชาติที่ใหท๎ุนสนับสนุนงานวจิัยนี ้

 

 
ตารางที่ 2  คําการทดสอบเปอร๑เซ็นต๑การยืดและคําความแข็งแรงดึงของฟิล๑มไคโตซานที่เตรียมโดยวิธกีารตํางๆ 

กระบวนการผสมสารละลาย ค่าความลข็งลรงดึง (MPa) ค่าเปอร์เซ็นต์การยืด (%) 

ไมํให๎ความร๎อน 

ไมํมีการทําให๎เป็นเนื้อเดียวกัน 37.8 ± 1.3b 28.7 ± 2.2a 
การทําให๎เป็นเนื้อเดียวกันที่ความเร็วรอบสูง 38.5 ± 2.9b 29.1 ± 1.5a 
การทําให๎เป็นเนื้อเดียวกันโดยใช๎ความดัน
สูงแบบ 2 ขั้น 

10/5 MPa 46.4 ± 2.9cd 35.9 ± 2.6de 
20/5 MPa 34.6 ± 3.1ab 36.3 ± 0.8e 
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30/5 MPa 33.1 ± 5.2a 37.0 ± 3.8e 

ให๎ความร๎อน 

ไมํมีการทําให๎เป็นเนื้อเดียวกัน 44.9 ± 2.1c 33.2 ± 1.5cd 
การทําให๎เป็นเนื้อเดียวกันที่ความเร็วรอบสูง 49.4 ± 2.9de 32.2 ± 3.8bc 

การทําให๎เป็นเนื้อเดียวกันโดยใช๎ความดัน
สูงแบบ 2 ขั้น 

10/5 MPa 46.2 ± 5.8cd 37.2 ± 2.0e 
20/5 MPa 52.9 ± 2.0e 29.9 ± 2.0ab 
30/5 MPa 59.2 ± 4.4f 30.7 ± 2.9abc 
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TPT-12 

การวิเคราะม์การเกิดด้วงงวงข้าว (มอด) ในข้าวด้วย NIRS. 

*ศรนรินทร๑  ทูนไธสง1และประสันต๑  ชํุมใจหาญ1 
1ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 

ผู้เขียนติดต่อ: ศรนรินทร์  ทูนไธสง  E-mail: s.toonthaisong@hotmail.co.th 

บทคัดย่อ 

ด๎วงงวงข๎าว (มอด) เป็นแมลงศัตรูพืชที่สําคัญชนิดหนึ่งของธัญพืชที่สํงผลกระทบในการเก็บรักษาธัญพืชเพื่อการบริโภคและ
รอจําหนําย ซึ่งหากมีการระบาดของด๎วงงวงข๎าวอยํางรุนแรงก็จะกํอให๎เกิดความเสียหายอยํางมาก การวิเคราะห๑การเกิดมอดจึงเป็น
วิธีหนึ่งที่ชํวยในการวินิจฉัยปริมาณมอดที่จะเกิดขึ้น เพื่อลดโอกาสการเกิดการสูญเสียที่ตามมาดังกลําว การวิเคราะห๑นี้ประยุกต๑การ
ใช๎เทคนิค Near Infrared Spectroscopy (NIRS) กับเทคนิค Numerical Analysis เพื่อประเมินสัดสํวนของด๎วงงวงข๎าวที่ปนอยูํใน
ข๎าวตัวอยําง การทดลองนี้ใช๎ตัวอยํางข๎าวเปลือก, ข๎าวกล๎อง และข๎าวขาว ของข๎าวพันธุ๑ขาวดอกมะลิ 105 จากการทดลองพบวําการ
ใช๎เทคนิค NIRs ด๎วยวิธี Full MSC เหมาะสําหรับการทํานายด๎วงงวงข๎าวที่ปนในข๎าวเปลือก และวิธี 1st Derivative เหมาะสําหรับ
การทํานายด๎วงงวงข๎าวที่ปนในข๎าวกล๎อง และข๎าวสาร โดยที่มีคํา R2อยูํที่ 0.818  0.947 และ 0.836 ตามลําดับ สําหรับ 
Numerical Analysis ไมํสามารถทํานายด๎วงงวงข๎าวที่ปนในข๎าวเปลือกได๎ แตํเมื่อใช๎วิธี Full MSC ปรับแตํงสเปกตรัมแล๎ว พบวํา
สามารถทํานายปริมาณด๎วงงวงข๎าวที่ปนในข๎าวกล๎องและข๎าวสารได๎ โดยมีคํา R2อยูํที่ 0.7603 และ 0.9356 

ค้าส้าคัญ: ด้วงงวงข้าว (มอด); ข้าว;NIRS; Numerical Methods 

1. บทน้า 

ข๎าวเป็นพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ
หนึ่งในแถบทวีปเอเชีย กํอนการจําหนําย บริโภค หรือนําไป
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆ เมล็ดข๎าวที่ผํานการเก็บเกี่ยว ขัด
สี และขัดขาวจะถูกเก็บไว๎ในโรงเก็บ ซึ่งพบวํามีแมลงหลาย
ชนิดเข๎ามาทําลายเมล็ดข๎าวโดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎วงงวงข๎าว 
(rice weevil : Sitophilus oryzae L.) (แสดงในรูปที่ 1) ซึ่ง
จะทําลายทั้งข๎าวเปลือกและข๎าวสาร [1] โดยที่ตัวเมียจะใช๎
ปากเจาะเข๎าไปในเมล็ดข๎าวเพื่อทําการวางไขํ หลังจากนั้นตัว
อํอนก็จะกัดกินและเจริญเติบโตภายในเมล็ดข๎าว เมื่อโตเต็มที่
ก็จะเจาะเมล็ดข๎าวออกมาเป็นตัวแกํ จึงสํงผลให๎เมล็ดข๎าวเป็น
รูและข๎างในเป็นโพรง ใช๎ประโยชน๑ไมํได๎ แมลงชนิดนี้มีการ
ระบาดแพรํกระจายไปทั่วพื้นที่ที่มีสภาพอากาศร๎อนและ
อบอํุน การระบาดเกิดขึ้นได๎ตลอดทั้งปีในแหลํงที่มีการเก็บ
ข๎าวในโรงเก็บ [2] การปูองกันกําจัดด๎วงงวงข๎าวโดยทั่วไปแบํง

ออกได๎เป็น 2 วิธี คือ การปูองกันกําจัดโดยไมํใช๎สารเคมี เชํน 
การรักษาความสะอาดของโรงเก็บ การลดความชื้นในเมล็ด 
การควบคุมอุณหภูมิโดยใช๎ความร๎อน หรือเย็นจัด และการ
เก็บรักษาในสภาพสูญญากาศ ซึ่งวิธีการเหลํานี้เป็นวิธีการที่
ต๎องใช๎งบประมาณในการกํอสร๎างโรงเก็บสูงเพื่อควบคุมปัจจัย
ตํางๆ อีกวิธีการหนึ่งคือการปูองกันกําจัดแบบใช๎สารเคมี แตํ
การใช๎สารเคมีในการกําจัดด๎วงงวงข๎าวอาจทําให๎มีสารตกค๎าง
ในผลผลิตโดยเฉพาะอยํางยิ่งการใช๎สารเคมีปริมาณมากเกิน
ความจําเป็น ซึ่งสํงผลตํอปริมาณสารเคมีตกค๎างในผลิตภัณฑ๑
ข๎าวในการสํงออก [3] ดังนั้นแล๎วการทราบปริมาณด๎วงงวง
ข๎าวท่ีมีอยูํในผลผลิตวํามีปริมาณเทําใดจึงเป็นสิ่งจําเป็นท่ีใช๎
ในการคํานวณปริมาณสารเคมีได๎อยํางเหมาะสม  
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รูปที่ 1  ด๎วงงวงข๎าวที่ระยะเวลาการเจริญเติบโตตํางๆ(ก) ตัวเต็มวัย (ข) 

ไขํ (ค) ตัวหนอน (ง) ดักแด[๎2] 

เทคนิคหนึ่งที่นําสนใจในการวิเคราะห๑การเกิดด๎วงงวง
ข๎าว(มอด)ในข๎าว คือ การใช๎ NIRS ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห๑
โมเลกุลที่ไมํมีการทําลายตัวอยําง โดยการฉายแสงในชํวง
ความยาวคลื่น NIR ลงไปบนตัวอยําง แสงที่มีพลังงานเพียงพอ
จะถูกดูดกลืนและกระตุ๎นให๎ เกิดการสั่นของโมเลกุลใน 
Functional Groups ตําง ๆ 2 ลักษณะ คือ การยืดหด 
(Stretching) และ การเปลี่ยนมุม (Bending) ชํวงความถี่ 
Overtones และ Combination ของหมูํฟังก๑ชัน O-H, C-H, 
N-H และ O=H ทั้งหมดเป็น โมเลกุลหลักของสารอินทรีย๑ [4] 
ซึ่งเป็นวิธีการที่ให๎ผลที่ดีและรวดเร็ว ถูกนํามาใช๎ในการตรวจ
วัดผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

เทคนิค NIRS เป็นวิธีการวิเคราะห๑องค๑ประกอบทาง
เคมีที่ รวดเร็ว แมํนยํา ไมํต๎องใช๎สารเคมี  เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม ไมํต๎องเตรียมตัวอยํางที่ซับซ๎อนมาก แตํการนํา
เทคโนโลยีนี้มาใช๎จําเป็นต๎องมีการสร๎างแบบจําลองเพื่อใช๎ใน
การทํานาย (Calibration Model) กํอนการนําไปใช๎งาน เพื่อ
เปรียบเทียบความแมํนยํากับวิธีอ๎างอิงที่เป็นมาตรฐานใน
ปัจจุบัน 

การประมาณคําโดยวิธี Numerical Method 
สามารถคํานวณอยํางงํายโดยวิธีทางเมตริกซ๑แบบ Linear 
Algebra เพื่อหาคําเมตริกซ๑ x โดยความสัมพันธ๑ของการ
คํานวณแสดงในสมการที่ 1 

(1) 

โดยที่  

ARice,n1   - คํ าสัญญาณของข๎ าวที่ ได๎ จาก Wave 
Length ที่มีความเดํนของข๎าว 

ARice,2    - คํ าสัญญาณของข๎ าวที่ ได๎ จาก Wave 
Length ที่มีความเดํนของด๎วงงวงข๎าว 

AWeevil,1 - คําสัญญาณของด๎วงงวงข๎าวที่ ได๎จาก 
Wave Length ที่มีความเดํนของข๎าว 

AWeevil,2 - คําสัญญาณของด๎วงงวงข๎าวที่ ได๎จาก 
Wave Length ที่มีความเดํนของด๎วงงวง
ข๎าว 

XR i c e      - สัดสํวนของข๎าวในตัวอยําง 
XWeev i l   - สัดสํวนของด๎วงงวงข๎าวในตัวอยําง 
bUnknow,1 - คําสัญญาณที่ได๎จาก Wave Length ที่มี

ความเดํนของข๎าว 
bUnknow,2 - คําสัญญาณที่ได๎จาก Wave Length ที่มี

ความเดํนของด๎วงงวงข๎าว 

จากสมการที่ 1 สามารถลดรูปโดยการเขียนอยํางงําย
ได๎ดังแสดงในสมการที่ 2 

 
     bxA    (2) 
โดยที ่ A เป็นเมตริกซ๑เอกลักษณ๑ของข๎าว กับมอด 
 x เป็นเมตริกซ๑แสดงสัดสํวนของข๎าวกับ 
    มอดในตัวอยําง b 
 b เป็นเมตริกซ๑ตัวอยํางที่ทําการวัดคํา 
คําที่ใช๎ในการวิเคราะห๑เพื่อคัดเลือกคือคํา R2 SEC/RMSEE 
และคํา Bias โดยมีวิธีการคํานวณดังตํอไปนี ้

  (3) 
โดยที่   

i
x

exp,   - 
เป็นคําที่ได๎จากการวัดคําโดยเครื่องFQA 
NIR GUN ตัวอยํางลําดับที่ i 

ipre
x

,   - 
เป็นคําที่ได๎จากการทํานายด๎วยวิธีการตํางๆ
ทางคณิตศาสตร๑ ตัวอยํางลําดับที่ i 

i       - เป็นลําดับตัวอยําง 
n      - เป็นลําดับตัวอยํางสูงสุด 
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 (4) 
 
โดยที่   

i
y   - เป็นคําที่ได๎จากการวัดคําโดยเครื่องFQA  

NIR GUN ตัวอยํางลําดับที่ i 

i
x   - เป็นคําที่ได๎จากการทํานายด๎วยวิธีการ 

ตํางๆทางคณิตศาสตร๑ ตัวอยํางลําดับที่ i 
a   - เป็นคําคงที่ ณ จุดตัดแกน Y 
b   - เป็นคําคงที่ regression หรือคําความชัด 

ของกราฟ 
i    - เป็นลําดับตัวอยําง 
n   - เป็นลําดับตัวอยํางสูงสุด 

 
n

yx
Bias

n

i
ii




 1

)(
 (5) 

โดยที ่

i
x   - เป็นคําในแกน x ที่ได๎จากการคํานวณโดย

วิธีการทางคณิตศาสตร๑ 

i
y   - เป็นคําในแกน y ที่ได๎เป็นคําจริงของ 

ตัวอยําง 
i    - เป็นลําดับตัวอยําง 

n   - เป็นลําดับตัวอยํางสูงสุด 

วิธีการที่เหมาะสมสําหรับการนําไปใช๎ควรจะมีคําR2 
สูง  คํา SEC ต่ํา และคํา Bias ต่ํา  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค๑เพื่อเปรียบเทียบ 
แนวทางศึกษาวิธีการประมาณปริมาณด๎วงงวงข๎าวที่ปนเปื้อน
ในผลผลิตข๎าวเปลือก, ข๎าวกล๎อง และข๎าวสาร ด๎วยวิธี Near 
Infrared Spectroscopy เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต๎นสําหรับ
ผู๎ประกอบการในการกําหนดปริมาณการใช๎สารเคมีเพื่อกําจัด
ด๎วงงวงข๎าวตํอไป 

2. อุปกรณ์ลละวิธีการวิจัย 

2.1 วัสดุลละอุปกรณ์ 

วัสดุและอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการทดลอง ประกอบไปด๎วย
ข๎าวเปลือก, ข๎าวกล๎อง, ข๎าวขาว, ด๎วงงวงข๎าว (มอด) และ
เครื่อง FQA NIR GUN (Fantec, Japan) ความยาวคลื่น 600-
1100 nm   

ข๎าวที่ใช๎เป็นข๎าวเปลือกหอมมะลิ 105 ชนิดดีพิเศษ ที่
ได๎รับการรับรองจากกรมการค๎าภายใน จากนั้นแบํง
ข๎าวเปลือกออกเป็น 3 สํวน คือ สํวนแรกคงสภาพข๎าวเปลือก
ไว๎ สํวนที่สองนํามาผํานการกะเทาะเปลือกด๎วยเครื่องกะเทาะ
เปลือกแบบลูกยางคูํ SATAKE THU แล๎วทําความสะอาดข๎าว
ที่ได๎รับโดยการคัดแยก แกลบ และ เมล็ดข๎าวหักออก โดยใช๎
ลมเปุา และใช๎เครื่องคัดขนาดเมล็ดข๎าวตามยาว ตามลําดับ 
เพื่อคงเหลือแตํสํวนที่เป็นเมล็ดข๎าวกล๎องเต็มเมล็ด สําหรับ
สํวนที่สามทําการเตรียมตัวอยํางเชํนเดียวกับสํวนที่สอง แตํนํา
ข๎าวกล๎องที่ได๎รับไปขัดขาวด๎วยเครื่องขัดขาว SATAKE TM05 
เป็นเวลา 90 วินาที เพื่อทําการขัดเอาช้ันรําออกจากเมล็ด
ข๎าวสารขาว หลังจากนั้นนําข๎าวที่ผํานการขัดขาวมาคัดขนาด
ตามความยาวด๎วยเครื่องคัดขนาดเมล็ดข๎าวเพื่อคัดแยกเมล็ด
ข๎าวสํวนแตกหักออก ให๎คงเหลือแตํเมล็ดข๎าวสารเต็มเมล็ด 

สําหรับด๎วงงวงข๎าวได๎ทําการเตรียมโดยการเพาะมอด
โดยปลํอยให๎เจริญเติบโตใน ตัวอยํางข๎าวสารหอมมะลิ ที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30-40 วันเพื่อให๎ด๎วง
งวงข๎าวเกิดการเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย  

2.2 วิธีการวัดค่าสัญญาญโดยใช้เคร่ือง FQA NIR GUN 

เตรียมเครื่อง FQA NIR GUN (Fantec, Japan) 
ความยาวคลื่น 600-1100 นาโนเมตร  โดย Calibrate เครื่อง
กํอนการใช๎งานทุกครั้ง หลังจากนั้นเริ่มทําการสแกน โดย
สแกนตัวอยํางทั้งหมด 16 ตัวอยําง ซึ่งประกอบไปด๎วย 
ข๎าวเปลือก  ข๎าวกล๎อง ข๎าวสาร มอด และตัวอยํางข๎าวที่มีการ
ผสมมอดลงไป โดยทําการทดลองตัวอยํางละ 20 ซ้ํา โดยมี
รายละเอียดดังตํอไปนี ้ 

• - ทําการวัดข๎าวเปลือกจํานวน 100 กรัม โดยมีการ
ผสมด๎วงงวงข๎าวจํานวน 0 50 100 150 และ 200 ตัว 
ตามลําดับ 

• - ทําการวัดข๎าวกล๎องจํานวน 100 กรัม โดยมีการ
ผสมด๎วงงวงข๎าวจํานวน 0 50 100 150 และ 200 ตัว 
ตามลําดับ 



 

[656] 

• - ทําการวัดข๎าวสารจํานวน 100 กรัม โดยมีการ
ผสมด๎วงงวงข๎าวจํานวน 0 50 100 150 และ 200 ตัว 
ตามลําดับ 

• - ทําการวัดด๎วงงวงข๎าวอยํางเดียว 

ทุกตัวอยํางที่ทําการทดลองต๎องใช๎ฟิล๑มพลาสติกหํอ
อาหารคลุมกํอนทําการสแกน โดยนําฟิล๑มพลาสติกมาตัดให๎มี
ขนาดพอเหมาะ แล๎ววางบนตัวอยําง เพื่อปูองกันฝุุนละออง
จากข๎าวเข๎าเครื่องวัด FQA NIR GUN  ดังรูป 

 
รูปที่ 2  การวิธีการติดตั้งฟิลม๑ และการวัดคําโดยใช๎เครื่อง FQA NIR 

GUN 

2.3 วิธีการประเมินผลค่าสัญญาณที่ได้รับจากเคร่ือง 
FQA NIR GUN 

นําข๎อมูลสเปกตรัมที่ได๎จากเครื่อง FQA NIR GUN 
(Fantec, Japan) มาวิ เคราะห๑ โดยโปรแกรม The 
Unscrambler V9.8 (Camo, Norway) เทียบกับสัดสํวนของ
น้ําหนักด๎วงงวงข๎าว 

ที่ผสมลงไปในตัวอยํางข๎าว ซึ่งน้ําหนักด๎วงงวงข๎าว
จํานวน 100 ตัวมีน้ําหนัก 0.22กรัม ข๎อมูลที่ได๎นํามาจัดข๎อมูล
สเปกตรัมเบื้องต๎นเพื่อให๎เห็นความแตกตํางของแตํละคําได๎
ชัดเจนยิ่ งขึ้ น โดยการหาคํ าเพื่ อนํ าไปพิจารณาเลือก
แบบจําลองจาก 7 วิธีการตํอไปนี้ 1) Mean Normal-ization 
2) Maximum Normalization 3) Range Normalization 
4) First Derivative (11 points) 5) Second Derivative 
(11 points) 6) Multiplicative Scattering Correction 
(MSC) และ 7) Baseline Offset 

นอกจากนี้ทําการคัดเลือกคํา Wave length ที่มี
ลักษณะที่มีความเดํนของข๎าวแตํละชนิด และมีความเดํนของ
มอด ด๎วยวิธีการจัดการเส๎นสเปกตรัมเบื้องต๎นด๎วยวิธีการ 

Second Derivative แบบ 11 จุด ทําการคัดเลือกโดยให๎
รูปแบบเส๎นสเปกตรัมที่ได๎จากการปรับแตํงดังกลําวมีคําที่ติด
ลบ แล๎วดูลักษณะของจุดยอดที่มีคําต่ําสุดแสดงวําคํานั้น
สามารถเป็นตัวแทนของตัวอยํางได๎ดี และต๎องกําหนดให๎คํา
สเปกตรัมของทั้งข๎าวและมอดติดลบทั้งคูํ หลังจากนั้นทําการ
กําหนดคําของสัญญาญสเปกตรัมที่ได๎จาก Wave length ที่
เลือกมาทําการวิ เคราะห๑ โดยใช๎วิธีการทาง Numerical 
Method ในแบบเมตริกซ๑ 2x2 ที่แสดงในสมการที่ 1 และ 2 
แล๎วนําคําที่ได๎จากวิธีการปรับแตํงคําสเปกตรัม ทั้ง 7 วิธีมาใช๎
ในการคํานวณ โดยไมํนําคําสเปคตรัมของน้ํามาใช๎ในการ
วิเคราะห๑ (สเปกตรัมของน้ํา คือที่ความยาวคลื่น 760 nm) 

3. ผลการทดลอง 

3.1 การวัดค่าสัญญานโดยใช้เคร่ือง FQA NIR GUN 
ลบบ Raw Spectrum 

จากการตรวจวัดสเปกตรัมของข๎าวเปลือก 100% 
ข๎าวกล๎อง 100% และข๎าวสาร 100% กับ ด๎วงงวงข๎าว 100% 
แสดงในรูปที่ 3 4 และ 5 ตามลําดับ จากรูปดังกลําวแสดงให๎
เห็นวําคําสัญญาณที่วัดด๎วงงวงข๎าว 100 % มีลักษณะที่
คํอนข๎างเรียบและสม่ําเสมอกับแกน x ซึ่งแตกตํางอยําง
ชัดเจนกับเส๎นสเปกตรัมของข๎าวเปลือก ข๎าวกล๎อง และ
ข๎าวสาร ดังนั้นจะเห็นได๎วําการใช๎ FQA NIR GUN มีแนวโน๎ม
ที่จะประเมินหรือคํานวณปริมาณด๎วงงวงข๎าวในตัวอยํางข๎าว
ได๎  

 
รูปที่ 3  เส๎นกราฟแสดงความแตกตํางระหวํางข๎าวเปลือก 100% และ 

มอด 100%  
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รูปที่ 4  เส๎นกราฟแสดงความแตกตํางระหวํางข๎าวกล๎อง 100% และ 
มอด 100%  

 
รูปที่ 5  เส๎นกราฟแสดงความแตกตํางระหวํางข๎าวสาร 100% และ 

มอด 100%  

2.3 ผลการประเมินผลค่าสัญญาณที่ได้รับจากเคร่ือง  
FQA NIR GUN 

ข๎อมูลสเปกตรัมที่ได๎จากเครื่อง FQA NIR GUN 
(Fantec, Japan) มาวิ เคราะห๑ โดยโปรแกรม The 
Unscrambler V9.8 (Camo, Norway) โดยใช๎แบบจําลอง 7 
วิธีคือ 1) Mean Normalization 2) Maximum 
Normalization 3) Range Normalization 4) First 
Derivative (11 points) 5) Second Derivative (11 
points) 6) Multiplicative Scattering Correction (MSC) 

และ 7) Baseline Offset แสดงในตารางที่ 1 โดยมีคํา R2 คํา 

SEC และคํา BIAS ประกอบผลการทดลองแสดงให๎เห็นวําการ

วัดปริมาณด๎วงงวงข๎าวจากข๎าวเปลือกสามารถใช๎วิธีปรับแตํง
สเปกตรัมแบบวิธี Maximum Normalization, วิธี Range 

Normalization หรือ วิธี Full MSC โดยให๎คํา R2 ของชุด 
Calibration set สูงสุดอยูํที่ 0.817 0.817 และ 0.818 
ตามลําดับ และให๎คํา R2 ของชุด Prediction set สูงสุดอยูํที่ 
0.817  0.818 และ 0.818 ตามลําดับ  

เมื่อพิจารณาการวัดปริมาณด๎วงงวงข๎าวในตัวอยําง
ข๎าวกล๎อง พบวํา ใช๎วิธีการปรับแตํงสเปกตรัมแบบวิธี 1st 
Derivative  และวิธี 2nd Derivative โดยให๎คํา R2 สูงสุดที่ 
0.947 และ 0.943 สําหรับชุด Calibration set ตามลําดับ 

และมีคํา R2 เทํากับ 0.947 และ 0.943 สําหรับชุด 
Prediction set ตามลําดับ 

สําหรับการวัดปริมาณด๎วงงวงข๎าวในตัวอยํางข๎าวสาร 
พบวํา ใช๎วิธีการปรับแตํงสเปกตรัมแบบวิธี 1st Derivative  
และวิธี 2nd  

Derivative โดยให๎คํา R2 สูงสุดที่ 0.836 และ 0.823 
สําหรับชุด Calibration set ตามลําดับ และมีคํา R2 เทํากับ 
0.836 และ 0.823 สําหรับชุด Prediction set ตามลําดับ แตํ
อยํางไรก็ตาม ถึงแม๎วําการวัดปริมาณมอดที่อยูํในข๎าวสารด๎วย
โ ด ย ก า ร ป รั บ แ ตํ ง ส เ ป ก ต รั ม ด๎ ว ย วิ ธี  Maximum 
Normalization จะให๎คํา R2 สูงที่สุดอยูํที่ 0.891 ในชุด 
Calibration set แตํเมื่อนําไปทํานายแล๎วพบวําการปรับแตํง
สเปกตรัมด๎วยวิธีดังกลําวให๎คํา R2 ที่ต่ําลงเหลือ 0.539 ดังนั้น
จึงไมํทําการเลือกวิธีนี้ในการนําไปวิเคราะห๑ตํอไป 

ตารางที่ 1 แบบจําลอง PLS ที่ดีที่สุดสําหรับการวัดดว๎งงวงข๎าวในตัวอยํางขา๎วแตํละชนิดด๎วย 

SAMPLE PRE TREATMENT PC 
CALIBRATION SET PREDICTION SET 

R2 SEC/RMS
EE BIAS R2 SEC/RMS

EE BIAS 

PADDY 

MEAN NORMALIZATION 18 0.807 0.142 -5.3E-08 0.807 0.142 -7.4E-08 
MAXIMUM NORMALIZATION 18  0.817 0.139 -2.6E-08 0.817 0.139 -2.6E-08 
RANGE NORMALIZATION 18 0.817 0.140 -1.2E-09 0.818 0.140 3.9E-08 
FULL MSC 18 0.818 0.140 -2.5E-08 0.818 0.138 -3.9E-08 
BASELINE OFFSET 18 0.772 0.156 -7.4E-09 0.771 0.154 -4.4E-09 
LINEAR BASELINE 18 0.790 0.149 1.0E-09 0.790 0.149 -6.0E-09 
1ST DERIVATIVE 11 0.783 0.151 -1.2E-08 0.783 0.151 -4.7E-09 
2ND DERIVATIVE 11 0.760 0.158 -5.1E-09 0.760 0.151 6.9E-09 

BROWN 
RICE 

MEAN NORMALIZATION 18 0.896 0.104 7.0E-08 0.896 0.104 7.2E-08 
MAXIMUM NORMALIZATION 18 0.910 0.098 -2.4E-08 0.910 0.097 2.5E-08 
RANGE NORMALIZATION 18 0.910 0.098 -1.2E-07 0.910 0.097 -1.3E-07 
FULL MSC 18 0.808 0.142 -2.0E-08 0.710 0.173 -0.032 
BASELINE OFFSET 18 0.880 0.112 -1.1E-08 0.880 0.112 -6.0E-09 
LINEAR BASELINE 18 0.919 0.093 -3.7E-09 0.919 0.093 -1.7E-08 
1ST DERIVATIVE 11 0.947 0.075 -3.0E-09 0.947 0.075 8.5E-09 
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2ND DERIVATIVE 11 0.943 0.077 -3.9E-08 0.943 0.077 -2.1E-08 

MILLED 
RICE 

MEAN NORMALIZATION 18 0.886 0.110 -4.5E-08 0.351 0.250 -0.083 
MAXIMUM NORMALIZATION 18 0.891 0.107 -2.4E-08 0.539 0.222 0.013 
RANGE NORMALIZATION 18 0.855 0.124 -5.1E-09 0.370 0.256 0.036 
FULL MSC 18 0.862 O.121 9.3E-08 0.283 0.219 -0.168 
BASELINE OFFSET 18 0.840 0.130 -9.4E-09 0.157 0.297 -0.029 
LINEAR BASELINE 18 0.834 0.131 -9.9E-09 -0.901 0.253 -0.310 
1ST DERIVATIVE 11 0.836 0.132 -7.1E-09 0.836 0.131 -1.8E-08 

 2ND DERIVATIVE 11 0.823 0.137 -6.0E-09 0.823 0.137 -8.7E-09 
 

จากการวิเคราะห๑คํา Wave Length ที่เหมาะสมและ
เดํนสําหรับด๎วงงวงข๎าว และข๎าวเปลือก ข๎าวกล๎อง ข๎าวสาร 
พบวําที่ชํวงความยาวคลื่นท่ีเหมาะสม และผลการวิเคราะห๑
โดยใช๎หลักการทาง Numerical method พร๎อมคํา R2 ของ
การทํานายแสดงได๎ดังตารางที่ 2 

ผลการทดลองแสดงให๎เห็นวําการใช๎วิธีวิเคราะห๑แบบ 
Numerical Methods สามารถทํานายปริมาณด๎วงงวงข๎าวที่
ปนอยูํกับข๎าวเปลือก โดยการปรับแตํงสเปกตรัมแบบ 1 st 
Derivative ซึ่งได๎คํา R2 เทํากับ 0.2946 แตํอยํางไรก็ตาม คํา 
R2 นี้ยังคงต่ําเกินกวําจะนํามาใช๎ทํานายได๎ 

ตารางที่ 2 ความแมํนยําในการทํานายโดยใช๎วิธ ีNumerical 
Methods แสดงในคํา R2 

SAMPLE PRE TREATMENT R2 

PADDY 
Mean normalization 0.1924 
Maximum normalization 0.2256 
Range normalization 0.0942 

 

Full MSC 0.0077 
Baseline offset 0.0209 
Linear baseline 0.0106 
1st Derivative 0.2946 
2ND DERIVATIVE 0.2533 

  

BROWN 
RICE 

Mean normalization 0.6432 
Maximum normalization 0.6555 
Range normalization 0.6497 
Full MSC 0.7603 
Baseline offset 0.7124 
Linear baseline 0.5371 
1st Derivative 0.7246 
2nd Derivative 0.7266 

MILLED 
RICE 

Mean normalization 0.6079 
Maximum normalization 0.6835 
Range normalization 0.7656 
Full MSC 0.9356 

SAMPLE PRE TREATMENT R2 
Baseline offset 0.9213 
Linear baseline 0.8492 
1st Derivative 0.8605 
2nd Derivative 0.8599 

แตํเมื่อพิจารณาในสํวนที่ด๎วงงวงข๎าวปนกับข๎าวกล๎อง 
พบวําการปรับแตํงสเปกตรัมแบบ Full MSC, Base Line 
Offset, 1st Derivative และ 2nd Derivative สามารถให๎คํา
ความแมํนยําในการทํานายโดยที่คํา R2 มีคําสูงกวํา 0.7  

สําหรับด๎วงงวงข๎าวที่ปนกับข๎าวสารพบกวําการใช๎
วิธีการทํานายแบบ Numerical Method สามารถนําไปใช๎ใน
การทํานายได๎ดีที่สุดที่ทุกวิธีการปรับแตํงสเปกตรัม โดย
วิธีการปรับแตํงสเปกตรัมที่ได๎คํา R2 สูงคือวิธีการปรับแตํง
สเปกตรัมแบบ Full MSC และ แบบ Base Line Offset ซึ่ง
ได๎คํา R2 เทํากับ 0.9356 และ 0.9213 ตามลําดับ 

4. สรุปผลการทดลอง 

จากกระบวนการทําแบบจําลอง PLS โดยเลือกวิธี 
Full MSC เหมาะกับการวัดข๎าวเปลือกและด๎วงงวงข๎าวจะได๎
คํา R2 ที่สูงที่สุดคือ 0.818 และการตรวจวัดข๎าวกล๎องและ
ด๎วงงวงข๎าวเหมาะกับวิธี 1st Derivative จะได๎คํา R2 ที่สูง
ที่สุดคือ 0.947 และการตรวจวัดข๎าวสารและด๎วงงวงข๎าว
เหมาะกับวิธี 1st Derivative จะได๎คํา R2 ที่สูงที่สุดคือ 0.836  

สําหรับการใช๎วิธีแบบ Numerical Method ไมํ
เหมาะสมสําหรับการวัดปริมาณด๎วงงวงข๎าวในข๎าวเปลือก แตํ
สําหรับการตรวจสอบปริมาณด๎วงงวงข๎าวในข๎าวกล๎อง และ
ปริมาณด๎วงงวงข๎าวในข๎าวสาร ทําได๎โดยใช๎วิธีปรับแตํง
สเปกตรัมแบบ Full MSC จะให๎คํา R2 สูงสุดที่ 0.7603 และ 
0.9356  

อยํางไรก็ตามถึงแม๎วําการวิเคราะห๑แบบ PLS จะให๎
คําความแมํนยําในการทํานายสําหรับ ข๎าวเปลือก ข๎าวกล๎อง
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และข๎าวสาร ดีกวําการวิเคราะห๑แบบ Numerical Methods 
แตํวิธีนี้จะต๎องมีการเตรียมตัวอยํางที่มีความหลากหลายเพื่อ
สร๎างสมการในการทํานาย แตํสําหรับวิธีการวิเคราะห๑แบบ 
Numerical Methods ที่ให๎ความแมํนยําในการทํานายได๎ต่ํา
กวําวิธีการวิเคราะห๑แบบ PLS เว๎นแตํในกรณีของข๎าวสาร มี
ความสะดวกและใช๎งานได๎งํายกวํา เพราะไมํจําเป็นต๎องมีการ
เตรียมตัวอยํางที่หลากหลายคํา กลําวคือสามารถนําแคํ
ตัวอยําง ข๎าว 100% และตัวอยํางของด๎วงงวงข๎าว 100% มา
ทําการวัดคําโดยเครื่อง FQA NIR GUN ก็เพียงพอตํอการ
ทํานาย 

5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณศูนย๑วิจัยเนียร๑อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี
สําหรับผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร และศูนย๑วิจัย
กระบวนการการแปรรูปธัญพืชและการใช๎ประโยชน๑จากวัสดุ
เหลือใช๎ทางการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎า
คุณทหารลาดกระบังที่ให๎ความอนุเคราะห๑ใช๎อุปกรณ๑ และ
สถานที่ทําการวิจัย 
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บทคัดย่อ  

จันทน๑ลีลาเป็นยาสมุนไพรไทยทีใช๎แพรํหลายมาเป็นเวลานานแล๎วความช้ืนเป็นสาเหตุสําคัญกํอให๎เกิดการปนเปื้อนของรา
และถูกกําหนดให๎เป็นคุณสมบัติที่ถูกควบคุม แตํการหาความช้ืนโดยการอบแห๎งจะเป็นการทําลายตัวอยําง เสียเวลาและคําใช๎จําย
มาก ดังนั้นการหาความช้ืนโดยไมํทําลายตัวอยํางด๎วยเทคนิคฟูเรียร๑ทรานส๑ฟอร๑มแสงอินฟราเรดยํานใกล๎จึงมีความจําเป็นในการควบ
คุณคุณภาพวัตถุประสงค๑การวิจัยเพื่อหาความชื้นโดยไมํทําลายตัวอยํางด๎วยเทคนิคฟูเรียร๑ทรานส๑ฟอร๑มแสงอินฟราเรดยํานใกล๎
รํวมกับหัววัดไฟเบอร๑ออพติก ในการวิจัยยาสมุนไพรจันทน๑ลีลาชนิดผงถูกแบํงออกเป็น 4 กลุํม เทําๆกัน นําไปอบในตู๎อบแห๎งอุณหภูมิ 
45OC เวลา 0 60 120 และ 180 นาทีหลังอบแตํละกลุํมจะถูกแบํงเก็บในถุงพลาสติกปิดสนิทถุงละประมาณ 100 กรัม จํานวน 25 ถุง 
จะได๎ตัวอยํางรวม 100 ตัวอยํางและเก็บในห๎องอุณหภูมิ 25oC ไมํน๎อยกวํา 12 ชม. ตัวอยํางถูกสแกนด๎วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร๑
คลื่นแสงอินฟราเรดยํานใกล๎แบบฟูเรียร๑ทรานส๑ฟอร๑มด๎วยเทคนิคจานแก๎วหมุนและหัววัดไฟเบอร๑ออพติกในชํวงจํานวนคลื่นแสง 
10000 – 4000 cm-1แบบการสะท๎อนคลื่นแสง ด๎วยความละเอียด 16 cm-1จํานวน 32 ครั้งตํอสเปกตรัม หาความช้ืนของตัวอยําง
โดยวิธีการอบแห๎งตัวอยําง 80ตัวอยํางถูกแบํงออกเป็นกลุํมคาลิเบรชั่นและวาลิเดชั่นโดยวิธีเลขคูํเลขคี่ และอีก 20 ตัวอยํางเป็น
กลุํมพรีดิกช่ัน และใช๎โปรแกรมอันสแครมเบลอร๑ในการวิเคราะห๑การถดถอยแบบพาร๑เชียลลีส๑ทสแควร๑ (PLS)และสร๎างสมการคาลิ
เบรช่ันผลการวิจัย พบวํา ชํวงจํานวนคลื่นแสง 7000 – 4000 cm-1เป็นชํวงที่เหมาะสม โดยการปรับแตํงสเปกตรัมควรใช๎วิธี เดริ
เวทีฟลําดับทีส่อง พบวํา คํา r และ SEC ของตัวอยํางที่สแกนด๎วยเทคนิคจานแก๎วหมุน และหัววัดไฟเบอร๑ออพติก คือ 0.94 0.14% 
และ 0.78 0.34% โดยคํา SEP และBias ของการทํานายคําความช้ืนมีคํา 0.36% 0.00% และ0.42% 0.06% ตามลําดับ ดังนั้นจึง
สามารถประยุกต๑ใช๎คลื่นแสงอินฟราเรดยํานใกล๎แบบฟูเรียร๑ทรานส๑ฟอร๑มด๎วยเทคนิคจานแก๎วหมุนในการทํานายคําความช้ืนยา
สมุนไพรชนิดผงได๎อยํางดีถูกต๎องเพียงพอ รวดเร็ว และไมํทําลายตัวอยําง แตํอาจต๎องพัฒนาวิธีการวัดโดยหัววัดไฟเบอร๑ออพติก 

ค้าส้าคัญ: ความชื้น; สมุนไพรชนิดผง;คลื่นลสงอินฟราเรดย่านใกล;้ มัววัดไฟเบอร์ออพติก 

1. บทน้า 

ประเทศไทยมีองค๑ความรู๎ด๎านยาสมุนไพรและมีการ
ใช๎ยาสมุนไพรรักษาโรคมาตั้งแตํครั้งกํอนประวัติศาสตร๑จนถึง
ยุคปัจจุบัน ได๎มีการคิดค๎นพัฒนายารักษาโรคใหมํ ๆ ไปพร๎อม
กัน ตํารับยาสมุนไพรที่ใช๎ในการดูแลสุขภาพ ที่กระทรวง
สาธารณสุขรับรองอยํางเป็นทางการใช๎มาเป็นเวลากวําร๎อยปี 

คือ ตํารับยาสามัญประจําบ๎าน ในปัจจุบันมีประกาศใช๎อยูํ 27 
ขนาน ตั้งแตํปี 2542  ซึ่งยาสามัญประจําบ๎านท้ัง 27 ขนาน
[1] ครอบคลุมการรักษาโรคในกลุํมอาการตําง ๆ ตลาดโลก
ของผลิตภัณฑ๑สมุนไพรกําลังได๎รับความนิยมมากขึ้นอยําง
รวดเร็ว มีอัตราการเติบโต 10-12 % ตํอปี โดยมีมูลคําสูงมาก
ถึง 120 ล๎าน ล๎านบาท ในปี พ.ศ.2549 และธนาคารโลกคาด
วําจะเพิ่มเป็น 200 ล๎าน ล๎านบาท ในปี พ.ศ. 2593[2] ยา
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จันทน๑ลีลา สรรพคุณแก๎ไข๎ แก๎ตัวร๎อน ประกอบด๎วยวัตถุดิบ
สมุนไพรตํางได๎แกํ  โกศสอ  โกศเขมา โกศจุฬาลัมพา 
จันทน๑เทศ จันทน๑แดงลูกกระดอม บอระเพ็ด ราก
ปลาไหลเผือก และ พิมเสนต๎น  ตํารับยาทั้งหมดได๎ผํานการ
รับรอง เน๎นความปลอดภัย และสรรพคุณที่มีประสิทธิภาพ
จากโดยกรมพัฒนาการแพทย๑แผนไทยและการแพทย๑
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และได๎มีข๎อกําหนดมาตรฐาน
กําหนดไว๎ในเภสัชตํารับโดยเฉพาะปริมาณความช้ืนจะกําหนด
ไมํเกิน 10%  ซึ่งความช้ืนเป็นสาเหตุสําคัญกํอให๎เกิดการ
ปนเปื้อนของราและถูกกําหนดให๎เป็นคุณสมบัติที่ถูกควบคุม 
แตํการหาความช้ืนโดยการอบแห๎งจะเป็นการทําลายตัวอยําง 
เสียเวลาและคําใช๎จํายมาก ดังนั้นการหาความช้ืนโดยไมํ
ทําลายตั วอยํ างด๎ วยเทคนิคฟู เรี ยร๑ทรานส๑ฟอร๑มแสง
อินฟราเรดยํานใกล๎จึงมีความจําเป็นในการควบคุณคุณภาพ 
เทคนิคสเปกโทรสโกปีโดยการใช๎คลื่นแสงชํวงยํานใกล๎
อินฟราเรด (Near Infrared Spectroscopy, NIRs) เป็น
วิธีการหนึ่งที่กําลังพัฒนาในการวัดคําหรือตรวจสอบคุณภาพ
ของผลิตผลเกษตร โดยไมํทําลายตัวอยําง เทคนิค NIRs นี้จึง
สามารถใช๎ตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติทางเคมีซึ่งจะมี
ปริมาณที่แตกตํางกัน และสามารถใช๎หาปริมาณความช้ืน
ผลผลิตเกษตรหรือพืชสมุนไพรได๎ จากการรายงานของ [3] 
พบวําการใช๎ NIRs ในการหาปริมาณความช้ืนของโสมแห๎งใช๎
ชํวงความยาวคลื่น 1100-2500 นาโนเมตร (10000-4000 
cm-1) คํา R2 0.99  มีการใช๎เทคนิค FT-IR, NIRs และNMR 
ซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วในการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรจีน
โดยเฉพาะการหาคําคุณสมบัติทางเคมี และ ชีวภาพ [4] จาก
การวิจัยการใช๎ NIRs และ Chemometrics สําหรับการ
ควบคุมคุณภาพ ของสมุนไพรจีน (Lonicerae Japonicae 
Flos) พบวําสามารถวิเคราะห๑ได๎แมํนยําแลรวดเร็ว [5] จะ
เห็นได๎วําการใช๎เทคนิค NIRs ในการหาปริมาณความช้ืน หรือ
การหาคําคุณสมบัติทางเคมี และ ชีวภาพ ยาสมุนไพรโดยไมํ
ทําลายตัวอยํางมีความสําคัญในทางการค๎าและการควบคุม
คุณภาพยาสมุนไพร 

ในปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยการใช๎เทคนิค FT-NIRs 
(Fourier Transform Near Infrared Spectroscopy) เป็น
เทคนิคที่ตัวอยํางจะถูกสแกนโดยคลื่นแสงชํวงอินฟาเรด ยําน
ใกล๎ ในทุกชํวงความยาวคลื่นที่สนใจในชํวงเวลาทั้งหมด ซึ่ง

ตํางจากเทคนิคเดิมที่เป็นแบบ Dispersive ซึ่งจะสแกนเฉพาะ
ชํวงคลื่นแสงในขณะเวลาหนึ่งเทํานั้น [6] และ [7] และ
เทคนิค FT-NIRs จะมีข๎อดีกลําวคือ สามารถสแกนตัวอยํางได๎
รวดเร็ว มีคําอัตราสํวนสัณญาณที่วัดตํอสัณญาณรบกวน 
(S/N) สูง มีความแมํนยําและความเสถียรของคลื่นแสงสูงมาก 
และ งํายในการสํงถํายข๎อมูลในการคํานวณการคาลิเบรชัน 
[7] แตํอยํางไรก็ตามเครื่องจะมีขนาดใหญํและราคาแพงมาก 
[8]  

แม๎วําจะมีการศึกษา วิจัยในการหาปริมาณความชื้น 
หรือการหาคําคุณสมบัติทางเคมี และ ชีวภาพ ยาสมุนไพร
โดยไมํทําลายตัวอยํางในการหาปริมาณความช้ืน หรือการหา
คําคุณสมบัติทางเคมี ด๎วยเทคนิค NIRs แตํการใช๎เทคนิค FT-
NIRs ซึ่งมีความแมํนยํารวดเร็วกวํา ประกอบกับการใช๎เทคนิค
ใยแก๎วนําแสงหรือหัววัดไฟเบอร๑ออพติก (fiber optic 
probe) ซึ่งจะเหมาะสมกับการนําไปใช๎ตรวจสอบตัวอยํางใน
ภาชนะบรรจุได๎โดยตรง ดังนั้นการศึกษาวิจัยการทํานายคํา
ความช้ืนยาสมุนไพรชนิดผง (จันทน๑ลีลา) แบบไมํทําลายโดย
เทคนิคFT-NIRsและใช๎หัววัดไฟเบอร๑ออป ติก ซึ่งจะกํอให๎เกิด
ประโยชน๑ในทางการค๎า และการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร
ตํอไปในอนาคต 

2. อุปกรณ์ลละวิธีการ 

2.1 การเตรียมตัวอย่าง 

ยาสมุนไพรชนิดผงตํารับจันทน๑ลีถูกเตรียมขึ้นตาม
สูตรตํ ารั บมาตรฐาน โดยสาขาวิ ชาแพทย๑แผนไทย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ยาสมุนไพรจันทน๑ลีลาชนิดผงถูกแบํงออกเป็น 4 กลุํม 
เทําๆกัน นําไปอบในตู๎อบแห๎งอุณหภูมิ 45OC เวลา 0 60 120 
และ 180 นาที หลังอบแตํละกลุํมจะถูกแบํงเก็บใน
ถุงพลาสติกปิดสนิทถุงละประมาณ 100 กรัม จํานวน 25 ถุง 
จะได๎ตัวอยํางรวม 100 ตัวอยําง ตัวอยํางจะถูกเก็บรักษาใน
ห๎องที่มีอุณหภูมิ 25°C และเป็นอุณหภูมิเดียวกับเครื่องตรวจ
วัดคลื่นแสงอินฟราเรด ยํานใกล๎ (NIRs spectrometer) ไมํ
น๎อยกวํา 12 ช่ัวโมง กํอนตรวจวัด 

2.2 การตรวจวัดสเปกตรัม 
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เครื่อง FT-NIR spectrophotometer รุํน NIR Flex 
N500 ผลิตโดย บริษัท Buchi Labortechnik, AG, Flawil 
ประเทศสวิตเซอร๑แลนด๑ พร๎อมชุดวัดด๎วยเทคนิคจานแก๎ว
หมุน(rotating plate) และหัววัดไฟเบอร๑ออพติก(fiber optic 
probe) หรือใยแก๎วนําแสง ดังรูปที่ 1  

 

 
รูปที่ 1  เครื่อง FT-NIR spectrophotometer พร๎อมด๎วยพร๎อมชุดวัด

ด๎วยเทคนิคจานแก๎วหมุน(บน) และหัววัดไฟเบอร๑ออฟติก 
(ลําง)  

ตัวอยํางถูกสแกนด๎วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร๑
คลื่นแสงอินฟราเรดยํานใกล๎แบบฟูเรียร๑ทรานส๑ฟอร๑มด๎วย
เทคนิคจานแก๎วหมุนและหัววัดไฟเบอร๑ออพติกในชํวงจํานวน
ชํวงคลื่น (Wave number region) ตํอเซนติเมตร ตั้งแตํ 
10000-4000 cm-1 แบบการสะท๎อนคลื่นแสงด๎วยความ
ละเอียด 16 cm-1 ของชํวงคลื่นแสงจะบันทึกคําเฉลี่ยจากการ
ตรวจวัดจํานวน 32 ครั้งตํอสเปกตรัม  

2.3 การวิเคราะม์ข้อมูล 

หลังจากการตรวจวัดสเปกตรัม นําตัวอยํางไปหา
ความช้ืนของตัวอยํางโดยวิธีการอบแห๎งตามวิธีของ AOAC 
สุํมตัวอยํางพร๎อมเส๎นสเปกตรัมและคําความช้ืนมา 80 
ตัวอยํางและถูกแบํงออกเป็นกลุํมคาลิเบรช่ันและวาลิเดชั่น 
(Calibration และ Validation set) โดยวิธีแบํงเลขคูํเลขคี่ 
และอีก 20 ตัวอยํางจะเป็นกลุํมพรีดิกช่ัน (Prediction set) 
และใช๎โปรแกรม The Unscrambler v 10.2 (CAMO 
Software, Norway) ในการวิเคราะห๑การถดถอยแบบพาร๑

เชียลลีส๑ทสแควร๑ (Partial least squares (PLS) regression) 
และสร๎างสมการคาลิเบรช่ัน  

3. ผลการทดลองลละวิจารณ์ 

3.1 ผลการตรวจวัดสเปคตรัมของตัวอย่าง 

สเปกตรัมเริ่มต๎นของตัวอยํางโดยวิธีการสะท๎อนของ
แสงที่จํานวนคลื่นแสงตํอเซนติเมตร ตั้งแตํ 10000-4000 cm-

1 ทั้งด๎วยเทคนิคจานแก๎วหมุนและหัววัดไฟเบอร๑ออพติก 
สเปกตรัมที่จํานวนคลื่นแสงตํอเซนติเมตรที่มากกวํา 7000 
cm-1จะมี ลักษณะเป็นการแทรกซ๎อนของคลื่น (Noisy) 
ประกอบกับผลของการคํานวณ  PLS calibration สําหรับหา
ปริมาณความช้ืนผงยาสมุนไพร โดยพิจารณาจากคํา SEP 
(Standard error of prediction) และ คํา Bias พบวํา จะมี
คํา SEP และคํา Bias น๎อยที่สุดเมื่อคํานวณที่ชํวงจํานวนคลื่น
แสงตํอเซนติเมตรตั้งแตํ 7000-4000cm-1 เมื่อเทียบกับ 
ในชํวงจํานวนคลื่นแสงชํวงอื่นๆ ซึ่งชํวงจํานวนคลื่นแสงตํอ
เซนติเมตรชํวง 7000 - 4000 cm-1 จะครอบคลุมชํวงการดูด
คลื่นแสงของน้ํา (water) คือ 5252 cm-1 [9] และ [10].  
ดังนั้นชํวงจํานวนคลื่นแสงอินฟราเรดยํานใกล๎ตํอเซนติเมตร
สําหรับหาปริมาณความชื้นผงยาสมุนไพรโดยไมํทําลายด๎วย
คลื่นแสงอินฟราเรดยํานใกล๎แบบฟูเรียร๑ทรานส๑ฟอร๑มทั้งด๎วย
เทคนิคจานแก๎วหมุนและหัววัดไฟเบอร๑ออพติก คือชํวง 7000 
– 4000 cm-1 (รูปที่ 2(a) และ(b) 

(a)  

(b)  
รูปที่ 2  สเปกตรัมเร่ิมต๎นของตัวอยํางที่จํานวนคลื่นแสงตํอเซนติเมตร

ตั้งแตํ 7000-4000 cm-1 ด๎วยพร๎อมชุดวัดด๎วยเทคนิคจานแก๎ว
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หมุน (a) และหัววัดไฟเบอร๑ออพติก (b)  

3.2 ผลการหาวิธีการปรับแตํงสเปคตรัมที่เหมาะสม 
การคํานวณ PLS Calibration และ Validation จาก

การทําการปรับแตํงสเปกตรัมหหลายๆวิธีสําหรับหาปริมาณ
ความช้ืนผงยาสมุนไพร ที่ชํวงจํานวนคลื่นแสงตํอเซนติเมตร
ตั้งแตํ 7000 – 4000 cm-1  โดยพิจารณาคํา SEC (Standard 
error of calibration)  คํา SEP (Standard error of 
prediction) และคํา Bias พบวํา การปรับแตํงสเปกตรัมด๎วย
วิธี การทําเดอริเวทีฟลําดับท่ีสอง (Second derivative) 
แสดงคํา SEC, SEP และ Bias ใกล๎เคียงกับวิธีการปรับแตํง
ด๎วยวิธีอื่นๆ แตํการปรับแตํงด๎วยวิธีดังกลําวจะให๎คําจํานวน
ปัจจัย (Factor) น๎อยที่สุด ดังนั้นวิธีการปรับแตํงสเปกตรัมที่
เหมาะสมสําหรับการหาปริมาณความช้ืนผงยาสมุนไพรโดยไมํ
ทําลายด๎วยคลื่นแสงอินฟราเรดยํานใกล๎แบบฟูเรียร๑ทรานส๑
ฟอร๑มทั้งด๎วยเทคนิคจานแก๎วหมุนและหัววัดไฟเบอร๑ออพติก 
คือ เดอริเวทีฟลําดับที่สอง ดังแสดงผลคํานวณในตารางที่1  

จากกราฟความสัมพันธ๑ระหวํางคําจริงและคําจาก
การทํานายปริมาณความช้ืนผงยาสมุนไพรโดยใช๎สมการ 
Calibration ที่ดีที่สุด จากสเปกตรัมที่ผํานการปรับแตํงด๎วย
วิธี การทําเดอริเวทีฟลําดับที่สอง ที่ชํวงจํานวนคลื่นแสง 
7000 – 4000 cm-1แสดงในรูปที่ 3 (a) และ (b) ในทํานอง
เดียวกันจากการทวนสอบโดยการ Validation จะได๎กราฟ
ความสัมพันธ๑ระหวํางคําจริงและคําจากการทํานายปริมาณ
ความช้ืนผงยาสมุนไพรแสดงในรูปที่ 3 (c ) และ (d) และเมื่อ
นําสมการ Calibration ที่ดีท่ีสุด 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห๑ PLS calibration สําหรบัการทาํนาย
ปริมาณความชื้นผงยาสมุนไพรจันทน๑ลีลา ชํวงจาํนวนคลื่นแสงตํอ
เซนติเมตร 7000 – 4000 cm-1 

Results Measuring cell 
Rotating 
plate 

Fiber-optic 
probe 

Pretreatment 2nd 
derivative 

2nd 
derivative 

Calibration Factors (F) 2 2 
R 0.94 0.78 
SEC (%) 0.14 0.34 

Validation SEP (%) 0.38 0.36 
Bias (%) 0.00 0.05 

Prediction SEP (%) 0.36 0.42 
Bias (%) 0.00 0.06 

หมายเหตุ   เมื่อ F: Number of factors used in the calibration 
equation. R: Multiple correlation coefficients. SEC: Standard 
error of calibration. SEP: Bias-corrected standard error of 
prediction. Bias: The average of difference between actual 
value and NIR-value 

ไปใช๎ทํานาย(Prediction) ปริมาณความช้ืนผงยา
สมุนไพรพบวํา โดยคํา SEP แล Bias ของการทํานายคํา
ความช้ืนมีคํา 0.36% 0.00% และ0.42% 0.06% เมื่อ
ตัวอยํางถูกสแกนด๎วยเทคนิคจานแก๎วหมุน และหัววัดไฟเบอร๑
ออพติก กราฟความสัมพันธ๑ระหวํางคําจริงและคําจากการ
ทํานายปริมาณความชื้นผงยาสมุนไพรแสดงในรูปที่ 3 (c ) 
และ (d)  และเมื่อเปรียบเทียบโดยใช๎ T-test พบวําไมํมีความ
แตกตํางอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ระหวําง
คําจริงและคําจากการทํานาย ดังนั้นจึงสามารถประยุกต๑ใช๎
คลื่นแสงอินฟราเรดยํานใกล๎แบบฟูเรียร๑ทรานส๑ฟอร๑มในการ
ทํานายคําความช้ืนยาสมุนไพรชนิดผงได๎อยํางดี  ถูกต๎อง
เพียงพอ รวดเร็ว และไมํทําลายตัวอยํางใช๎ได๎ในการตรวจสอบ
จริงโดยอาจจะต๎องพัฒนาวิธีการวัดโดยหัววัดไฟเบอร๑ออพติก
ให๎มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มจํานวนจุดและระยะ
ระยะความลึกของหัววัดให๎คงที่พร๎อมการบรรจุในภาชนะที่
ปูองกันแสงภายนอกรบกวนได๎ 
 (a)  
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(b)  

(c)  

 
(d) 

 
(e) 

 
 
 

 
(f) 

 
รูปที่3 กราฟความสัมพันธ๑ระหวํางคําจริงและคําทํานายจากเทคนิคจาน

แก๎วหมุน และหัววัดไฟเบอร๑ออฟติกจากสมการcalibration 
(a),(b), validation (c), (d) และ prediction (e), (f) 
ตามลําดับ 

4. สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบการตรวจสอบมีความแมํนยําถูกต๎อง
คํอนข๎างสูงโดยไมํทําลายตัวอยํางด๎วยคลื่นแสงอินฟราเรด
ยํานใกล๎แบบฟูเรียร๑ทรานส๑ฟอร๑มโดยเทคนิคจานแก๎วหมุน 
และหัววัดไฟเบอร๑ออพติกสําหรับการหาปริมาณความช้ืนยา
สมุนไพรชนิดผงจันทน๑ลีลาจะกําหนดจํานวนคลื่นแสง
อินฟราเรดยํานใกล๎ตํอเซนติเมตร 7000 – 4000 cm-1 โดย
สเปกตรัมจะต๎องมีการปรับแตํงด๎วยวิธี Second derivative 
โดยการคํานวณวิธี PLS calibration สามารถใช๎ในการ
ทํานายที่มีความเหมาะสม แมํนยํา และสามารถพัฒนา
ผลงานวิจัยนี้ในการคัดเลือกหรือการหาปริมาณความชื้นยา
สมุนไพรได๎โดยไมํต๎องทําลายยาสมุนไพรนั้นๆ กํอให๎เกิด
ประโยชน๑ด๎านการค๎า การพัฒนาและควบคุมคุณภาพยา
สมุนไพรตํอไป 

5. กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู๎วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานที่ให๎ทุนและสนับสนุนงานวิจัย ขอขอบคุณหนํวย
วิจัยการตรวจสอบคุณภาพอาหารแบบไมํทําลายตัวอยําง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่สนับสนุนเครื่องมือ
และโปรแกรมวิเคราะห๑ข๎อมูล  
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TPT-14 

การจ้าลนกความสุก - ลก่ของทุเรียนพันธุ์ “มมอนทอง”ลบบไม่ท้าลาย 
ด้วยสเปกโทรสโกปีช่วงลสงที่มองเมน็ได้ที่เปลือก 

*ประกิต ทิมขํา1และอนุพันธ๑ เทอดวงศ๑วรกุล2 
1สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

59 ต าบลฝายแก้วอ าเภอภูเพียงน่าน55000 
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บทคัดย่อ 

การเก็บเกี่ยวทุเรียนอํอนทําให๎เกิดปัญหาการสํงออกทุเรียน สีที่เปลือกผลเป็นดัชนีหนึ่งที่ใช๎บํงบอกความสุก-แกํของทุเรียน 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ สร๎างโมเดลจําแนกความสุก-แกํของทุเรียนพันธุ๑หมอนทองแบบไมํต๎องทําลายผลทุเรียนด๎วยข๎อมูล
สเปกโทสโกปีชํวงแสงที่มองเห็นได๎ของเปลือกผลทุเรียนโดยวัดข๎อมูลสเปกตรัมการดูดกลืนแสงที่เปลือกผลสําหรับทุเรียนที่มีอายุ
หลังดอกบาน 5 ชํวงอายุตั้งแตํ 106 ถึง 134 วัน จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลแบบจําแนกกลุํม(Discriminant analysis) พบวํา โมเดล
สามารถคัดแยกทุเรียนออกเป็น 5 กลุํมได๎ถูกต๎อง 83.3 % 

ค้าส้าคัญ: ทุเรียน; ความสุก-ลก;่ ช่วงลสงที่มองเม็นได้; เปลือก 

1. บทน้า 

ประเทศไทยถือวําเป็นผู๎นําในการปลูก และผลิต
ทุเรียนที่มีคุณภาพสูงรายใหญํที่สุดในโลก สถิติการสํงออก
ทุเรียนสดของประเทศไทยในปี 2555 มีประมาณ 326,097 
ตัน คิดเป็นมูลคําประมาณ 5,800 ล๎านบาท [1] อยํางไรก็ตาม
หลายปีที่ผํานมา ผู๎บริโภค และผู๎ค๎า ยังคงประสบปัญหาการ
สํงออกทุเรียนอํอน ซึ่งอาจมีสาเหตุจากความผิดพลาดในการ
คัดเลือก หรือการจงใจของคนคัดเลือก ดัชนีการเก็บเกี่ยวที่
ชาวสวนใช๎ในการพิจารณาคัดเลือกความบริบูรณ๑ของผล
ทุเรียนคือ นับอายุวันหลังดอกบาน ดูสีและลักษณะทาง
กายภาพ ที่ตําแหนํงตํางๆ ของผลทุเรียน โดยผลทุเรียนที่แกํ
จัด สีที่ปลายหนามจะออกสีน้ําตาลเข๎ม สีผลด๎านบนจะมัน
และแห๎ง รํองพูเป็นสีน้ําตาล ก๎านผลแข็งเมื่อดัดงอจะดีดกลับ 
ปากปลิงจะขยายออก เมื่อบีบปลายหนามเข๎าหากันจะดีด
กลับคล๎ายสปริง รํองพูหํางมากขึ้น หรือเมื่อเคาะที่ผลจะมี
เสียงโพรกและโปรํ ง และมีน้ําหนักเนื้อแห๎งขั้นต่ํ า 32 

เปอร๑เซ็นต๑ [2] เทคนิคดังกลําวนั้นต๎องใช๎ความชํานาญและ
ประสบการณ๑ของผู๎คัดเลือก ทําให๎เกิดความคลาดเคลื่อนใน
การพิจารณาความบริบูรณ๑ได๎  

เทคนิคตํางๆไมํสามารถวัดสมบัติของเนื้อทุเรียนได๎
โดยตรงเนื่องจากเปลือกของทุเรียนมีความหนา ดังนั้นการวัด
ที่อาศัยสมบัติของ เปลือก ก๎าน หรือ หนาม จึงเป็นเทคนิคที่
สามารถทําได๎ ซึ่งมีงานวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ๑ระหวําง
สมบัติของ หนาม เปลือก หรือ ก๎าน ที่สัมพันธ๑กับความสุก-
แกํหรือในที่น้ีก็คือ อายุวันหลังดอกบาน หรือน้ําหนักแห๎งของ
เนือ้ผลทุเรียน 

Kongrattanapsert et al.[3] ใช๎เทคนิค force 
Vibration ประมาณความสุก-แกํของทุเรียนโดยใช๎วิธีกระตุ๎น
ที่บริเวณรํองหนามกลางผลทุเรียนด๎วยความถี่ต่ํา และคงที่ 
(30Hz) แล๎ววัดคําการสั่นสะเทือนที่สํงผํานผลทุเรียนด๎านหนึ่ง
ไปยังฝังตรงข๎ามอีกด๎านหนึ่งของผลโดยใช๎ Laser Doppler 
เป็นตัวรับแล๎วแปลงคําเป็นสัญญาณไฟฟูาที่สามารถอํานด๎วย
ออสซิโลสโคปได๎ พบวํา ทุเรียนอํอนจะมีคําความถี่ และ 
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Amplitude น๎อยกวําทุเรียนแกํ Rutpralom et al.[4] ใช๎
คลื่นไมโครเวฟที่ความถี่ 3GHz วัดความชื้นของทุเรียนแล๎ว
นําไปเปรียบเทียบกับเปอร๑เซ็นต๑ความแห๎งตํอนํ้าหนักเพื่อวัด
ความสุกของทุเรียน Neamsorn and Terdwongworakul 
[5] วัดเสียงเคาะ และ ความแข็งแรงของก๎านผลทุเรียน ที่
สัมพันธ๑กับเปอร๑เซ็นต๑น้ําหนักแห๎งเนื้อ ใช๎ประเมินความสุกแกํ
ทุเรียนได๎ Pathaveerat et al.[6] นําเทคนิคการวิเคราะห๑
แบบหลายตัวแปร ที่วัดคําโดยไมํต๎องทําลายผล ในการ
ตรวจสอบความสุกแกํของสับปะรดสามารถทํานายความสุก
แกํได๎มีความแมํน 75.7 % Jha et al.[7,8] ใช๎ 
Spectrophotometer ในการวัดสีผิวของมะมํวง เพื่อหา
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ํา และ ความแนํนเนื้อโดยใช๎คํา
ข อ ง ส เ ป ก ต รั ม ที่ ม อ ง เ ห็ น ไ ด๎ ที่ ชํ ว ง ค ว า ม ย า ว
คลื่น 440 และ 480 nm และยังสามารถพัฒนาโมเดล
ทํานาย คําเฉลี่ยความแนํนเนื้อของการเก็บเกี่ยว (R2= 0.8) 
โดยใช๎สเปกตรัมที่มองเห็นได๎ ชํวงความยาวคลื่น 530-
550 nm Wanitchang et al.[9] หาดัชนีการแยกความสุกแกํ
ของผลแก๎วมังกร พบวําคําการสะท๎อนแสงของผลแก๎วมังกรมี
คําสูงสุดที่ ชํวงความยาวคลื่น 550 และ 650 nm และ
สามารถใช๎ทํานายคําความแนํนเนื้อของผลแก๎วมังกรได๎ 
Wanitchang et al.[10] สามารถทํานายอายุวันหลังดอกบาน
ของมะมํวงได๎ถูกต๎อง 95 % โดยใช๎ สมบัติ ทางกายภาพ ทาง
กล และทางแสง ด๎วยเทคนิคการวิเคราะห๑ข๎อมูลแบบ 
Discriminant Analysis (DA) และ Pholpho et al.[11] 
จําแนกความชํ้าของลําไยโดยใช๎สเปกโตรสโกปีชํวงแสงที่
มองเห็นได๎ถูกต๎อง 100%  

อยํางไรก็ตามยังไมํพบวํามีรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับ
การวัดสีทีเ่ปลือกของผลทุเรียนเพื่อใช๎เป็นตัวบํงช้ีความสุกแก ํ
ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่เกษตรกรใช๎เป็นดัชนีบอกความสุกแกํของ
ทุเรียน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาโมเดลที่ใช๎ในการ
คัดแยกผลทุเรียนตามความสุกแกํ โดยการประยุกต๑ใช๎สเปก
โทรสโกปีชํวงแสงท่ีมองเห็นได๎ของเปลือกผลทุเรียน ซึ่งเป็น
การตรวจสอบแบบไมํต๎องทําลายผลทเุรียน  

2. อุปกรณ์ลละวิธีการ  

2.1 ตัวอย่างทดสอบ 

ใช๎ผลทุเรียนพันธุ๑หมอนทอง จากสวนทุเรียนใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทําเครื่องหมายที่ชํอดอกหลังผสม
เกสรเพื่อนับอายุวันหลังดอกบาน (Days after anthesis; 
DAA) สุํมเก็บผลทุเรียนที่อายุผล 106 113 120 127 134 วัน
หลังดอกบาน (DAA) ชํวงอายุละ 25 ผลรวมทั้งหมดจํานวน 
125 ผล แล๎วขนสํงจากสวนโดยรถตู๎ปรับอากาศ มาที่
ห๎ อ งป ฏิ บั ติ ก า รภ าค วิ ช า วิ ศ ว กร รม เ ก ษตร  ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร๑ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม นํามาเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 คืนกํอนทําการวัดคํา
การดูดกลืนแสง  

2.2. การวัดค่าการดูดกลืนลสง 

ผลทุเรียนที่แกํจัด สีที่ปลายหนามจะออกสีน้ําตาล
เข๎ม สีผลด๎านบนจะมันและแห๎ง รํองพูเป็นสีน้ําตาล [12] ซึ่ง
การที่สีที่เปลือกมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแปรหนึ่งที่ใช๎เป็น
ดัชนีช้ีวัดความสุก-แก ํ

นําผลทุเรียน มาวัดคําการดูดกลืนแสง ด๎วยเครื่องมือ
วัดคําการดูดกลืนแสง(USB2000 OCEAN OPTIC) ดังแสดง
ในรูปที่ 1 ใช๎แหลํงกําเนิดแสงเป็นหลอดไฟฮาโลเจน 150 W 
ไฟเบอร๑ออปติคและเลนส๑ (QP1000-2-UV/VIS) ตัวรับและ
แปลงสัญญาณ เครื่องคอมพิวเตอร๑แบบพกพา และหม๎อแปลง
ไฟฟูา โดยวัดที่ชํวงความยาวคลื่น 350-750 nm ที่บริเวณ
เปลือกกลางพูเอก และพูรองอีกสองพูๆละสามจุด รวม
ทั้งหมด 9 จุดตํอผล โดยกํอนทําการวัดแตํละชํวงอายุ จะต๎อง
ทําการวัดแทํงเทปลอนสีขาว และดํา ซึ่งใช๎เป็นคํา standard 
reference ในการคํานวณสัญญาณทีว่ัดได๎จากคําสะท๎อนแสง

เป็น คําการดูดกลืนแสง (absorbance spectra; A) โดย
สมการ (1) 
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โดยที่ S = Sample intensity at wavelength  D = 

Dark intensity at wavelength   

R = Reference intensity at wavelength   
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2.3. การวัดค่าเปอร์เซ็นต์น้้ามนักลม้ง 

คําเปอร๑เซ็นต๑น้ําหนักแห๎ง (Percent dry matter; 
%DM) ได๎จากนําเนื้อทุเรียนจากกลางพูของทุกๆพูเพื่อเป็น
ตัวแทนของทั้งผลมาสับให๎ละเอียด จํานวน 20 กรัมตํอผล 
นําไปอบแห๎งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมงหรือจนกวําน้ําหนักคงที่ [13] แล๎วคํานวณหาคํา %DM 
โดยสมการ (2) 
 %DM = (w2/w1)100   (2) 
โดยที่  w1 = น้ําหนักเนื้อทุเรียนกํอนอบ (g)  
 w2 = น้ําหนักเนื้อทุเรียนหลังอบ (g) 

2.4 การวิเคราะม์ข้อมูลเพ่ือลบ่งกลุ่มช่วงอายุ 

นําข๎อมูล กลุํมทุเรียน และคําการดูดกลืนแสงที่

เปลือก (A) ของผลทุเรียน มาวิเคราะห๑สร๎างโมเดลจําแนก
กลุํม โดยใช๎คําการดูดกลืนแสงเป็นตัวแปรอิสระและกลุํม
ทุเรียน เป็นตัวแปรตาม ด๎วยวิธีการวิเคราะห๑จําแนกกลุํม 
(Discriminant analysis; DA) โดยใช๎โปรแกรม SPSS 
version 11.5 (SPSS Inc., Chicago, USA) ใ น ก า ร
วิเคราะห๑จะเรียงลําดับ %DM ของตัวอยํางในแตํละกลุํมชํวง
อายุ DAA จากน๎อยไปมากและแบํงตัวอยํางสลับกันออกเป็น
กลุํมแคลิเบรชันและกลุํมแวลิเดชัน ท้ังนี้เพื่อให๎ตัวอยํางทั้ง
สองกลุํมมีการกระจายตัวของคํา %DM ใกล๎เคียงกัน จากนั้น
นําข๎อมูลกลุํมแคลิเบรชันมาวิเคราะห๑สร๎างโมเดลทํานายแล๎ว
นําโมเดลที่ได๎มาทํานายจําแนกกลุํมโดยใช๎ข๎อมูลกลุํมแวลิเด
ชันเพื่อทดสอบความแมํนยําของโมเดล ในการทํานายการ
จําแนกกลุํม 

3. ผลลละวิจารณ์ 

3.1 ค่าเปอร์เซ็นต์น้้ามนักลม้ง 

ผลการทดลองพบวํา %DM เพิ่มขึ้นตามอายุวันหลัง
ดอกบานที่มากขึ้นดังรูปที่ 2 สอดคล๎องกับ Siriphanich [12] 
ยกเว๎นที่อายุ 127 DAA กลับมีคําเฉลี่ย %DM ลดลงต่ํากวําที่
อายุ 120 DAA มีสาเหตุอาจเนื่องมาจากในชํวงเก็บเกี่ยวมีฝน
ตกชุกมากทําให๎มีความช้ืนสูง ในขณะที่ชํวงอายุ 134 DAA 
คําเฉลี่ย %DM เทํากับ 33.10 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ขั้นต่ําของผล
ทุเรียนแก ํ[2] 

3.2 ค่าสมบัติการดูดกลืนลสง 

ผลการทดลองพบวําคําเฉลี่ยการดูดกลืนแสง(A) ที่
เปลือกผลทุเรียนอายุ 106 113 120 127 และ134 DAA ที่
ชํวงความยาวคลื่น 350 – 750 nm (ที่คําความละเอียดของ
เครื่องมือวัดเทํากับ 0.37 nm) คําการดูดกลืนแสงเฉลี่ยที่วัด
ได๎มีคําเพิ่มขึ้นเป็นลําดับตามอายุวันหลังดอกบาน (รูปที่ 3) 5 
ชํวงอายุตั้งแตํ 106 113 120 127 และ134 DAA สอดคล๎อง
กับกับงานวิจัยของ Timkhum and Terdwongworakul 
[14] ที่คําเฉลี่ยการดูดกลืนแสงที่ปลายหนามของผลทุเรียน
พันธุ๑หมอนทองเรียงตามอายุ DAA ที่ 4 ชํวงอายุคือ 113 120 
127 และ134 DAA การดูดกลืนแสงที่เพิ่มขึ้นขณะทุเรียนมี
อายุมากขึ้นแสดงวําสีทุเรียนมีความสวํางน๎อยลงทําให๎สะท๎อน
แสงมากขึ้นหรือดูดกลืนแสงมากขึ้น 

3.3 การวิเคราะม์จ้าลนกกลุ่ม 

จากผลการวิเคราะห๑จําแนกกลุํมแบบ DA โดย
แบํงกลุํมตัวอยํางออกเป็นกลุํมแคลิเบรชัน (n=65) และ 
กลุํมแวลิเดชัน (n=60) (ตารางที่ 1) ใช๎คําเฉลี่ยของสเปกตรัม
การดูดกลืนแสงทีว่ัดได๎ที่เปลือกผลทุเรียนเรียงลําดับจากน๎อย
ไปมากตาม %DM ของแตํละชํวงอายุ DAA ความยาวคลื่นท่ี
สําคัญได๎แกํความยาวคลื่นท่ีตรงกับชํวงการดูดกลืนแสงของ
คลอโรฟิลล๑ เอ (410, 662 nm) บี (453 nm) [15] ในการ
วิเคราะห๑ชํวงความยาวคลื่นชํวงแสงที่มองเห็นได๎ที่ปลาย
หนามของผลทุเรียน[14] ที่ชํวงความยาวคลื่น 402 และ 687 
nm ถูกใช๎เป็นตัวแปรทํานาย และ DAA เป็นตัวแปรกลุํม 
เลือกตัวแปรเขา๎โมเดลด๎วยวิธี stepwise ความสามารถในการ
ทํานายกลุํมทุเรียนของโมเดลได๎ผลดัง ตารางที่ 2 โดยสามารถ
ทํานายทุเรียนที่ 5 ชํวงอายุคือ 106 113 120 127 และ 134 
DAA ได๎ถูกต๎อง 66.7 58.3. 100 91.7 และ 100 % 
ตามลําดับ ความสามารถโดยรวมในการทํานายคือ 83.3 % 
และจากรูปที่ 4 แสดงวํา function 1 ซึ่งอธิบายความ
แปรปรวนในข๎อมูลได๎ 75 % ทําหน๎าที่จําแนกทุเรียนกลุํม 
134 DAA ออกจากทุเรียนกลุํมที่เหลือได๎ สํวน function 2 
ซึ่งอธิบายความแปรปรวนในข๎อมูลได๎ 22 % มีสํวนรํวมในการ
จําแนกกลุํมทุเรียนระหวําง 106 113 120 127 DAA 
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4. สรุป 

การจําแนกความสุก-แกํของทุเรียนพันธุ๑หมอนทอง
แบบไมํต๎องทําลายผลทุเรียนด๎วยสเปกโทสโกปีชํวงแสงที่
มองเห็นได๎ของเปลือกผลทุเรียน โดยใช๎สเปกตรัมการดูดกลืน
แสงที่เปลี่ยนแปลงของคลอโรฟิลล๑ เอ และ บี ที่เปลือกผล
ทุเรียน ด๎วยการวิเคราะห๑ข๎อมูลแบบจําแนกกลุํม (DA) 
สามารถสร๎างโมเดลทํานายอายุวันหลังดอกบานได๎ถูกต๎อง 
83.3 % แบํงออกเป็น 5 ชํวงอายุจาก 106 ถึง 134 DAA  

 
รูปที่ 1  ลักษณะการวัดคําการดูดกลืนแสงที่เปลือก 

 

รูปที่ 2  การเปลี่ยนแปลงคําเปอร๑เซ็นต๑น้ําหนักแห๎งทุเรียนที่อายุวัน
หลังดอกบาน 106 -134 DAA (error bars represent 
standard deviations) 

 
รูปที่ 3  คําการดูดกลืนแสงของเปลือกผลทุเรียนเรียงลําดับตามอายุวัน

หลังดอกบาน (DAA) 

Canonical Discriminant Function 1(75 %)
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รูปที่ 4 Scatter plot ของการแบํงกลุํมทุเรียน 

 

ตารางที่ 1 เปอร๑เซ็นต๑น้ํานักเนื้อแห๎งของเนื้อผลทุเรียนแบํงเป็นกลุํม calibration และ validation sets 

DAAa 
(days) 

 Calibration(n=65)  Validation(n=60) 
 Min Max Mean SDa na  Min Max Mean SDa na 

106  6.27 14.46 10.89 2.19 13  8.99 14.72 12.09 1.86 12 
113  10.91 26.12 19.12 3.84 13  8.91 19.93 15.83 3.20 12 
120  6.97 30.38 23.46 5.46 13  19.22 31.12 24.42 3.17 12 
127  5.13 32.54 18.22 9.98 13  14.47 28.83 22.02 4.63 12 
134  29.07 38.06 33.10 2.87 13  27.95 38.97 32.94 3.78 12 

106-134  5.13 38.06 20.96 3.10 65  8.91 38.97 21.46 1.01 60 
*DAA=days after anthesis; n=number of durian; SD=standard deviation. 

ตารางที่ 2 Classification result ของการแบํงกลุํม 

Actual 
Maturity 
group 

%Correct 
Classified 

Predicted maturity Group 
Total 106 113 120 127 134 

106 66.7 8 4    12 
113 58.3 4 7  1  12 
120 100.0   12   12 
127 91.7   1 11  12 
134 100.0     12 12 

Total 83.3      60 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้นําเสนอการตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนในเมล็ดพืชด๎วยเทคนิคแอคทีฟเทอร๑โมกราฟฟีวิธีนี้อาศัยหลักการ
ของการแผํรังสีจากวัตถุที่มีการถํายเทความร๎อนท่ีตํางกัน โดยระบบนี้ประกอบด๎วย กล๎องถํายภาพความร๎อน แหลํงกําเนิดความ
ร๎อน สายพานสําหรับลําเลียงถาดตัวอยําง ซึ่งควบคุมด๎วยเครื่องควบคุมแบบตรรก ที่โปรแกรมได๎ และคอมพิวเตอร๑สําหรับ
ประมวลผลภาพถํายความร๎อนแบบเวลาจริงในการทดลองได๎ทําการตรวจจับหาสิ่งแปลกปลอม เชํน หิน ไม๎ และพลาสติก ที่ปะปน
อยูํในเมล็ดถั่วแดง และถั่วลิสง การทดลองแบํงออกเป็น 2 สํวน สํวนแรก คือ การหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการให๎ความร๎อนแกํ
ตัวอยํางและระยะเวลาในการตรวจจับด๎วยกล๎องถํายภาพความร๎อน จากนั้นนําภาพถํายความร๎อนมาวิเคราะห๑ด๎วยการประมวลผล
ภาพแบบเวลาจริงเพื่อแยกแยะและหาปริมาณสิ่งแปลกปลอมกับเมล็ดพืช โดยใช๎ซอฟต๑แวร๑ซึ่งพัฒนาบนVision BuilderAI ของ
บริษัท National Instruments จากผลการทดลองได๎เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางธัญพืชกับสิ่งแปลกปลอมได๎ และสามารถ
แยกแยะและหาปริมาณสิ่งแปลกปลอมกับเมล็ดพืชได๎อยํางอัตโนมัติ 

ค้าส้าคัญ: ภาพถ่ายทางความร้อน; ธัญพืช; สิ่งลปลกปลอม; การตรวจสอบลบบไม่ท้าลาย 

1. บทน้า 

ในอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวกับเกษตรนั้น  ไมํวํา
จะเป็นวัตถุดิบหรืออาหารสําเร็จรูป ในกระบวนการผลิต
ผู๎ผลิตยํอมที่จะต๎องการใหว๎ัตถุดิบทีไ่ด๎เหลํานั้นมีความสะอาด
ปราศจากสิ่งแปลกปลอมเพื่อให๎ได๎คุณภาพและเพิ่มมูลคํา
ให๎กับวัตถุดิบนั้นๆ ในปัจจุบันคนให๎ความสําคัญในเรื่องของ
การดูแลสุขภาพมากขึ้น มีการเลือกสรรวัตถุดิบที่มีประโยชน๑
ตํอรํางกายนํามาปรุงอาหาร เชํน เมล็ดพืชชนิดตํางๆที่อุดม
ด๎วยคุณคําถูกนําเอามาดัดแปลงเป็นอาหาร และเครื่องดื่มที่มี
ประโยชน๑ตํางๆ มากมาย[1] โดยเฉพาะเมล็ดพืชเป็นวัตถุดิบที่
สําคัญที่นําไปใช๎เพื่อการแปรรูปอาหารเป็นแปูงแล๎วนําไปแปร
รู ปตํ อ เป็ นผลิ ตภัณฑ๑ อาหารตํ างๆ เพราะฉะนั้ นใน
กระบวนการผลิตหรือกระบวนการที่เกี่ยวข๎องกับเมล็ดพืชจึง
จําเป็นอยํางมากที่จะต๎องคํานึงถึงความสะอาดปราศจากสิ่ง

แปลกปลอม ซึ่งสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนอยูํในวัตถุดิบเกิดได๎
จากหลายปัจจัย เชํน การเก็บเกี่ยว การขนสํง การเก็บรักษา 
เป็นต๎น ซึ่งปัจจัยตํางๆ เหลํานี้ทําให๎มีสิ่งแปลกปลอมปะปน
เข๎ามาในเมล็ดพืชได๎ทําให๎มีผลในด๎านคุณภาพของวัตถุดิบ
ลดลง วิธีการดั้งเดิมในการคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจาก
วัตถุดิบคือการใช๎กําลังคนในการคัดแยก แตํปัจจัยทางด๎าน
กายภาพของแตํละบุคคลทําให๎มีผลในการคัดแยกเชํน เพศ 
อายุ สภาพแวดล๎อมในการทํางาน  เป็นต๎น[2] หรือวิธีการคัด
แยกในทางเชิงกลบางวิธี เชํน การใช๎ตะแกรงรํอน ไมํสามารถ
แยกวัตถุดิบที่มีลักษณะทางกายภาพดังเชํนขนาดที่ใกล๎เคียง
กันได๎[3] และสํวนของวิธีการคัดแยกหรือการตรวจสอบแบบ
ไมํสัมผัสกับวัตถุดิบมีหลากหลายวิธี เชํน วิธีการคัดแยกสี 

(color sorter) เป็นวิธีการคัดแยกด๎วยสีที่ผิวของวัตถุ เป็น
อุปกรณ๑ที่ใช๎เพื่อคัดแยกวัสดุที่มีสีแตกตํางกันออกจากกัน 
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โดยใ ช๎การถํ ายภาพและวิ เคราะห๑ ภาพถํ าย ( Image 

processing) เปรียบเทียบกับฐานข๎อมูลที่เก็บไว๎  แตํสําหรับ
วิธีนี้ยังคงมีข๎อจํากัดคือไมํสามารถแยกวัตถุที่มีสี
คล๎ายคลึงกันได๎อยํางชัดเจน ทําให๎ประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบหรือคัดแยกลดลง ทั้งนี้เพื่อให๎ตอบสนอง
ตํอความต๎องการวัตถุดิบที่มีความสะอาดและได๎คุณภาพตํอ
ลูกค๎า ปัจจัยในด๎านความสะอาดและคุณภาพในกระบวนการ
ที่เกี่ยวข๎องกับสินค๎าเพื่อบริโภคยํอมเป็นปัจจัยสําคัญและมี
ความจําเป็นอยํางมาก 

วิธีการตรวจสอบแบบไมํทําลายเป็นวิธีหนึ่งที่ไมํต๎อง
สัมผัสกับวัตถุซึ่งจะไมํกํอให๎เกิดความเสียหายตํอวัตถุดิบท้ัง
ทางด๎านคุณภาพและกายภาพ โดยทั่วไปมีการนําเทคนิค 
Active thermography  ไปประยุกต๑ใช๎ในงานด๎านอาหาร
หรือด๎านอ่ืนมากมาย เชํน การนําไปตรวจจับสิ่งแปลกปลอม
ในอาหารโดยใช๎หลักการถํายภาพความร๎อน[4] นําหลักการ 
Active thermography ไปใช๎ในการวิเคราะห๑พื้นผิวและ
รอยตํอของอิฐ[5] และนําหลักการถํายภาพความร๎อนไป
ตรวจจับรอยชํารุดใน 

วัสดุที่เป็นไม๎[6] เป็นต๎น งานวิจัยนี้นําเสนอการ
ตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนในเมล็ดพืชด๎วยเทคนิคแอค
ทีฟเทอร๑โมกราฟฟี การประยุกต๑ใช๎งานกล๎องถํายภาพความ
ร๎อนเพื่อการวัดและการทดสอบแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ 
Passive Thermography และ Active Thermography ซึ่ง
วิธี Active Thermography เป็นวิธีที่ได๎เลือกนํามาทดสอบ 
วิธีการประยุกต๑ในการใช๎ระบบนี้โดยทั่วไปแล๎วจะต๎องมีแหลํง
กระตุ๎นความร๎อนจากภายนอก (Heat Source) มาเป็นแหลํง
ให๎ความร๎อนกับวัตถุที่จะทําการตรวจสอบ ซึ่งตัวอยํางที่จะ
นิยมใช๎เป็นแหลํงกระตุ๎นความร๎อนสําหรับงานตรวจสอบแบบ
ไมํทําลาย คือ แสงจากหลอดไฟฮาโลเจน หลอดไฟซีนอน แสง
เลเซอร๑ กระแสไฟฟูาหมุนวน หรือ   อัลตราโซนิค เป็นต๎น 
สําหรับวิธีการตรวจสอบแบบไมํทําลายโดยวิธี  Active 
thermography นี้จะมีด๎วยกันอยูํหลายวิธี เชํน วิธี lock-in 
infrared thermography การทดสอบด๎วยวิธีนี้มีความ
ซับซ๎อนมากกวําวิธีอื่นเนื่องจาก แหลํงให๎ความร๎อนจะต๎อง
ปูอนเป็นลักษณะคาบเวลา เชํน สัญญาณไซน๑ ผํานไปยัง
อุปกรณ๑กระตุ๎นความร๎อน เชํน หลอดไฟที่ให๎ความร๎อน หรือ 
อัลตราโซนิค จากนั้นวัดผลตอบสนองในรูปแบบของเฟส 

(Phase) และ แมกนิจูด (Magnitude) จากภาพที่ได๎จาก
กล๎องถํายภาพความร๎อน ในภาพของเฟสสามารถบอกถึง
ความสัมพันธ๑ของเวลาในการแพรํความร๎อน      และความ
ผิดปกติบนพ้ืนผิวได๎ วิธีPulse thermography วิธีนี้เป็น
วิธีการให๎ความร๎อนจากแหลํงกระตุ๎นเพียงแคํระยะเวลาสั้น ๆ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับชนิดของพื้นผิววัสดุ คําความจุความร๎อน
จําเพาะของวัสดุ (Cp) และคําสัมประสิทธ์ิการแผํรังสีความ
ร๎อน (Emissivity) และสําหรับความร๎อนที่ให๎ไปถ๎าเป็นโลหะ
จะมีคําการนําความร๎อนสูงซึ่งให๎ความร๎อนในชํวงมิลลิวินาที 
แตํถ๎าวัสดุเป็นพลาสติกหรืออโลหะจะให๎ความร๎อนในชํวง
วินาที ซึ่งคําการนําความร๎อน (thermal conductivity) หรือ
สัมประสิทธิ์การนําความร๎อน เป็นสมบัติเชิงความร๎อน 

(thermal properties) ของวัสดุ ที่บํงบอกถึงอัตราเร็ว
ของการสํงผํานพลังงานความร๎อนโดยการนําความร๎อน 
(conduction) ของวัสดุตํางๆ ซึ่งเป็นการสํงผํานความร๎อน
ภายในโมเลกุลของวัสดุ จากโมเลกุลที่ระดับพลังงานสูงกวํา 
ไปยังระดับที่ต่ํากวํา ของแตํละวัสดุก็จะไมํเทํากัน[7]  

2. อุปกรณ์ลละวิธีการ 

การตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนในเมล็ดพืชด๎วย
เทคนิคแอคทีฟเทอร๑โมกราฟฟี ประกอบด๎วย กล๎องถํายภาพ
ความร๎อนที่ใช๎ในการทดลองคือ FLUKE Ti32 IR FUSION 
TECHNOLOGY (320x240 FPA) Infrared spectral band 
7.5 um – 14 um,  หลอดไฟ halogen 50-60 Hz 100W, 
ส า ย พ า น ลํ า เ ลี ย ง  เ ค รื่ อ ง ที่ โ ป ร แ ก ร ม ไ ด๎ (PLC) 
model:SYSMAC C28H ที่ใช๎ในการควบคุมสายพานและไฟ
แหลํงกําเนิดแสง โฟโตเซนเซอร๑ กล๎อง webcam ที่ใช๎สําหรับ
จับภาพจากกล๎องถํายภาพความร๎อน ซอฟต๑แวร๑ Vision 
Builder AI Version 2012 และcomputerที่ใช๎ในการ
ประมวลผล ระบบการทดลองแสดงดังรูปที่ 1 

2.1 การท้างานของระบบการตรวจจับสิ่งลปลกปลอมใน
เมล็ดพืช 

ในการทดลองได๎นําตัวอยํางเมล็ดพืชมาทั้งหมด 2 
ชนิด คือ ถั่วแดงและถั่วลิสง และสิ่งแปลกปลอมกําหนด
ขึ้นมา 3 ชนิด คือ ไม๎ หิน และพลาสติก โดยในการทดลอง
กําหนดให๎กลุํมตัวอยํางเมล็ดพืชและสิ่งแปลกปลอมท่ีปะปน
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กันวางอยูํในถาดทดลองขนาด 10x10 ซม. วางบนสายพานซึ่ง
เคลื่อนที่ด๎วยมอเตอร๑ที่ถูกควบคุมจาก PLC  ถาดทดลอง
เคลื่อนบนสายพานจนกระทั่งเซนเซอร๑ตัวที่ 1 ซึ่งเป็นตําแหนํง
ของแหลํงกําเนิดแสงความร๎อน (halogen lamp) ตรวจจับได๎ 
จากนั้นสายพานหยุดเพื่อให๎ความร๎อน 5 วินาที ถาดกลุํม

ตัวอยํางเคลื่อนที่จากตําแหนํงเซนเซอร๑ตัวที่  1 ไปยัง
เซนเซอร๑ตัวท่ี 2 ซึ่งเป็นตําแหนํงติดตั้งกล๎องถํายภาพความ
ร๎อน โดยใช๎เวลา 3 วินาที ซึ่งเป็นชํวงเย็นตัวลง (cooling) 
ของกลุํมตัวอยําง  

 
รูปที่ 1  ระบบการทดลอง 

 

เมื่อเซนเซอร๑ตัวที่ 2 ตรวจจับถาดได๎ สายพานจะหยุด 
1 วินาที เพื่อให๎กล๎องถํายภาพความร๎อนทําการจับภาพกลุํม
ตัวอยําง กลุํมตัวอยํางที่ตรวจจับได๎จะมีสีที่แตกตํางกัน 
เนื่องจากคุณสมบัติการแผํรังสีความร๎อนที่แตกตํางกันของ
วัตถุ และใช๎กล๎อง webcam จับภาพถํายที่ได๎จากกล๎อง
ถํายภาพความร๎อนเพื่อนํามาทําการวิเคราะห๑หาจํานวนของ
สิ่งแปลกปลอมที่ปะปนมาในเมล็ดพืชด๎วยซอฟต๑แวร๑ vision 
builder AI อัลกอริทึมการตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนใน
เมล็ดพืชด๎วยเทคนิคแอคทีฟเทอร๑โมกราฟฟี แสดงดังรูปที่ 2  

2.2 การคัดลยกจ้านวนสิ่งลปลกปลอมออกจากเมล็ดพืช
โดยใช้ภาพถ่ายทางความร้อนด้วยซอฟต์ลวร์ Vision 
Builder AI  

ในขั้นตอนการทดลองการคัดแยกนี้เริ่มต๎นทําการ
กําหนดให๎เมล็ดพืชเทียบปริมาณเป็น 100 เปอร๑เซ็นต๑ทั้ง 2 
ตัวอยํางเมล็ดพืช โดยที่ไมํมีสิ่งแปลกปลอมมาปะปนอยูํ โดย
กําหนดปริมาณจริงเทํากับ 10 เมล็ด จากนั้นทําการปรับ

อัตราสํวนระหวํางจํานวนเมล็ดพืชและจํานวนสิ่งแปลกปลอม
ในอัตราสํวนดังนี้ 8:2, 6:4, 5:5 และ 0:10 ตามลําดับ  

แล๎วทําการวิเคราะห๑ด๎วยโปรแกรม Vision Builder 
AI ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ๑ของบริษัท National Instruments โดย
ที่โปรแกรมดึงภาพสีจากกล๎อง webcam เช่ือมตํอผําน USB 
จากนั้นกําหนดคํา threshold ของคําสี (Hue) ในซอฟแวร๑ที่
ใช๎ในการวิเคราะห๑ โดยกําหนดชํวงของเฉดสีร๎อนคือสีแดงอยูํ
ในชํวง 0-18 และเฉดสีเย็นคือสีฟูาเพื่อตรวจจับสิ่ ง
แปลกปลอม เนื่ องจากการแผํ รั งสี ความร๎อนของสิ่ ง
แปลกปลอมกับเมล็ดพืชมีคําแตกตํางกัน 

USB Port 

Sensor 1 
Sensor 2 
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รูปที่ 2  การตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนในเมล็ดพืชด๎วยเทคนิค

แอคทีฟเทอร๑โมกราฟฟี 

โดยที่เมล็ดพืชเมื่อผํานการให๎ความร๎อนและ cooling 
แล๎ว ภาพที่ได๎จากกล๎องถํายภาพความร๎อนจะเป็นเฉดสีฟูา
และสิ่งแปลกปลอมจะเป็นเฉดสีแดง โปรแกรมจะทําการ
ตรวจจับสิ่ งแปลกปลอมโดยใช๎เครื่องมือคําสั่ ง Detect 
Object ตรวจจับวัตถุที่เป็นสีแดงเพื่อเปรียบเทียบกับจํานวน
สิ่งแปลกปลอมจริง หน๎าตํางซอฟต๑แวร๑ที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ที่
พัฒนาขึ้นแสดงดังรูปที่ 3 

 3.ผลการทดลองลละวิจารณ์ 

  ในงานวิจัยนี้ได๎ทําการทดลองตรวจจับ
หาสิ่งแปลกปลอมในเมล็ดพืชโดยใช๎ภาพถํายทางความร๎อน 

โดยผลการทดลองพบวําระยะเวลาในการให๎ความร๎อนแกํ
เมล็ดพืชและสิ่งแปลกปลอมเป็นระยะเวลา   5 วินาที คือ
ระยะเวลาที่ดีที่สุด และระยะเวลาในการ cooling ที่ดีที่สุด
คือ 3 วินาที ซึ่งชํวงระยะเวลาที่ได๎นี้จะให๎ภาพที่ชัดเจนที่สุด
ในการนํามาวิเคราะห๑เพื่อทําการตรวจจับปริมาณจํานวนของ
สิ่งแปลกปลอมเปรียบเทียบกับจํานวนเมล็ดพืช ซึ่งผลที่ได๎โดย
การวิเคราะห๑หาปริมาณสิ่งแปลกปลอมจากโปรแกรม Vision 
Builder AI คํอนข๎างแมํนยํา โดยผลที่ได๎จากการทดลองแสดง
ดัง รูปที่ 4 โดยที่จํานวนสิ่งแปลกปลอมที่คัดแยกได๎จาก
โปรแกรมมีความสัมพันธ๑อยํางเป็นเชิงเส๎นกับจํานวนสิ่งแปลก
ที่มีอยูํจริง (สําหรับการคัดแยกสิ่งแปลกปลอมท่ีปะปนอยูํใน
ถั่วแดง) และรูปที่ 5 จํานวนสิ่งแปลกปลอมที่คัดแยกได๎จาก
โปรแกรมมีความสัมพันธ๑อยํางเป็นเชิงเส๎นกับจํานวนสิ่งแปลก
ที่มีอยูํจริง (สําหรับการคัดแยกสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนอยูํใน
ถั่วลิสง) ผลการทดลองจากการนําภาพถํายความร๎อนของ
เมล็ดพืช ปริมาณ 100% โดยไมํมีสิ่งแปลกปลอมปะปนมา
วิเคราะห๑ด๎วยซอฟแวร๑ที่พัฒนาขึ้น พบวําโปรแกรมไมํสามารถ
ตรวจจับสิ่งแปลกปลอมได๎และเปอร๑เซ็นต๑ความผิดพลาดมีคํา
เทํากับ 0% ดังแสดงในตารางที่ 1 และจากผลการทดลองเมื่อ
ทําการปรับอัตราสํวนระหวํางจํานวนเมล็ดพืชและจํานวนสิ่ง
แปลกปลอมในอัตราสํวนดังนี้ 8:2, 6:4, 5:5 และ 0:10 
ตามลําดับ เมื่อนําภาพถํายความร๎อนมาวิ เคราะห๑ด๎วย
ซอฟต๑แวร๑ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตรวจจับหาสิ่งแปลกปลอมในเมล็ด
พืชเปรียบเทียบกับจํานวนจริงของสิ่งแปลกปลอมที่มีอยูํ 
พบวําผลการทดลองที่ ได๎ ในกรณีที่ เปรียบเทียบให๎มีสิ่ ง
แปลกปลอมปะปนในเมล็ดถั่วแดง โปรแกรมสามารถตรวจจับ
ปริมาณสิ่งแปลกปลอมได๎คํอนข๎างแมํนยํา โดยมีเปอร๑เซ็นต๑
ความผิดพลาดเทํากับ 0% แตํมีในกรณีที่มีการคัดแยกไม๎ที่
ปะปนมาในถ่ัวแดงที่อัตราสํวน 5:5 มีเปอร๑เซ็นต๑คําความ
ผิดพลาดเทํากับ 20% และที่อัตราสํวน 0:10 มีเปอร๑เซ็นต๑คํา
ความผิดพลาดเทํากับ 10% ซึ่งผลการทดลองแสดงในตาราง
ที่ 2 และในกรณีที่เปรียบเทียบให๎มีสิ่งแปลกปลอมปะปนใน
เมล็ดถั่วลิสงสามารถตรวจจับปริมาณสิ่งแปลกปลอมได๎
คํอนข๎างแมํนยําเชํนกัน โดยมีเปอร๑เซ็นต๑ความผิดพลาด
เทํากับ   0%  
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รูปที่ 3 หน๎าตํางซอฟต๑แวร๑ Vision Builder AI ที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ที่พัฒนาขึ้น 

 
รูปที่ 4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหวํางจํานวนสิ่งแปลกปลอมที่คัดแยกได๎จากโปรแกรมกับจํานวนสิ่งแปลกปลอมที่มีอยูํจริง (ในถั่วแดง) 

 
รูปที่ 5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหวํางจํานวนสิ่งแปลกปลอมที่คัดแยกได๎จากโปรแกรมกับจํานวนสิ่ง  แปลกปลอมที่มีอยูํจริง (ในถั่วลิสง) 
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(ก)                           (ข) 

รูปที่ 6  ภาพแสดงภาพถํายความร๎อนของเมล็ดพืชที่มีปริมาณ 100% (ก) ถั่วแดง (ข) ถั่วลิสง 

 
                                    (ก)                                       (ข)                                     (ค) 
รูปที่ 7 ภาพถํายความร๎อนของเมล็ดพืช (ถั่วแดง) ปะปนกับสิ่งแปลกปลอมตํางๆ ที่อัตราสํวน 60:40 

พลาสติก (ข) ไม๎ และ (ค) หิน 

 
                                     (ก)                                     (ข)                                     (ค) 
รูปที่ 8 ภาพถํายความร๎อนของเมล็ดพืช (ถั่วลิสง) ปะปนกับสิ่งแปลกปลอมตํางๆ ที่อัตราสํวน 60:40 

พลาสติก (ข) ไม๎ และ (ค) หิน 

 
           (ก)                                  (ข)                                     (ค) 

รูปที่ 9 ภาพถํายความร๎อนของสิ่งแปลกปลอม 100% (ก) พลาสติก (ข) ไม๎ และ (ค) หิน 
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ตํมีในกรณีที่มีการคัดแยกไม๎ที่ปะปนมาในถั่วลิสงที่มี
อัตราสํวน 0:10 มีเปอร๑เซ็นต๑คําความผิดพลาดเทํากับ 10% 
ดังแสดงในตารางที่ 3 ในการทดลองบางอัตราสํวนที่มีคํา
ความผิดพลาดในการตรวจจับ อาจเกิดจากสิ่งแวดล๎อม
ภายนอกจากแสงหรืออุณหภูมิเข๎ามารบกวน ทําให๎คําการแผํ
รังสีความร๎อนของวัตถุเปลี่ยนไปทําให๎กล๎องถํายภาพความ
ร๎อนไมํสามารถตรวจจับวัตถุน้ันได๎ หรือในสํวนของเมล็ดพืชที่
ยังมีความร๎อนสะสมอยูํบางเมล็ดทําให๎มีการแผํรังสีในเฉดสี
เดียวกันกับสิ่งแปลกปลอมจึงทําให๎โปรแกรมตรวจจับเมล็ด
พืชนั้นด๎วย 

ในรูปที่ 6-9 แสดงตัวอยํางภาพถํายความร๎อนในกรณี
ตํางๆ ที่ทําการทดลองวิเคราะห๑หาจํานวนสิ่งแปลกปลอมที่

ปะปนมาในเมล็ดพืชโดยใช๎ Vision Builder AI โดยในรูปที่ 5 
แสดงแสดงภาพถํายความร๎อนของเมล็ดพืชที่มีปริมาณ 
100% (ก) ถั่วแดง (ข) ถั่วลิสง รูปท่ี 6 แสดงภาพถํายความ
ร๎อนของเมล็ดพืช (ถ่ัวแดง) ปะปนกับสิ่งแปลกปลอมตํางๆที่
อัตราสํวน 60:40 (ก) พลาสติก (ข) ไม๎ และ (ค) หิน รูปท่ี 7 
แสดงภาพถํายความร๎อนของเมล็ดพืช (ถ่ัวลิสง) ปะปนกับสิ่ง
แปลกปลอมตํางๆที่อัตราสํวน 60:40 (ก) พลาสติก (ข) ไม๎ 
และ (ค) หิน และรูปท่ี 8 แสดงภาพถํายความร๎อนของสิ่ง
แปลกปลอม 100% (ก) พลาสติก (ข) ไม๎ และ(ค)หิน 

 

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณจํานวนเมล็ดพชืจริงกับสิ่งแปลกปลอมเทียบกับปริมาณจํานวนเมล็ดพืชกับสิ่งแปลกปลอมที่โปรแกรมตรวจจับได๎ 

ชนิดของเมล็ดพืช 
จ้านวนจริง (เมล็ด) จ้านวนที่ตรวจจับได้จากโปรลกรม (เมล็ด) 

เมล็ดพืช สิ่งลปลกปลอม เมล็ดพืช สิ่งลปลกปลอม 
ถั่วแดง 10 0 10 0 
ถั่วลิสง 10 0 10 0 

ตารางที่ 2 แสดงการปรับอัตราสํวนระหวํางจํานวนเมล็ดพืช (ถัว่แดง) และจํานวนสิ่งแปลกปลอมในอัตราสวํน   8:2, 6:4, 5:5 และ 0:10 ตามลําดับ 

ชนิดของเมล็ดพืช สิ่งลปลกปลอม 
จ้านวนอัตราส่วนจริง (เมล็ด) จ้านวนอัตราส่วนการทดลอง (เมล็ด) 

เมล็ดพืช สิ่งลปลกปลอม เมล็ดพืช สิ่งลปลกปลอม 

ถั่วแดง พลาสติก 
8 2 

8 2 
ถั่วแดง ไม๎ 8 2 
ถั่วแดง หิน 8 2 
ถั่วแดง พลาสติก 

6 4 
6 4 

ถั่วแดง ไม๎ 6 4 
ถั่วแดง หิน 6 4 
ถั่วแดง พลาสติก 

5 5 
5 5 

ถั่วแดง ไม๎ 5 4 
ถั่วแดง หิน 5 5 
ถั่วแดง พลาสติก 

0 10 
0 10 

ถั่วแดง ไม๎ 0 9 
ถั่วแดง หิน 0 10 

ตารางที่ 3 แสดงการปรับอัตราสํวนระหวํางจํานวนเมล็ดพืช (ถัว่ลิสง) และจาํนวนสิ่งแปลกปลอมในอัตราสวํน   8:2, 6:4, 5:5 และ 0:10 ตามลําดับ 

ชนิดของเมล็ดพืช สิ่งลปลกปลอม 
จ้านวนอัตราส่วนจริง (เมล็ด) จ้านวนอัตราส่วนการทดลอง (เมล็ด) 

เมล็ดพืช สิ่งลปลกปลอม เมล็ดพืช สิ่งลปลกปลอม 

ถั่วลิสง พลาสติก 
8 2 

8 2 
ถั่วลิสง ไม๎ 8 2 
ถั่วลิสง หิน 8 2 
ถั่วลิสง พลาสติก 

6 4 
6 4 

ถั่วลิสง ไม๎ 6 4 
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ชนิดของเมล็ดพืช สิ่งลปลกปลอม 
จ้านวนอัตราส่วนจริง (เมล็ด) จ้านวนอัตราส่วนการทดลอง (เมล็ด) 

เมล็ดพืช สิ่งลปลกปลอม เมล็ดพืช สิ่งลปลกปลอม 

ถั่วลิสง หิน 6 4 
ถั่วลิสง พลาสติก 

5 5 
5 5 

ถั่วลิสง ไม๎ 5 5 
ถั่วลิสง หิน 5 5 
ถั่วลิสง พลาสติก 

0 10 
0 10 

ถั่วลิสง ไม๎ 0 9 
ถั่วลิสง หิน 0 10 

 

4. สรุปผลการทดลอง 

งานวิจัยนี้นําเสนอการตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่
ปะปนในเมล็ดพืชด๎วยเทคนิคแอคทีฟเทอร๑โมกราฟฟี  ในการ
ทดลองได๎ทําการตรวจจับหาสิ่งแปลกปลอมท่ีปะปนในเมล็ด
ถั่วแดง และถั่วลิสง โดยกําหนดสิ่งแปลกปลอม 3 ชนิด คือ 
หิน ไม๎ และพลาสติก ระยะเวลาที่เหมาะสมในการให๎ความ
ร๎อนแกํธัญพืชและสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนมาที่ได๎จากผลการ
ทดลองคือ 5 วินาที และชํวงเวลาเว๎นระยะหํางหลังจากให๎
ความร๎อนคือ 3 วินาที ซึ่งทําให๎ได๎ภาพถํายความร๎อนที่ชัดเจน
ที่ ใ ช๎นํ ามาวิ เคราะห๑ เพื่ อแยกแยะและหาปริ มาณสิ่ ง
แปลกปลอมกับเมล็ดพืช โดยใช๎ซอฟต๑แวร๑ Vision Builder AI 
ซึ่ งซอฟต๑แวร๑ที่พัฒนาขึ้นสามารถแสดงผลการทดลอง
เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางธัญพืชกับสิ่งแปลกปลอม
ได๎คํอนข๎างชัดเจน โดยจากผลการทดลองปริมาณจํานวนสิ่ง
แปลกปลอมที่มีอยูํจริงมีความสัมพันธ๑อยํางเป็นเชิงเส๎นกับ
ปริมาณสิ่ งแปลกปลอมที่ โปรแกรมตรวจจับได๎ด๎วยคํา 
R2>0.97  และสามารถแยกแยะและหาปริมาณสิ่ ง
แปลกปลอมกับเมล็ดพืชได๎อยํางถูกต๎องแมํนยํา ซึ่งในทุกกรณี
มีเปอร๑เซ็นต๑ความคลาดเคลื่อนไมํเกิน 20% และระบบที่
พัฒนาขึ้นนี้สามารถนําหลักการไปประยุกต๑ใช๎งานเพื่อ
ตรวจหาสิ่งแปลกปลอมในผลิตภัณฑ๑อื่นๆ ตํอไปในอนาคตได๎   

5. อ้างองิ 

[1] เพ็ญนภา ทรัพย๑เจริญ (2544) การศึกษาทาง
มานุษยวิทยาโภชนาการ : กรณีถั่ว สถาบัน
การแพทย๑แผนไทย กรมการแพทย๑กรุงเทพฯ 

[2] พงษ๑เทพ เกิดดอนแฝก และคณะ. (2545). การศึกษา
การใช้ แรงของสนามแม่เหล็กในการคัดแยกเมล็ด
พืช. พิมพ๑ ครั้งท่ี 6. (หน๎า 330-334) 

 [3] สุพรรณ ยั่งยืน และเสรี วงส๑พิเชษฐ๑ . (2550). 
การศึกษาและ พัฒนาเครื่องแยกดินทรา ย ออกจา 
ก อ๎อยลํา . Postharvest Newsletter. ปีที่ 6 
ฉบับท่ี 4  

[4] G.Ginesu, D.D. Giusto, V.Margner V., (2004). 
Dection of Foreign Bodies in Food by 
Thermal Image Processing.IEEE Trasactions 
on Industrial Electronics.51, 480-490. 

[5] Christiane MAIERHOFER, Mathias ROELLIG 
(2009) Active thermography for the 
characterization of surfaces andinterfaces 
of historic masonry structures, Federal 
Institute for Materials Research and Testing 
(BAM), Berlin, Germany 

[6] P. Meinlschmidt (2005), Thermographic 
detection of defects in wood and wood-
based materials, Wilhelm-Klauditz-Institut 
(WKI), Fraunhofer-Institute for wood 
research, Braunschweig Germany 

 [7] Thermal conductivity Food Network –Solution 
เรียบเรียงโดย ผศ. ดร. พิมพ๑เพ็ญ พรเฉลิมพงศ๑,  
ศ.ดร.นิธิยา รัตนาปนนท๑ URL: http:// www. 
Foodnetworksolution-
.com/wiki/word/0564/thermal-conductivity, 
เข๎าดูเมื่อวันที่ 28/01/2556. 

 



 

[680] 

TPT-18 

การปกป องผลลอปเปิ้ลดว้ยวัสดุกันกระลทกจากฟางข้าว 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อนําฟางข๎าวมาพัฒนาเป็นวัสดุกันกระแทก สําหรับปกปูองผลแอปเปิ้ลจากการกระแทกโดย
วิธีการทดสอบแบบตกกระแทก ทดสอบกับผลแอปเปิ้ล5แบบ คือ แบบไมํมีวัสดุหํอหุ๎มแบบหํอหุ๎มด๎วยตาขํายโฟม และแบบหํอหุ๎ม
ด๎ วยวัสดุ กันกระแทกทํ าจากฟางข๎ าวหนา 2,4และ 6mmตัดขนาดเทํ ากับ 8x24cmนํ าไปหํอผลแอปเปิ้ ลพันธุ๑ ฟู จิ  
(เบอร๑ 100)ทดสอบการตกกระแทกที่ระดับความสูง 3 ระดับคือ 25, 50 และ 75 cmประเมินผลหาความสัมพันธ๑ของปริมาตรรอย
ชํ้ากับพลังงานกระแทก   ผลปรากฏวํา วัสดุกันกระแทกจากฟางข๎าวที่มีความหนา 6 mm สามารถปูองกันความชํ้าที่จะเกิดขึ้นกับ
ผลแอปเปิ้ลได๎ดีที่สุด สําหรับบรรจุภัณฑ๑ที่ใช๎ตาขํายโฟมนั้นสามารถปูองกันความซ้ําที่ระดับต่ํากวํา 25 cm 

ค้าส้าคัญ:วัสดุกันกระลทกจากฟางข้าว; รอยช้้า; พลังงานกระลทก 

บทน้า 

ข๎าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย จากข๎อมูลการ
สํงออกปี พ.ศ. 2554 พบวําไทยสํงออกข๎าว 10,706,229.125 
ตัน มีมูลคําการสํงออกมากถึง 196,117 ล๎านบาท[1] ซึ่ง
แนวโน๎มพื้นที่การปลูกข๎าวของไทยมีสูงขึ้นทั้งนี้เนื่องจากราคา
ข๎าวที่สูงขึ้น ทําให๎มีวัสดุเหลือที่เรียกวําฟางตอซังเพิ่มขึ้น 
เกษตรกรนิยมเผาทําลายฟางข๎าว เพื่อประโยชน๑ในการเตรียม
ดินทํานาในปีตํอไปเป็นสําคัญ กํอให๎เกิดมลพิษและเป็นการ
ทําลายความสมบูรณ๑ของหน๎าดิน ได๎มีการรณรงค๑การไมํเผา
ฟางข๎าวจากหนํวยงานของรัฐขึ้น เนื่องจากฟางข๎าวมี
ประโยชน๑ในการเพิ่มความสมบูรณ๑ให๎แกํดินได๎เมื่อยํอยสลาย 
และสามรถใช๎เป็นวัสดุคลุมดินหรือใช๎รักษาความช้ืนในการ
เพาะเห็ดได๎ดี[2] ประโยชน๑ที่สําคัญประการหนึ่งของฟางข๎าว
คือการมีคุณสมบัติเป็นพืชเส๎นใย (Fiber) ที่สามารถใช๎
ประโยชน๑ได๎ เชํน การทํากระดาษหัตถกรรม หรือกระดาษ
ฟาง[3]  เป็นต๎น  

ผลิตผลการเกษตรประเภทผัก ผลไม๎และผลิตภัณฑ๑
จากปศุสัตว๑หลายชนิดมีความไวตํอความเสียหายเชิงกล ซึ่ง

สามารถเกิดขึ้นได๎ในทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิตตั้งแตํ
เก็บเกี่ยวจนถึงมือผู๎บริโภค โดยเฉพาะอยํางยิ่งในขั้นตอนการ
ขนสํง และการวางจําหนํายหากผลิตผลเกษตรถึงมือผู๎บริโภค
ในลักษณะที่มีความเสียหาย เชํน มีรอยชํ้า รอยแตก บิดเบี้ยว
เสียรูปทรง อันเนื่องมาจากการกระแทกและการสั่นสะเทือน
[6] ก็อาจทําให๎ผู๎บริโภคตัดสินใจไมํเลือกซื้อสินค๎านั้นๆ อีกทั้ง
ความเสียหายเหลํานี้เป็นแหลํงเพาะสะสมแบคทีเรียและเช้ือ
ราเป็นอยํางดี หากไมํมีการจัดการที่ถูกต๎องแล๎ว ผลิตผล
เกษตรที่อยูํข๎างเคียงอาจเสียหายตามมา กํอให๎เกิดการสูญเสีย
ผลผลิต รายได๎ และความนําเช่ือถือของผู๎ผลิต ผู๎ขนสํง และผู๎
จัดจําหนําย แนวทางหนึ่งที่จะปูองกันความเสียหายเชิงกลตํอ
ผลิตผลเหลํานี้คือ การปกปูองผลผลิตด๎วยบรรจุภัณฑ๑หรือ
วัสดุกันกระแทกที่สามารถปกปูองผลิตผลได๎ อยํางเชํน ไขํไกํ
บรรจุอยูํในลังพลาสติกหรือลังกระดาษ สํวนผลไม๎จําพวก 
มะมํวง แอปเปิ้ล  และมะละกอถูกหํอหุ๎มด๎วยวัสดุกัน
กระแทกตาขํายโฟม หรือแผํนพลาสติกกันกระแทก ซึ่งทั้งตา
ขํายโฟมและพลาสติกเป็นวัสดุที่ไมํเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
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จึงได๎มีความคิดที่จะนําฟางข๎าวซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช๎
ทางการเกษตร มาปรับปรุงคุณสมบัติและองค๑ประกอบเพื่อ
พัฒนาเป็นวัสดุกันกระแทกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม พร๎อม
ทั้งมีคุณภาพและประสิทธิภาพดีเพียงพอสําหรับการปูองกัน
ความเสียหายของผลแอปเปิ้ล (ความชํ้า แตก เสียสภาพ) อัน
เนื่องมาจากความเสียหายเชิงกลในขั้นตอนจากการขนสํง 
และการวางจําหนํายในระบบค๎าปลีก  

2. อุปกรณ์ลละวิธีการ 

2.1 กระบวนการผลิตวัสดุกันกระลทกจากฟางข้าว 

 การเตรียมวัตถุดิบโดยสับฟางข๎าวด๎วยเครื่องสับ
ยํอยขนาดตะแกรง 3 มิลลิเมตร ทําการช่ังฟางข๎าวที่สับยํอย 
โดยช่ังให๎ได๎ 200, 300 และ 400 g เทลงในหม๎อต๎มเยื่อที่
เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอไซด๑ (NaOH) เข๎มข๎น 4% 
โดยปริมาตร[3] ให๎ความร๎อนจนน้ําเดือด ใช๎เวลาในการต๎ม
เยื่อ 1 ช่ัวโมง เยื่อฟางข๎าวจากการต๎มจะยังมีโซเดียมไฮดรอ
ไซด๑ (NaOH) ปนอยูํ นํามาใสํผ๎าขาวบางล๎างด๎วยน้ําสะอาด
โดยวิธีน้ําไหล สังเกตจากเมื่อจับเยื่อจะไมํลื่นมือและน้ําล๎าง
เยื่อจะใส นําเยื่อท่ีเตรียมไว๎ทั้ง 3 หม๎อ เทเยื่อที่ได๎ลงไปใน
ตะแกรงมุ๎งลวดที่ใช๎ทําแผํนกระดาษ โดยใช๎ตะแกรงมุ๎งลวด
ขนาด 40x60 cm ใช๎เกรียงเกลี่ยเยื่อภายในตะแกรงมุ๎งลวดให๎
มีความสม่ําเสมอทั้งแผํน นําไปตากแดดให๎แห๎ง เมื่อกระดาษ
แห๎งสนิทดีแล๎ว ให๎ใช๎นิ้วมือกรีดรอบๆ ตะแกรงหรือบริเวณ
ขอบตะแกรงจะทําให๎กระดาษหลุดออกจากตะแกรงได๎งํายขึ้น
นั้นจึงคํอยๆ ดึงออก จะได๎กระดาษจากเยื่อฟางข๎าวที่มีความ
หนาประมาณ 2, 4 และ 6 cm ตามลําดับ วัดความช้ืน
กระดาษให๎ได๎ความช้ืนต่ํากวํา 10% นํากระดาษจากฟางข๎าว
ทั้ง 3 ความหนามาตัดให๎ได๎ขนาด 8X24 cm[4] 

2.2 การทดสอบโดยวิธีการทดสอบลบบตกกระลทก  

เตรียมผลแอปเปิ้ลพันธุ๑ฟูจิ (เบอร๑ 100)จํานวน 105 
ผล ช่ังน้ําหนักด๎วยเครื่องช่ังน้ําหนัก 2 ตําแหนํง นํามาวัด
ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง และวัดคําความสูง  

ทําการทดสอบด๎วยวิธีการตกกระทบแบบอิสระ โดย
แบํงเป็น 5 แบบ คือ แบบไมํมีวัสดุหํอหุ๎ม แบบหํอหุ๎มด๎วยตา
ขํายโฟม และแบบหํอหุ๎มด๎วยวัสดุกันกระแทกทําจากฟางข๎าว
หนา 2, 4 และ 6 mm ตัดขนาดเทํากับ 8x24 cm นําไปหํอ

ผลแอปเปิ้ล ทดสอบการตกกระแทกที่ระดับความสูง 3 ระดับ 
คือ 25, 50 และ 75 cm โดยใช๎แอปเปิ้ลที่ระดับความสูงละ 
15 ผล (ทดสอบอยํางละ 5 ซ้ํา) หลังจากทําการทดสอบแล๎ว
ทิ้งไว๎ประมาณ 15 นาทีเพื่อให๎เกิดรอยชํ้าที่ชัดเจนขึ้น 

นําผลแอปเปิ้ลมาผําเพื่อดูรอยชํ้ากับวัดคํา db (ความ
ลึกเต็มของรอยชํ้า), w1 (ความกว๎างของรอยชํ้าวัดตาม
แนวแกนหลัก), และ w2 (ความกว๎างของรอยช้ําวัดตาม
แนวแกนรอง) เพื่อคํานวณหาปริมาตรรอยชํ้าแบบ Full 
depth (วงรี) [5] และพลังงานกระแทก ดังสมการ 

V = πdb/4[ 3w1w2 +4db
2] ....(1) 

U = mhg ..................................(2) 

เมื่อ   
U = พลังงานกระแทก มีหนํวยเป็น J   
m = มวลของวัตถุ มีหนํวยเป็น Kg 
g  = คําแรงโน๎มถํวง มีหนํวยเป็น m/s2 
h = ความสูงระยะหํางจากระดับอ๎างอิง 
มีหนํวยเป็น m 

3. ผลลละวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากรูปที่ 3-1 กราฟแสดงความสัมพันธ๑ระหวํางระยะ
ความสูงและปริมาตรรอยชํ้า โดยใช๎คําเฉลี่ยของแตํละการ
ทดลองมา plot จะเห็นวํา ท่ีระยะความสูงเพิ่มขึ้นปริมาตร
รอยชํ้าก็สูงขึ้นด๎วย และกราฟนี้ยังแสดงการเปรียบเทียบของ
แตํละการทดลอง ซึ่งการทดลองแบบไมํมีวัสดุหํอหุ๎ม แบบ
หํอหุ๎มด๎วยตาขํายโฟม และ แบบหํอหุ๎มด๎วยวัสดุกันกระแทก
ทําจากฟางข๎าวหนา 4, 6 mm เป็นไปตามแนวโน๎ม คือ เมื่อ
ระยะสูงขึ้นสํงผลให๎ปริมาณรอยชํ้าสูงขึ้นด๎วย แตํแบบหํอหุ๎ม
ด๎วยวัสดุกันกระแทกทําจากฟางข๎าวหนา 2 mm นั้น มีคําที่
แตกตํางจากแนวโน๎มอยํางเห็นได๎ชัด  คําที่ควรจะเป็นไมํ
นําจะตํางจากแบบไมํมีวัสดุหํอหุ๎มมาก แตํที่คําแตกตํางอยําง
เห็นได๎ชัดนี้ อาจเกิดจากการที่ใช๎น้ําหนักของแอปเปิ้ลที่
ตํางกัน จึงสํงผลให๎คําที่ออกมาตํางกัน  จากรูปที่ 3-2 กราฟ
แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางระยะความสูงและพลังงาน โดย
เราใช๎คําเฉลี่ยของแตํละการทดลองมา plot จะเห็นวํากราฟ
เป็นไปตามแนวโน๎ม คือ เมื่อระยะที่สูงขึ้นสํงผลให๎พลังงาน
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กระแทกสูงขึ้นไปด๎วยตามดังสมการ(1) ความจริงแล๎วถ๎ามวล เทํากันความสูงเทํากันพลังงานกระแทกจะมีคําเทํากัน   

 
รูปที่ 3-1 กราฟแสดงความสัมพันธ๑ระยะความสูงและปริมาตรรอยช้ําเฉลี่ย 

 
รูปที่ 3-2 กราฟแสดงความสัมพันธ๑ระหวํางระยะความสูงและพลังงานกระแทกเฉลี่ย 
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รูปที่ 3-3 กราฟแสดงความสัมพันธ๑ระหวํางพลังงานกระแทกและปริมาตรรอยช้ําทั้งหมด 

 

เหมือนที่ความสูง 25 cm  แตํที่ความสูงอื่นๆ ไมํ
เทํากันอาจเกิดจากมวลที่ตํางกันของผลแอปเปิ้ล 

 รูปที่ 3-3 กราฟแสดงความสัมพันธ๑ระหวําง
พลังงานกระแทกและปริมาตรรอยช้ํา โดยกราฟ
นี้จะใช๎ข๎อมูลทั้งหมดมาพล็อต ขึ้นอยูํกับความสูง
และมวลของแอปเปิ้ล เนื่องจากแอปเปิ้ลไมํได๎มี
ขนาดและน้ําหนักที่เทํากันทุกลูก เชํน บางลูก
หนัก แตํทําการทดลองในระยะที่น๎อยกวํา อาจมี
คําพลังงานกระแทกที่เทํากับหรือน๎อยกวําในการ
ทดลองที่มวลน๎อย แตํทําการทดลองในระยะที่
สูงกวําก็เป็นได๎ คําจึงออกมาดังรูป 

4. สรุป 

การทดลองเพื่อดูปริมาตรรอยชํ้าและพลังงาน
กระแทก พบวําปริมาตรรอยซ้ําผันแปรตามระดับพลังงาน
กระแทกโดยเมื่อพลังงานสูงขึ้นปริมาตรรอยชํ้าก็เพิ่มมากข้ึน  
วัสดุกันกระแทกจากฟางข๎าวที่มีความหนา 6 mm สามารถ
ปูองกันความชํ้าที่จะเกิดขึ้นกับผลแอปเปิ้ลได๎ดีที่สุด สําหรับ
บรรจุภัณฑ๑ที่ใช๎ตาขํายโฟมนั้นสามารถปูองกันความซ้ําที่
ระดับต่ํากวํา 25 cm 
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บทคัดย่อ 

มังคุดเนื้อแก๎วเป็นหนึ่งในปัญหาสําคัญ ซึ่งลดความเช่ือมั่นในคุณภาพมังคุดสํงออก และยากตํอการคัดแยก เทคนิคในการ
ตรวจสอบมังคุดเนื้อแก๎วที่แมํนยําจะมีความซับซ๎อน และราคาสูง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการคัดแยกมังคุดเนื้อแก๎วจาก
สมบัติเชิงกล และกายภาพ โดยการศึกษาการใช๎เทคนิคการแกวํงแบบเพนดูลัม เพื่อหาคาบการแกวํง และสมบัติทางกายภาพด๎าน
รูปแบบการลอยตัวในน้ํา และความถํวงจําเพาะ เพื่อสร๎างโมเดลการคัดแยกตัวแปรพหุคูณ โดยใช๎ผลมังคุดสดเกรดสํงออกจํานวน 
189 ผล จากการวิเคราะห๑แบบจําแนกกลุํมพบวําโมเดลสามารถจําแนกกลุํมมังคุดเนื้อแก๎ว และที่ไมํเป็นเนื้อแก๎วโดยรวมได๎ถูกต๎อง
ร๎อยละ82.5โดยตัวแปรที่มีความสําคัญตํอการคัดแยกที่สุด คือ ความถํวงจําเพาะ รองลงมา คือ รูปแบบการลอยตัวในน้ํา และ
ผลตํางคาบการแกวํง ตามลําดับ 

ค้าส้าคัญ:มังคุดเนื้อลก้ว; คาบการลกว่ง; สมบัติการลอยน้้า; การจ้าลนกกลุ่มลบบพมุคูณ 

1. บทน้า 

มังคุดเป็นผลไม๎เขตร๎อนชนิดหนึ่งซึ่งมีรสชาติหวานอม
เปรี้ยวพร๎อมทั้งอุดมไปด๎วยคุณประโยชน๑มากมาย จึงเป็นท่ี
นิยมชมชอบทั้ งในตลาดทั่วไป และตํางประเทศอยําง
กว๎างขวางจึงได๎ชื่อวําเป็นราชินีแหํงผลไม๎  

การปลูกมังคุดเพื่อการค๎าโดยสํวนใหญํจะอยูํ ใน
ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส๑ ในประเทศ
ไทยจะปลูกมังคุดกันมากทางภาคใต๎สํวนใหญํจะอยูํในจังหวัด
ชุมพร และนครศรีธรรมราช และภาคตะวันออกได๎แกํจันทบุรี 
ตราด ระยอง การเก็บเกี่ยวจะอยูํในชํวงเดือนพฤษภาคมถึง
สิงหาคมซึ่งเป็นชํวงที่ผลผลิตออกมามาก โดยตลาดสํงออกท่ี
สําคัญได๎แกํประเทศจีน ฮํองกง เวียดนาม สําหรับมังคุดสด 
และเกาหลีใต๎ ไต๎หวัน ญี่ปุุนสําหรับมังคุดแชํแข็ง โดยมีคูํแขํง
ทางการค๎าที่สําคัญได๎แกํ อินโดนิเซีย และเวียดนาม ในปี 
พ.ศ. 2553 เนื้อที่ ในการเพาะปลูกภายในประเทศกวํา 
405,622 ไรํ ให๎ผลผลิต 250,508 ตัน ปริมาณการสํงออก
มังคุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก สูงถึง 119,572 ตัน คิดเป็น

มูลคํา 1,955.8 ล๎านบาท แตํตลาดก็ยังต๎องการมังคุดที่มี
คุณภาพอีกมาก [1] สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552). 
อยํางไรก็ตามในการผลิตมังคุดคุณภาพยังมีปัญหาเกี่ยวกับ
คุณภาพภายนอก และภายใน ที่สํงผลกระทบตํอการขยายตัว
ของตลาด เชํน ผิวมังคุดไมํสะอาด ลักษณะภายนอกไมํ
สมบูรณ๑ มีรํองรอยการเข๎าทําลายของศัตรูพืช อาการเนื้อแก๎ว 
โรค รา และยางไหล เป็นต๎น 

มีงานวิจัยมากมายที่ศึกษาการใช๎เทคนิคตํางๆในการ
ตรวจสอบมังคุดเนื้อแก๎วเทคนิคที่ให๎ความแมํนยําจะเป็น
เทคนิคที่มีความซับซ๎อน และใช๎เครื่องมือที่มีราคาสูง งานวิจัย
นี้ศึกษาการใช๎เทคนิคการแกวํงแบบเพนดูลัม และสมบัติทาง
กายภาพด๎านการลอยตัวในน้ํา โดยอาศัยความแตกตํางทาง
กายภาพของจุดศูนย๑ถํวงระหวํางมังคุดเนื้อแก๎ว และมังคุดที่
ไมํเป็นเนื้อแก๎ว รํวมกับความถํวงจําเพาะ ซึ่งเป็นพารามิเตอร๑
เชิงกล และกายภาพท่ีไมํซับซ๎อนในการวัด เพื่อสร๎างโมเดล
การคัดแยกแบบตัวแปรพหุคูณสําหรับตรวจสอบเนื้อแก๎วโดย
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อาศัยความแตกตํางทางกายภาพของจุดศูนย๑ถํวงระหวําง
มังคุดเนื้อแก๎วกับมังคุดที่ไมํเป็นเนื้อแก๎ว 

2. อุปกรณ์ ลละวิธีการ 

แนวความคิดของงานวิจัยมาจากผลงานวิจัยของ [2] 
Pankasemsuk et al., (1996) ที่ได๎กลําววํามังคุดเนื้อแก๎วมี
ความช้ืนในเปลือก (65%) มากกวํามังคุดเนื้อปกติ (63%) 
ความถํวงจําเพาะของมังคุดเนื้อแก๎วจะมีคํามากกวํา 1 และ
มังคุดเนื้อปกติจะมีคําความถํวงจําเพาะน๎อยกวํา 1 ดังนั้น
ความถํวงจําเพาะสามารถใช๎แยกมังคุดเนื้อแก๎ว และมังคุด
เนื้อปกติได๎ นอกจากนี้ยังได๎กลําววําเนื้อแก๎วมักจะเป็นกับ
เมล็ดที่ใหญํที่สุดในผล ดังนั้นจุดศูนย๑ถํวง (Center of 
Gravity, c.g.) ของมังคุดจึงนําจะมีแนวโน๎มไปทางกลีบใหญํใน
ผลมังคุดที่เป็นเนื้อแก๎ว (รูปท่ี 1) ซึ่งถ๎าวางมังคุดให๎แนวแกน
ขั้วอยูํในแนวนอน และหมุนให๎กลีบใหญํอยูํด๎านบนจะทําให๎
มังคุดที่ไมํเป็นเนื้อแก๎วที่มีขนาดผลเทํากันแนวจุดศูนย๑ถํวง
ของมังคุดเนื้อแก๎วจึงมีแนวโน๎มอยูํสูงกวํา หรือหํางจากแนว
กึ่งกลางผลมากกวํามังคุดที่ไมํเป็นเนื้อแก๎ว เนื่องจากสํวนที่
เป็นเนื้อแก๎วจะมีน้ําหนักมากกวําเนื้อปกติ 

 
รูปที่ 1 มังคุดในแนวนอน 

2.1 เคร่ืองวัดคาบการลกว่งมังคุด 

ในการสร๎างเครื่องวัดคาบการแกวํงมังคุดนั้นเพื่อให๎
ความคลาดเคลื่อนน๎อยที่สุด และได๎ผลตํางของคาบการแกวํง
ที่ชัดเจนได๎ยึดหลักการในการสร๎างดังนี ้(รูปที่ 2) 

(ก) อุปกรณ๑จับมังคุดสามารถยึดจับมังคุดเกรด
สํงออกได๎อยํางมั่นคง 

(ข) อุปกรณ๑จับมังคุดสามารถหมุนมังคุดโดยอ๎างอิง
แกนเดิมได๎ (แนวแกนกลีบเลี้ยงบนถึงกลีบเลี้ยงลําง) 

(ค) อุปกรณ๑จับมังคุดต๎องมีน้ําหนักเบา และแข็งแรง 

(ง) ปรับความยาวแขนเพลาได๎ 
(จ) สามารถปลํอยมังคุดในมุมตํางๆที่กําหนดได๎  

 
รูปที่ 2 เครื่องวัดคาบการแกวํงมังคุด 

อุปกรณ๑ทดลองประกอบด๎วย อุปกรณ๑จับมังคุด (รูปที่ 
3) สลักยึดแขนแกวํง แขนแกวํง แผํนวัดมุม (หมายเลข 1, 2 
และ 3 ตามลําดับ ในรูปที่ 6) เพลา แขนเพลา และเซนเซอร๑ 
(หมายเลข 4, 5 และ 6 ตามลําดับ ใน รูปที ่7) 

หลักการทํางานของอุปกรณ๑ คือ ติดตั้งมังคุดให๎
กึ่งกลางบริเวณกลีบเลี้ยงลําง (stigma) ยึดกับแกนเหล็กด๎าน
ในโดยอาศัยแรงกดจากแกนหนีบก๎านผลด๎านหน๎า (รูปท่ี 3) 
ซึ่งแกนหนีบก๎านผลสามารถปรับระยะ และหมุนได๎ 

 
รูปที่ 3 ปกรณ๑จับมังคุด 

จากนั้นนําแขนแกวํงมายึดกับสลักด๎านหลังแล๎ว
ปลํอยให๎แกวํงอิสระ โดยในขณะแขนแกวํงที่ยึดกับสลักเกิด
การแกวํงนั้นจะผํ านเซนเซอร๑ตรวจจับตําแหนํ งแบบ 
magnetic sensor ทําให๎เกิดสัญญาณทางไฟฟูาสํงไปยัง 
Oscilloscope โดยข๎อมูลการเปลี่ยนแปลงสัญญาณถูก
สํงผํานสาย USB เข๎าสูํ Computer (PC) (รูปที่ 4) แสดงผล
ในโปรแกรม Ultrascope DS1000E แล๎วบันทึกข๎อมูลเพื่อมา
วิเคราะห๑ผลในโปรแกรม Microsoft excel 2007 (รูปที่ 5) 
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รูปที่ 4 กษณะการสํงข๎อมูลผํานอุปกรณ๑ตํางๆ 

 
รูปที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาขณะแขนแกวํงผําน

เซนเซอร๑ 

 
รูปที่ 6  ชุดทดสอบหามุมการแกวํงที่เหมาะสม(1 = สลักยึดแขนแกวํง, 

2 = แขนแกวํง และ 3 = แผํนวัดมุม) 

 
รูปที่ 7  มุมมองด๎านข๎างของเครื่องวัดคาบการแกวํง (4 = เพลา, 5 = 

แขนเพลา และ 6 = เซนเซอร๑) 

2.2 การทดสอบมาปัจจัยที่เมมาะสมส้ามรับเคร่ือง วัด
คาบการลกว่งของมังคุด 

เพื่อให๎การวัดคาบเวลาของการแกวํงผลมังคุดมีความ
เที่ยงตรง และเซนเซอร๑ที่ใช๎วัดตําแหนํงสามารถตอบสนองได๎
อยํางเหมาะสม จึงศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการปรับตั้ง
เครื่องมือสําหรับวัดโดยเป็นการศึกษาระยะแขนเพลาที่
เหมาะสม และมุมเริ่มต๎นการแกวํงที่เหมาะสม โดยมีการ
ทดลองดังนี ้

2.2.1 ศึกษาระยะแขนเพลาที่เหมาะสมในการแกวํง
มังคุด โดยการทดสอบหาคําความแตกตํางของคาบการแกวํง
เมื่อนําผลมังคุดมายึดให๎มั่นคงด๎วยอุปกรณ๑ในลักษณะ
แนวแกนกลางขนานกับแนวระดับ ให๎บริเวณกลีบใหญํที่สุด
ของมังคุดอยูํด๎านบน และเมื่อหมุนมังคุด 180 องศาให๎กลีบ
ใหญํอยูํด๎านลําง หรือศูนย๑ถํวงอยูํต่ํากวําแนวศูนย๑กลาง โดย
วัดคาบเวลาที่ระยะแขนเพลา 3 ระดับ ได๎แกํ 3, 5 และ 10 
เซนติเมตร ปลํอยที่มุมเริ่มต๎น 90 องศา โดยอ๎างอิงจาก
แนวตั้งฉากของแนวระดับ โดยระยะที่เหมาะสม คือ ระยะ
แขนเพลาที่ทําให๎คําคาบเวลาการแกวํงที่ได๎จากการวัดซ้ํามี
ความแตกตํางน๎อยที่สุด 

2.2.2 ศึกษามุมเริ่มต๎นการแกวํงที่เหมาะสม โดยใช๎
ระยะแขนเพลาที่เหมาะสมจากการทดลอง 2.2.1 และวัด
คาบเวลาโดยติดตั้งผลมังคุด เชํนเดียวกับการทดลอง 2.2.1 
ศึกษาเปรียบเทียบมุมการปลํอย 3 คํา คือ 30, 60 และ 90 
องศา โดยอ๎างอิงจากแกนแนวดิ่ง (รูปที่ 6) โดยคํามุมที่
เหมาะสมเป็นมุมที่ทําให๎คําผลตํางคาบเวลาที่วัดได๎ของมังคุด
มีความแตกตํางกันมากที่สุด และมีความคลาดเคลื่อนน๎อย
ที่สุดจากการวัดซ้ํา 

2.3 การวัด ลละเก็บข้อมูล 

ในการทดลองนี้ ได๎ใช๎มังคุดตัวอยํางขนาดเบอร๑ 1, 2 
และ 3 ระยะความสุกที่ 2 และ 3 ซึ่งเป็นระยะที่เหมาะกับ
การสํงออก เป็นจํานวน 189 ผล เก็บ และทดลองในห๎อง
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ตลอดการทดลอง 

2.3.1 การวัดคําทางกายภาพ 

หาน้ําหนัก และความถํวงจําเพาะของมังคุด จากนั้น
วัดขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางสูงสุด และระยะจากขั้วบนถึงขั้ว
ลํางของผลมังคุด 

2.3.2 การบันทึกลักษณะการลอยในน้ํา 
มังคุดเนื้อแก๎วสํวนใหญํจะเกิดกับกลีบที่ใหญํที่สุด 

และเนื้อแก๎วจะมีน้ําหนักมากกวําเนื้อปกติ สมมติฐานในการ
ทดลองนี้ คือ มังคุดเนื้อแก๎วจะมีลักษณะการลอยโดยบริเวณ
ด๎านเบี้ยว (หรือด๎านที่มีกลีบใหญํ) อยูํด๎านลํางเสมอเมื่ออยูํใน
ของเหลว โดยทดลองนํามังคุดมาปลํอยลงในน้ํา (หรือน้ําเกลือ 
เพื่อให๎มังคุดลอยทุกผล) และบันทึกลักษณะการลอย โดย
มังคุดแตํละผลจะปลํอยลงน้ํา 3 ลักษณะ คือ ปลํอยด๎านกลีบ

4 

6 

5 

2 

3 

  

sensor scope PC 
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ลําง (stigma) ลงน้ํา ปลํอยในลักษณะขั้วบนหันลงน้ํา และ
ปลํอยในลักษณะแนวแกนขั้วอยูํในแนวนอน แล๎วทําจุด
เครื่องหมายจุดกึ่งกลางสํวนที่ลอยเหนือน้ําไว๎ จากนั้นแบํง
มังคุดออกเป็นสามสํวนได๎แกํ สํวนบน (บริเวณใกล๎กลีบเลี้ยง) 
สํวนกลาง และสํวนบริเวณกลีบเลี้ยงลําง (ใกล๎ stigma) โดยมี
ระยะในแนวผิวจากแกนขั้วผลด๎านบนถึงขั้วผลด๎านลํางเทํากัน 
ในด๎านเดียวกับจุดที่ได๎ทําเครื่องหมายไว๎ (รูปที่ 8) สําหรับ
ตรวจสอบลักษณะของมังคุดเมื่ออยูํในของเหลววํามังคุดหัน
สํวนใดขึ้นด๎านบน 

 
รูปที่ 8  การทดสอบลักษณะการลอยของมังคุดในน้ํา 

2.3.3 การทดลองด๎วยเครื่องวัดคาบการแกวํงมังคุด 
การทดลองนี้เป็นการหาผลตํางคาบการแกวํงของ

มังคุดแตํละผลด๎วยเครื่องวัดคาบการแกวํง โดยใช๎ทฤษฎีจาก
สมการที่ (1) เพื่อหาผลตํางคาบเวลาของมังคุดแตํละผล 

           (1) 

 โดยที่  คือ ความถี่เชิงมุม (เรเดียน/วินาที) 
          l คือ ความยาว (เมตร) 

2.3.3.1 ศึกษาผลตํางคาบการแกวํงของมังคุดโดยนํา
มังคุดมาจับด๎วยอุปกรณ๑จับมังคุดที่ได๎สร๎างไว๎ (รูปท่ี 3) โดย
หันด๎านตรงข๎ามกับบริเวณที่ลอยน้ําที่ได๎ทําเครื่องหมายไว๎ 
(จากข๎อ 2.3.2) ออกจากแกนเพลา (ด๎านที่ลอยน้ํา หรือด๎านที่
ลอยอยูํด๎านบน จะหันเข๎าหาแกนเพลา) เพื่อให๎จุดศูนย๑ถํวง
ของมังคุดอยูํหํางจากเพลามากที่สุด 

2.3.3.2 หมุนแขนแกวํงมายึดกับสลักด๎านหลัง 
จากนั้นจึงปลดสลักให๎เริ่มแกวํง เมื่อแขนแกวํงหมุนตัดผําน
เซนเซอร๑ เซนเซอร๑จะสํง Output ไปยัง Oscilloscope ผําน
ทางสาย USB แสดงผลใน computer ด๎วยโปรแกรม 
Ultrascope DS1000E ในลักษณะการเปลี่ยน แปลง
ความตํางศักย๑ที่สัมพันธ๑กับเวลาโดยความตํางศักย๑จะมีคํา

สูงเมื่อก๎านแกวํงเคลื่อนผํานเซนเซอร๑ตรวจจับตําแหนํง 
ทําซ้ํา 3 ครั้ง จากนั้นนําข๎อมูลดิบมาวิเคราะห๑หาเวลาที่ใช๎
ในการแกวํงแตํละคาบ 

2.3.3.3 หมุนมังคุด 180 องศา ตามแนวแกน (ด๎านที่
ลอยน้ําจะหันออกจากแกนเพลา) เพื่อให๎จุดศูนย๑ถํวงอยูํใกล๎
แกนเพลามากที่สุด แล๎วทําขั้นตอนที่ 2.3.3.2 อีกครั้ง 

2.3.3.4 หาผลตํางคําเฉลี่ยคาบการแกวํงของมังคุดแตํ
ละผล โดยนําคําเฉลี่ยคาบเวลาจากข๎อ 2.3.3.2 ลบด๎วย
คําเฉลี่ยคาบเวลาจากข๎อ 2.3.3.3 

2.3 การวิเคราะม์ข้อมูล  

แบํงมังคุดออกเป็น 2 กลุํม คือ กลุํมที่ไมํเป็นเนื้อแก๎ว 
และกลุํมที่เป็นเนื้อแก๎ว ซึ่งใช๎เป็นตัวแปรตามในการวิเคราะห๑ 
และกําหนดให๎ตัวแปรต๎น คือ ผลแตกตํางของเวลาในแตํละ
คาบของมังคุดแตํละผล (จาการวัด 2 ครั้ง โดยหมุนตํางกัน 
180 องศา) ลักษณะการลอยตัวในของเหลว และความ
ถํวงจําเพาะ แล๎วนํามาวิเคราะห๑สร๎างโมเดลจําแนกกลุํมด๎วย
วิธี discriminant analysis และนํามาทดสอบเพื่อหาความ
ถูกต๎องในการจําแนกกลุํมมังคุดที่ไมํเป็นเนื้อแก๎ว และมังคุด
เนื้อแก๎ว โดยใช๎โปรแกรม SPSS V.16 

3. ผลการทดลอง 

3.1 ผลการทดสอบมาปัจจัยที่เมมาะสมส้ามรับเคร่ืองวัด
คาบการลกว่งของผลมังคุด 

จากการทดสอบกับผลมังคุด 10 ผล ขนาดเบอร๑ 1, 2 
และ 3 ระยะความสุกที่ 2 และ 3 โดยเลือกปัจจัยที่ทําให๎คํา
คาบเวลาการแกวํงที่ได๎จากการวัดซ้ํามีความแตกตํางน๎อย
ที่สุด ได๎ผลดังนี ้

3.1.1 ผลการศึกษาระยะแขนเพลาที่เหมาะสม 
จากตารางที่ 1 พบวําที่ระยะแขนเพลา 3 เซนติเมตร 

มีความคลาดเคลื่อนน๎อยที่สุด รองลงมาคือ 5 และ 10 
เซนติเมตร ตามลําดับ 

ตารางที่ 1 การทดสอบหาระยะแขนเพลาที่เหมาะสมจากคําเฉลี่ย
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (หนวํย: มิลลิวนิาที) 

ระยะลขนเพลา 
(ซม.) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 
รวม 

มันลง* มันขึ้น** 
3 2.36 3.30 5.66 
5 1.77 5.19 6.95 
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10 4.24 4.48 8.72 
*   ลักษณะผลมังคุดหันด๎านศูนย๑ถํวงออกจากแกนเพลา 
**  ลักษณะผลมังคุดหันด๎านศูนย๑ถํวงเข๎าหาแกนเพลา 

3.1.2 ผลการศึกษามุมเริ่มต๎นการแกวํงที่เหมาะสม 
จากตารางที่ 2 พบวําที่มุม 90 องศา (โดยอ๎างอิงจาก

แนวตั้งฉากของแนวระดับ) มีความคลาดเคลื่อนน๎อยที่สุด 
รองลงมาคือ 60 และ 30 องศา ตามลําดับ 

ตารางที่ 2 การทดสอบหามุมเริ่มต๎นที่เหมาะสมจากคําเฉลี่ยสวํน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (หนํวย: มิลลิวินาที) 

มุมเริ่มต้นการลกว่ง 
(องศา) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 
รวม 

มันลง* มันขึ้น** 
30 3.77 4.24 8.01 
60 3.09 2.85 5.94 
90 2.36 3.30 5.66 

*   ลักษณะผลมังคุดหันด๎านศูนย๑ถํวงออกจากแกนเพลา 
**  ลักษณะผลมังคุดหันด๎านศูนย๑ถํวงเข๎าหาแกนเพลา 

จากการทดลอง (3.1.1 และ3.1.2) จึงเลือกระยะแขน
เพลา 3 เซนติเมตร และมุมเริ่มต๎นการแกวํง 90 องศา (โดย
อ๎างอิงจากแนวตั้งฉากของแนวระดับ) ในการปรับตั้งเครื่องวัด
คาบการแกวํงในการทดลองกับผลมังคุด 

3.2 ผลการวิเคราะม์ข้อมูล 

3.2.1 ผลการวิเคราะห๑ผลตํางคําเฉลี่ยจากลักษณะ
เนื้อมังคุด จากตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลตําง
คําเฉลี่ยคาบการแกวํงของผลมังคุด พบวําคาบการแกวํงเฉลี่ย
เมื่อผลมังคุดหันด๎านศูนย๑ถํวงออกจากแกนเพลามากกวํา
ลักษณะหันผลมังคุดด๎านศูนย๑ถํวงเข๎าหาแกนเพลา 0.678 
และ 0.662 วินาที ตามลําดับ และเมื่อแยกพิจารณา
เปรียบเทียบผลตํางคําเฉลี่ยของผลมังคุดแตํละผลโดย
แบํงกลุํมตามลักษณะภายผลในด๎วยวิธี LSD (Least 
Significant Difference) ได๎แกํ วิเคราะห๑ผลมังคุดทั้งหมด 
เฉพาะลูกท่ีไมํเป็นเนื้อแก๎ว เฉพาะลูกที่เป็นเนื้อแก๎ว เฉพาะ
ยางไหล และวิเคราะห๑เนื้อแก๎วรํวมกับยางไหล พบวําผลตําง
คําเฉลี่ยของผลมังคุดทั้ง 5 กลุํมไมํแตกตํางกันที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลตาํงคําเฉลี่ยคาบการแกวํงของผล
มังคุดเมื่อพิจารณาเป็นกลุํมจากลกัษณะภายในผล (หนํวย: วินาที) 

ลักษณะ
ภายในผล 

จ้านวน 

(ผล) 

คาบการลกว่ง
เฉลี่ย ผลต่างคาบ

การลกว่ง 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มันขึ้น* มันลง** มันขึ้น* มันลง** 

รวมทั้งหมด 189 0.678a 0.662b 0.0151 0.031 0.038 

ไมํเป็นเนื้อแก๎ว 142 0.677a 0.661b 0.0151 0.030 0.040 

เนื้อแก๎ว 34 0.679a 0.662b 0.0161 0.039 0.029 

ยางไหล 28 0.681a 0.675b 0.0051 0.026 0.033 
เนื้อแก๎ว

รํวมกับยางไหล 15 0.677a 0.671b 0.0061 0.029 0.033 

*   ลักษณะผลมังคุดหันด๎านศูนย๑ถํวงออกจากแกนเพลา 
**  ลักษณะผลมังคุดหันด๎านศูนย๑ถํวงเข๎าหาแกนเพลา 

3.2.2 ผลการทํานายกลุํมมังคุดจากสมการจําแนก
กลุํมพหุคูณ ซึ่งได๎จากการวิเคราะห๑ด๎วยโปรแกรม SPSS จาก
ตารางที่ 4 แสดงให๎เห็นวําเมื่อนําตัวแปรทั้งหมดได๎แกํ ความ
ถํวงจําเพาะ ลักษณะการลอยตัวในของเหลว และผลตํางคาบ
การแกวํง สร๎างสมการจําแนกกลุํม พบวําในกลุํมที่ไมํเป็นเนื้อ
แก๎วซึ่งมีทั้งหมด 155 ผล เมื่อทํานายโดยใช๎สมการจําแนก
กลุํม พบวําสามารถทํานายได๎ถูกต๎อง 127 ผล คิดเป็นร๎อยละ 
81.9 และในกลุํมที่เป็นเนื้อแก๎วเดิมมี 34 ผล เมื่อทํานายโดย
ใช๎สมการจําแนกกลุํม พบวําสามารถทํานายได๎ถูกต๎อง 29 ผล 
คิดเป็นร๎อยละ 85.3 เมื่อคิดโดยรวม พบวําสมการจําแนก
กลุํมมีความถูกต๎องในการคัดแยกร๎อยละ 82.5 

ตารางที่ 4 ผลการจําแนกกลุํม, ด๎วยสมการทํานายจากความแตกตําง
คาบเวลาการแกวํง, ลักษณะการลอยตวัในของเหลว และความ
ถํวงจําเพาะ (หนํวย: ผล) 

 
ไม่เป็นเน้ือ

ลก้ว เน้ือลก้ว รวม ความถูกต้อง 
(%) 

ผลการตรวจสอบ 155 34 189 

82.5 ทํานายถูกต๎อง 127 29 156 

ทํานายผิดพลาด 28 5 33 

3.2.3 แสดงผลการจําแนกผลมังคุดโดยทํานายจาก
ความถํวงจําเพาะ จากตารางที่ 5 พบวําในกลุํมที่ไมํเป็นเนื้อ
แก๎ว ซึ่งมี 155 ผล ทํานายโดยใช๎สมการจําแนกกลุํมถูกต๎อง 
146 ผล คิดเป็นร๎อยละ 74.8 สํวนในกลุํมที่เป็นเนื้อแก๎ว เดิม
มี 34 ผล ทํานายโดยใช๎สมการจําแนกกลุํมได๎ถูกต๎อง 30 ผล 
คิดเป็นร๎อยละ 88.2 เมื่อคิดรวมทั้งหมด 189 ผล พบวํา
สมการจําแนกกลุํมได๎ถูกต๎องร๎อยละ 77.2 



 

[690] 

ตารางที่ 5 ผลการจาํแนกกลุํม, ด๎วยสมการทํานายจากความ
ถํวงจําเพาะ (หนํวย: ผล) 

 
ไม่เป็นเน้ือ

ลก้ว เน้ือลก้ว รวม ความถูกต้อง 
(%) 

ผลการตรวจสอบ 155 34 189 

77.2 ทํานายถูกต๎อง 116 30 146 

ทํานายผิดพลาด 39 4 43 

3.2.4 แสดงผลการจําแนกผลมังคุดโดยทํานายจาก
ลักษณะการลอยตัวในของเหลว จากตารางที่ 6 พบวําในกลุํม
ที่ไมํเป็นเนื้อแก๎ว ซึ่งมี 155 ผล ทํานายโดยใช๎สมการจําแนก
กลุํมถูกต๎อง 63 ผล คิดเป็นร๎อยละ 40.6 สํวนในกลุํมที่เป็น
เนื้อแก๎ว เดิมมี 34 ผล ทํานายโดยใช๎สมการจําแนกกลุํม
ถูกต๎อง 28 ผล คิดเป็นร๎อยละ 82.4 เมื่อคิดรวมทั้งหมด 189 
ผล พบวําสมการจําแนกกลุํมได๎ถูกต๎องร๎อยละ 48.1 
ตารางที่ 6 ผลการจําแนกกลุํม, ด๎วยสมการทํานายจากลักษณะการ
ลอยตัวในของเหลว (หนํวย: ผล) 

 
ไม่เป็นเน้ือ

ลก้ว เน้ือลก้ว รวม ความถูกต้อง 
(%) 

ผลการตรวจสอบ 155 34 189 

48.1 ทํานายถูกต๎อง 63 28 91 

ทํานายผิดพลาด 92 6 98 

3.2.5 แสดงผลการจําแนกผลมังคุดโดยทํานายจาก
ผลตํางคาบการแกวํง จากตารางที่ 7 พบวําในกลุํมที่ไมํเป็น
เนื้อแก๎ว ซึ่งมี 155 ผล ทํานายโดยใช๎สมการจําแนกกลุํม
ถูกต๎อง 64 ผล คิดเป็นร๎อยละ 41.3 สํวนในกลุํมที่เป็นเนื้อ
แก๎ว เดิมมี 34 ผล ทํานายโดยใช๎สมการจําแนกกลุํมถูกต๎อง 
17 ผล คิดเป็นร๎อยละ 50.0 เมื่อคิดรวมทั้งหมด 189 ผล 
พบวําสมการจําแนกกลุํมได๎ถูกต๎องร๎อยละ 42.9 

ตารางที่ 7 ผลการจาํแนกกลุํม, ด๎วยสมการทํานายจากคาบการแกวํง 
(หนํวย: ผล) 

 
ไม่เป็นเน้ือ

ลก้ว เน้ือลก้ว รวม ความถูกต้อง 
(%) 

ผลการตรวจสอบ 155 34 189 

42.9 ทํานายถกูต๎อง 64 17 81 

ทํานายผิดพลาด 91 17 108 

4. สรุป 

ตอนที่ 1 การทดสอบอุปกรณ์ 

เครื่องวัดคาบการแกวํงที่ได๎พัฒนาขึ้นสามารถวัดคาบ
การแกวํงของมังคุดเกรดสํงออกได๎ทุกผล โดยระยะที่ให๎ผล
การเก็บข๎อมูลที่ดีที่สุด คือ ใช๎ระยะแขนเพลา 3 เซนติเมตร 
และมุมเริ่มต๎นการแกวํง 90 องศา (โดยอ๎างอิงจากแนวตั้งฉาก
ของแนวระดับ) สามารถใช๎ทดสอบมังคุดเกรดสํงออกได๎ทุกผล 

ตอนที่ 2 การทดสอบโมเดลจ้าลนกกลุ่ม 

การใช๎เทคนิคการแกวํงแบบเพนดูลัมรํวมกับรูปแบบ
การลอยตัวในน้ํา และความถํวงจําเพาะ สร๎างโมเดลการคัด
แยกแบบตัวแปรพหุคูณ สามารถใช๎จําแนกมังคุดเนื้อแก๎ว 
และที่ไมํเป็นเนื้อแก๎วได๎ โดยการจําแนกมังคุดเนื้อแก๎ว และที่
ไมํ เป็นเนื้อแก๎ว มีความถูกต๎องร๎อยละ 85.3 และ 81.9 
ตามลําดับ และโมเดลจําแนกกลุํมได๎ถูกต๎องโดยรวมร๎อยละ 
82.5 โดยตัวแปรที่มีความสําคัญตํอการคัดแยกที่สุด คือ 
ความถํวงจําเพาะ รองลงมา คือ รูปแบบการลอยตัวในน้ํา 
และผลตํางคาบการแกวํง ตามลําดับ 

งานวิจัยนี้แสดงให๎เห็นวําการวิเคราะห๑แบบตัวแปร
พหุคูณสามารถเพิ่มความแมํนยําในการทํานายได๎ อยํางไรก็
ตามการวัดคําเชิงกล และคําทางกายภาพยังมีจุดที่ควร
ปรับปรุงแก๎ไข นั่นคือการใช๎เซนเซอร๑ที่เหมาะสม และมีความ
ไวมากขึ้นในการวัดคาบเวลาการแกวํง เป็นต๎น 

เอกสารอ้างอิง 
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 เศรษฐกิจการเกษตร. [ระบบออนไลน๑] แหลํงที่มา 
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[2] Pankasemsuk, T., J. O. jr. Garner, F. B. Matta, 
and J. L. Silva, 1996. Translucent 
flesh disorder of mangosteen fruit (Garcinia 
mangostana L.). HortScience. 31(1). 112-
113. 
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TPT-21 

การศึกษาสมบัติเชิงกลลละสมบัตทิางกายภาพในการตรวจสอบ 
ความลตกต่างทางสรีรวิทยาของขิง 
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บทคัดย่อ  

ขิงอํอนเป็นวัตถุดิบสําคัญในการผลิตขิงดองสํงออก การคัดแยกขิงอายุปานกลางที่มีสีและลักษณะภายนอกใกล๎เคียงขิงอํอน
เป็นกระบวนการสําคัญในการผลิต งานวิจัยนี้ศึกษาสมบัติทางกลและกายภาพที่เหมาะสมที่สามารถนํามาจําแนกขิงอํอนและขิงอายุ
ปานกลาง โดยนําขิงพันธุ๑หยวกอายุอํอน (4-6 เดือน) และปานกลาง (7-9 เดือน) มาวัดคําและวิเคราะห๑เปรียบเทียบสมบัติทางกล
จากความสัมพันธ๑ระหวํางแรงกดและระยะยุบตัว ความช้ืนและความถํวงจําเพาะ จากการศึกษาพบวํา ขิงอายุ 4-6 เดือน มีคําสมบัติ
ทางกลและความถํวงจําเพาะแตกตํางจากขิงอายุ 7-9 เดือนอยํางมีนัยสําคัญ (ระดับความเช่ือมั่น 95%) เมื่อวิเคราะห๑เปรียบเทียบ
ความแตกตํางระหวํางแงํงขิงภายในเหง๎าที่อายุเดียวกัน พบวํา สําหรับขิงอายุ 4-6 เดือนคําสมบัติทางกลและกายภาพไมํมีความ
แตกตํางระหวํางแงํงลูกที่ 1 และที่ 2 อยํางไรก็ตามสําหรับขิงอายุ 7-9 เดือนมีความแตกตํางระหวํางแงํงลูกที่ 1, 2, 3 และ 4 ในคํา
สมบัติทางกล แตํคําความชื้นและความถํวงจําเพาะไมํแตกตํางกัน เมื่อนําขิงที่มีสีและลักษณะภายนอกใกล๎เคียงกันทั้งสองอายุมา
แบํงเป็น 2 กลุํมและวิเคราะห๑ทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบขิงที่มีสีและลักษณะภายนอกใกล๎เคียงกันที่มีอายุตํางกันพบวํา ขิงที่มีอายุ
ตํางกันจะมีสมบัติทางกลที่แตกตํางกันถึงแม๎วําจะมีสีและลักษณะภายนอกเหมือนกันก็ตามทั้งในกลุํมสีอํอนและสีเข๎ม ผลการศึกษา
แสดงให๎เห็นวําสมบัติทางกลเป็นสมบัติที่เหมาะสมในการใช๎ตรวจสอบความแตกตํางทางสรีรวิทยาของขิงในด๎านอายุและความ
แตกตํางภายในเหง๎า 

ค้าส้าคัญ: ขิง; สมบัติทางกล;ความชื้น;ความถ่วงจ้าเพาะ; สี; อายุเก็บเกี่ยว 

บทน้า 

ขิง Ginger เป็นพืชล๎มลุกจําพวกใบเลี้ยงเดี่ยวอยูํใน
ตระกูล ซิงจิเบอราซีอี (Zingiberraceae) มีช่ือสามัญวํา 
Ginger มีช่ือทางวิทยาศาสตร๑วํา Zingiber officinale 
Roscoe. เป็นพืชที่มีลําต๎นที่แท๎จริงอยูํใต๎ดินเรียกวํา“ไรโซม
(Rhizome)” แงํงขิงหรือเหง๎าขิง เป็นสํวนที่ใช๎บริโภคมี
ลักษณะเป็นแทํงสั้น คํอนข๎างแข็ง มีสีขาวหรือสีเหลืองอํอน 
หํอหุ๎มไว๎ด๎วยผิวนอกซึ่งเป็นเกล็ดเล็กๆ บริเวณผิวจะมีราก
ฝอยจํานวนมากงอกออกมาแงํงขิงที่อยูํใต๎ดินนี้จะแตกแขนง
ขนานไปกับพ้ืนดิน โดยแตกแขนงเป็นแบบนิ้วมือ สามารถมี
ชีวิตอยูํได๎มากกวํา 1 ฤดู [1] 

ขิงเป็นเครื่องเทศท่ีสําคัญของโลกและยังมีสรรพคุณ
ทางยา เชํน ชํวยขับลม รักษาโรคท๎องอืดท๎องเฟูอ คลื่นไส๎ 
อาเจียน รักษาอาการไอท่ีมีเสมหะ ชํวยยํอยอาหาร ชํวยขับ
เหงื่อ [2] นอกจากน้ีขิงยังเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย 
โดยประเทศไทยสามารถผลิตขิงคุณภาพดีเป็นอันดับ1ใน3
ของโลก ซึ่งในแตํละปีมีการสํงออกเป็นมูลคําเกือบพันล๎าน
บาท ซึ่งในปี 2554-2555 มีปริมาณการสํงออก 52,045.69 
ตัน คิดเป็นมูลคํา 1,478,844,897 บาท [3] ตลาดขิงบริโภค
สดที่สําคัญในตํางประเทศได๎แกํ มาเลเซีย สิงคโปร๑ ดูไบ และ
อินโดนีเซีย สําหรับขิงแปรรูปตลาดตํางประเทศที่สําคัญได๎แกํ 
ญี่ปุุน เกาหลี ปากีสถาน สหรัฐอาหรับ และประเทศในแถบ
ยุโรปการแปรรูปขิงเป็นการเพิ่มมูลคําให๎กับขิง ซึ่งสามารถนํา
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ขิงอํอนและขิงแกํมาแปรรูปได๎หลายประเภท เชํน ขิงดอง ขิง
แชํอิ่ม นํ้าเช่ือมขิง ขิงเคลือบน้ําตาล ชาขิง ขิงผง และใช๎เป็น
สํวนประกอบของขนมหรืออาหารบางชนิด เชํน ลูกอม เบียร๑ 
ตลอดจนนํามาเป็นยาสมุนไพรได๎ [4]  ซึ่งผลิตภัณฑ๑แปรรูป
สํงออกที่สําคัญของไทยคือ ขิงดองซึ่งเป็นผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จาก
การนําขิงที่สดและอยูํในสภาพดีมาล๎างให๎สะอาด ปอกเปลือก 
อาจตัดแตํงหรือหั่นเป็นช้ินหรือรูปรํางตามต๎องการ คลุกเกลือ 
ทําให๎สะเด็ดน้ํา และดองด๎วยเครื่องปรุงรสเชํน นํ้าส๎มสายชู 
เกลือ น้ําตาล ขิงสดที่นํามาแปรรูปนั้นจะต๎องเป็นขิงอํอน
เทํานั้นเพราะเมื่อดองแล๎วจะให๎รสชาติไมํเผ็ดหรือเผ็ดเพียง
เล็กน๎อย ซึ่งเป็นรสชาติที่ตลาดตํางประเทศต๎องการ แตํในการ
ผลิตขิงดองมักจะพบปัญหารสชาติไมํคงที่เนื่องจากขิงสดที่
นํามาแปรรูปนั้นอาจจะไมํใชํขิงอํอนทั้งหมดเพราะขิงอํอนกับ
ขิงอายุปานกลาง(ขิงดอกแดง) น้ันมีสีและลักษณะภายนอก
ใกล๎เคียงกันแตํขิงอายุปานกลางจะมีเส๎นใยและปริมาณสาร 6 
– gingerol ซึ่งเป็นสารให๎ความเผ็ดมากกวําขิงอํอน [5] ดังนั้น
ถ๎าขิงสดที่นํามาแปรรูปมีเส๎นใยและความเผ็ดมากเกินไปจะ
สํงผลกระทบถึงคุณภาพผลิตภัณฑ๑ขิงแปรรูปตามที่ตลาด
ตํางประเทศต๎องการ  

เพื่อเพิ่มคุณภาพการตรวจสอบขิงสดกํอนการแปรรูป
ผลผลิตผู๎วิจัยจึงมุํงที่จะศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทาง
กายภาพที่เหมาะสมในการตรวจสอบคุณภาพของขิงอํอนและ
ขิงอายุปานกลาง(ขิงดอกแดง) เพื่อชํวยจําแนกความอํอน-แกํ
ของขิงสด กํอนเข๎าสูํกระบวนการแปรรูป ซึ่งจะชํวยเพิ่ม
คุณภาพให๎แกํผลิตภัณฑ๑ขิงสํงออกในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางกลที่เหมาะสม
ในการตรวจสอบคุณภาพของขิงในด๎านอายุและความ
แตกตํางภายในเหง๎า 

อุปกรณ์ลละวิธีการ 

ขิงในงานวิจัยนี้เป็นขิงพันธุ๑หยวก ที่มาจากแหลํง
เพาะปลูกเดียวกันในอําเภอภูเรือ จังหวัดเลยการศึกษานี้
จําแนกขิงออกเป็น 2 กลุํม คือขิงอํอน (อายุ4-6 เดือน) 
จํานวน 42 ตัวอยําง และขิงอายุปานกลาง (อายุ7-9 เดือน) 
จํานวน 60 ตัวอยําง  มาทําการศึกษาดังนี้  

1.การลบ่งกลุ่มขิง 

1.1คัดเลือกตัวอยําง โดยนําเหง๎าขิงแตํละเหง๎ามา
เลือกแงํงแมํ แงํงลูก แล๎วกําหนดรหัส (Code) ตามลําดับการ
งอก นําเหง๎าขิงที่กําหนดรหัส (Code) ไปบันทึกภาพสําหรับ
ตรวจสอบดูตําแหนํงของแงํงขิงดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1  Coding of ginger rhizome for primary, secondary and 

tertiary rhizomes. 

1.2 นําตัวอยํางที่ได๎ทําการบันทึกภาพด๎วยกล๎อง
ดิจิตอล (Canon PowerShot A2200, JP) ตัดแบํงเป็นแงํงๆ
ดังรูปที่ 2 แล๎วบันทึกภาพอีกครั้ง เพื่อนําไปหาคําสี ขนาด
ความกว๎าง ขนาดความยาวของแตํละแงํง โดยใช๎โปรแกรม 
Image J (National Institute of Mental Health, U.S.A) 
ในการหาคําและขนาดตํางๆ 

 
รูปที่ 2  Cut ginger for dimensional Measurement. 

1.3 นําภาพแงํงขิงที่ได๎ทําการบันทึกไว๎ มาจําแนก
เป็น 2 กลุํม คือ กลุํมขิงเปลือกสีอํอน และกลุํมขิงเปลือกสี
เข๎ม ซึ่งใช๎วิธีการจําแนกด๎วยสายตา โดยมีหลักการพิจารณา
ดังนี้ กลุํมขิงเปลือกสีอํอน จะมีเปลือกสีขาวอมเหลือง หรือสี
เหลืองอํอนๆ มีเส๎นปล๎องไมํชัดเจนหรือยังไมํเป็นสีน้ําตาล 
และยังคงมีสํวนกาบใบที่เป็นสีชมพูติดอยูํดังรูปที่ 3 สํวนกลุํม
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ขิงเปลือกสีเข๎ม จะมีเปลือกสีเหลืองอมน้ําตาล มีเส๎นปล๎อง
ชัดเจนดังรูปที ่4 

 
รูปที่ 3  Cut ginger classified into pale color group.  

 
รูปที่ 4 Cut ginger classified into dark color group. 

2. การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความอ่อน-ลก่ของขิง 

2.1 ศึกษาสมบัติทางกายภาพ 
2.1.1การหาคําความถํวงจําเพาะทําโดยการช่ัง

น้ําหนักในอากาศด๎วยเครื่องช่ังดิจิตอล (Mettler Toledo รุํน 
PL3002) ดังรูปที5่ และช่ังน้ําหนักในน้ําด๎วยเครื่องช่ังดิจิตอล 
(Mettler Toledo รุํนPL3002) ดังรูปที่6 เพื่อนําไป
คํานวณหาคําความถํวงจําเพาะ (specific gravity) ดังสมการ
ที่ (1) [6] 

Specific gravity =
Wg

Wd
                (1) 

เมื่อ Wg = น้ําหนักขิงในอากาศ, g 

Wd = น้ําหนักขิงในน้ํา, g 

 

รูปที่ 5  Measurement for weight in air (Wg). 

 
รูปที่ 6  Measurement for weight in water(Wd). 

2.1.2 การหาคําปริมาณความชื้นนําตัวอยํางขิงที่สับ
เป็นช้ินเล็กๆใสํในภาชนะอลูมิเนียมที่ผํานการอบให๎แห๎งและ
ทําการช่ังน้ําหนักแล๎วประมาณ 5 กรัม นําไปอบในตู๎อบลม
ร๎อนที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง [7] 
ตํอจากนั้นนําตัวอยํางขิงออกจากตู๎อบ แล๎วนําไปไว๎ใน
โถดูดความชื้น (Desiccator) ปลํอยให๎เย็น นําตัวอยํางไปช่ัง
น้ําหนัก แล๎วนํามาคํานวณหาปริมาณความช้ืนดังสมการที่ (2) 

ร๎อยละของปริมาณความชื้น =
( A-B )×100

A
     (2) 

เมื่อ    A = น้ําหนักตัวอยํางสดกํอนอบ, g 
 B = น้ําหนักตัวอยํางแห๎งหลังอบ, g 

2.2.การศึกษาสมบัติทางกลของขิง 
2.2.1 เ ต รี ยมตั วอยํ า ง เป็ นแทํ งทร งกระบอกขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 1 cm ยาว 3 cm ตัวอยํางละ 1ช้ิน ดังรูปที่ 7 
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รูปที่ 7  Ginger samples in cylindrical form. 

2.2.2 นําตัวอยํางขิงไปตัดด๎วยใบมีดรูปตัววี (Warner 
Bratzler blade) โดยใช๎เครื่องTexture Analyser รุํน LR5K, 
Lloyd, UK) ดังรูปที่ 8 โดยใช๎ Load cell 500 N ความเร็ว 
60 mm/min 

 

รูปที่ 8  Mechanical testing using Texture analyser 

3.การวิเคราะห๑ผลการทดลอง นําผลการทดลองมา
วิเคราะห๑ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบคําเฉลี่ยโดยใช๎
โปรแกรมSPSS V.11.5 เพื่อศึกษาอิทธิพลของความอํอนแกํ 
ลําดับการเกิดแงํงในเหง๎าขิง และสีเปลือกที่มีตํอสมบัติทาง
กายภาพและเชิงกลของขิง 

ผลการทดลองลละวิจารณ์ 

ผลการศึกษาแบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้ (1) การ
แบํงกลุํมของขิง (2) การศึกษาความอํอน-แกํของขิง โดยมี
รายละเอียดของหัวข๎อตํางๆดังนี ้

(1) ขิงในการศึกษาครั้งนี้แบํงออกเป็น 2 กลุํม คือ ขิง
ที่อยูํในชํวงอายุ 4-6 เดือน และ7-9 เดือน นํามาทําการช่ัง
น้ําหนัก และวัดความกว๎าง ความยาว ได๎ข๎อมูลดังตารางที่ 1 

Table 1: Weight, width and height of gingers atdifferent 
maturity. 
Stages Early mature 

gingers 
(4 to 6months) 

Mature gingers 
(7 to 9months) 

Average Weight 
(g) 

35.65+8.44 41.86+12.82 

Average Width 
(cm) 

4.63+0.42 4.48+0.69 

Average Height 
(cm) 

6.24+1.41 6.98+1.60 
 

(2) การศึกษาความอํอน-แกํของขิง ในการศึกษานี้จะ
แบํงขิงออกเป็น 2 กลุํม คือ ขิงอํอนและขิงอายุปานกลาง โดย
ขิงอํอนจะเป็นขิงที่อยูํในชํวงอายุ 4-6 เดือน สํวนขิงอายุปาน
กลางจะเป็นขิงที่อยูํ ในชํวงอายุ 7-9 เดือน มาศึกษาและ
วิเคราะห๑สมบัติทางกายภาพและทางกลของขิง ดังนี้ 

2.1 ศึกษาและวิเคราะห๑ความแตกตํางระหวํางขิง
อํอน (อายุ 4-6 เดือน) กับขิงอายุปานกลาง (อายุ 7-9 เดือน) 
โดยการหาคําความถํวงจําเพาะ คําปริมาณความช้ืน และ
สมบัติทางกลจากความสัมพันธ๑ระหวํางแรงกดและระยะ
ยุบตัว มาทําการวิเคราะห๑เปรียบเทียบทางสถิติ  

จากการทดลอง พบวําขิงที่มีอายุแตกตํางกันทั้ง 2 
กลุํม คือ ชํวงอายุ 4-6 เดือน และ 7-9 เดือนมีคําความ
ถํวงจําเพาะ และสมบัติทางกลจากความสัมพันธ๑ระหวํางแรง
กดและระยะยุบตัวแตกตํางกัน แตํมีปริมาณความช้ืนไมํ
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยขิงที่มี
อายุ 4-6 เดือนจะมีความถํวงจําเพาะและสมบัติทางกลน๎อย
กวําขิงที่มีอายุ 7-9 เดือนดังตารางที ่2 

Table 2: Analysis of variance to compare average values of specific gravity, moisture content and mechanical properties of 
gingers in 4-6 months old group and 7-9 months old group. 

Stages 
(months) 

specific 
gravity 

Moisture 
content 

(%) 

Maximum Load 
(N) 

Deformation at 
Maximum Load 

(mm) 

Work to 
Maximum 

Load 
(J) 

Stiffness 
(N/m) 



 

[695] 

4-6 1.01+0.07* 94.67+3.61ns 38.30+20.45* 8.60+ 2.55* 0.20+0.18* 1.19x104+5.65x103* 
7-9 1.02+0.01* 90.43+3.54ns 88.26+42.62* 12.21+3.50* 0.57+0.35* 2.20x104+1.20x104 * 

Note:    *: Significant difference at p≤0.05 ns: No significant difference at p≤0.05 

2.2 ศึกษาและวิเคราะห๑ความแตกตํางภายในเหง๎า
ของกลุํมขิงอํอน (อายุ 4 - 6 เดือน) โดยการหาคําความ
ถํวงจําเพาะ คําปริมาณความช้ืน และสมบัติทางกลจาก
ความสัมพันธ๑ระหวํางแรงกดและระยะยุบตัว มาทําการ
วิเคราะห๑เปรียบเทียบทางสถิติ 

ซึ่งจะแบํงแงํงขิงตามลําดับการงอกของขิง โดยแงํงลูก
ที่ 1 หมายถึง แงํงที่งอกออกมาจากทํอนพันธุ๑ (แงํงแมํ) เป็น
ลําดับแรก  

จากการทดลองดังตารางที่  3 พบวําคําความ
ถํวงจําเพาะ คําปริมาณความช้ืน และสมบัติทางกลจาก
ความสัมพันธ๑ระหวํางแรงกดและระยะยุบตัวไมํ มีความ
แตกตํางกันระหวํางแงํงลูกที่ 1และที่ 2 เนื่องจากแงํงลูกที่ 1 
และที่ 2 มีการงอกและระยะเวลาของการเจริญเติบโต
ใกล๎เคียงกัน และไมํมีเส๎นใยหรือมีน๎อยมากทําให๎มีคําความ
ถํวงจําเพาะ คําปริมาณความช้ืนและสมบัติทางกลไมํแตกตําง
กันทางสถิติ แสดงวําขิงที่อายุ 4-6 เดือน ไมํมีความแตกตําง
กันภายในเหง๎าขิง 

 

Table 3: Analysis of variance to compare average value of mechanical and physical properties between primary rhizome and 
secondary rhizome from the ginger root at 4 to 6 months old. 

Order of 
growth 
from 
root 

specific 
gravity 

Moisture 
content 

(%) 

Maximum Load 
(N) 

Deformation at 
Maximum 
Load (mm) 

Work to 
Maximum 
Load (J) 

Stiffness  
(N/m) 

Primary 
rhizome 

1.02+0.06ns 94.59+4.26ns 37.73+20.30ns 8.71+2.43 ns 0.19+0.17 ns 1.09x104+1.23x103ns 

Secondary 
rhizome 

1.01+0.07 ns 94.74+3.00 ns 38.80+21.03ns 8.50+2.71ns 0.20+0.19 ns 1.28x104+1.22x103ns 

Note: ns: No significant difference at p≤0.05 

2.3 ศึกษาและวิเคราะห๑ความแตกตํางภายในเหง๎า
ของกลุํมขิงอายุปานกลาง (อายุ7 - 9 เดือน) โดยการหาคํา
ความถํวงจําเพาะ คําปริมาณความช้ืน และสมบัติทางกลจาก
ความสัมพันธ๑ระหวํางแรงกดและระยะยุบตัวมาทําการ
วิเคราะห๑เปรียบเทียบทางสถิติซึ่งจะแบํงแงํงขิงตามลําดับการ
งอกของขิง 

จากการทดลอง พบวําขิงที่อายุ 7-9 เดือน มีคํา
ปริมาณความช้ืนและความถํวงจําเพาะไมํแตกตํางกันระหวําง
แงํงลูกที่ 1,2,3 และ 4 แตํมีคําสมบัติทางกลแตกตํางกันทาง
สถิติ เนื่องจากแตํละแงํงมีการงอกและระยะเวลาของการ
เจริญเติบโตที่ทําให๎มีเส๎นใยไมํเทํากันจึงสํงผลให๎สมบัติทางกล
จากความสัมพันธ๑ระหวํางแรงกดและระยะยุบตัวแตกตํางกัน
อยํางมีนัยสําคัญ ดังตารางที่ 4 

Table 4: Analysis of variance to compare average value of mechanical and physical properties between primary rhizome, 
secondary, tertiary and quatenary rhizome from the ginger root at 7 to 9 months old. 

Order of 
growth from 

root 
 

specific 
gravity 

Moisture 
content 

(%) 

Maximum Load 
(N) 

Deformation at 
Maximum 
Load (mm) 

Work to 
Maximu
m Load 

(J) 

Stiffness 
(N/m) 

Primary  
rhizome 

1.02+0.01 a 89.04+4.76 a 57.41+26.87a 10.00+2.87a 0.34+0.27a 1.58x104+9.22x103a 

Secondary  
rhizome 

1.02+0.01 a 90.69+2.80 a 103.82+41.49b 13.55+3.08b 0.69+0.33b 2.64x104+1.38x104b 
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Tertiary 
rhizome 

1.02+0.00 a 91.93+1.38 a 111.42+38.93c 13.38+3.36c 0.71+0.30c 2.48x104+8.53x103c 

Quatenary 
rhizome 

1.02+0.01 a 92.03+2.51 a 74.81+42.91d 11.80+6.37d 0.59+0.60d 1.51x104+7.45x103d 

Note: a,b,c,d Different character in vertical column means significant difference at p≤0.05

2.4 ในการศึกษานี้มีสมมติฐานคือ ขิงที่แกํปานกลาง
ซึ่งมีความเผ็ดมากกวําขิงอํอนแตํถ๎ามีสีเปลือกเหมือนกับขิงที่
อํอนนําจะมีสมบัติเชิงกลหรือสมบัติทางกายภาพท่ีแตกตําง
จากขิงอํอน 

การวิเคราะห๑ความแตกตํางระหวํางขิงที่มีสีและ
ลักษณะภายนอกใกล๎เคียงกันโดยการจําแนกด๎วยสายตา ทั้ง
ขิงอํอนและขิงแกํ เริ่มจากแบํงขิงออกเป็น 2 กลุํม คือ กลุํมขิง
เปลือกสีอํอน (เปลือกมีสีขาวอมเหลือง) และกลุํมขิงเปลือกสี
เข๎ม (เปลือกมีสีเหลืองอมน้ําตาล) ที่มีอายุตํางกันแล๎วนํากลุํม
ขิงเปลือกสีอํอนที่มีอายุ 4-6 เดือน และอายุ 7-9 เดือน มา
วิเคราะห๑เปรียบเทียบทางสถิติทําซ้ําสําหรับขิงเปลือกสีเข๎ม
ทั้งสองอาย ุ

2.4.1 กรณีขิงเปลือกสีอํอน 
จากการทดลอง พบวํา กลุํมขิงเปลือกสีอํอนที่มีอายุ 

4-6 เดือนกับอายุ 7-9 เดือน มีคําปริมาณความช้ืนและความ
ถํวงจําเพาะไมํแตกตํางกัน แตํมีสมบัติทางกลแตกตํางกันทาง
สถิติ  โดยกลุํมขิ งเปลือกสีอํอนที่มีอายุ4-6เดือน มีคํ า
Maximum Load คําDeformation at Maximum Load 
คําWork to Maximum Load และคําStiffness น๎อยกวํา
กลุํมขิงเปลือกสีอํอนที่อายุ 7-9 เดือน เนื่องจากขิงที่มีอายุ
มากขึ้นก็จะมีเส๎นใยมากขึ้นตามไปด๎วยจึงสํงผลให๎มีแรงในการ
ตัดเฉือนมากกวําขิงอายุอํอนถึงแม๎วําจะมีสีและลักษณะ
ภายนอกเหมือนกันก็ตาม ดังตารางที ่5 

 

Table 5: Analysis of variance to compare average value of mechanical and physical properties between early mature ginger 
(4-6 months old) and mature ginger (7-9 months old) with similar pale skin color and external skin appearance. 

Stages 
(months) 

specific 
gravity 

Moisture 
content 

(%) 

Maximum Load 
(N) 

Deflection at 
Maximum Load 

(mm) 

Work to 
Maximum 
Load (J) 

Stiffness 
(N/m) 

4-6 1.02+0.07 ns 94.48+2.81 ns 40.80+24.85* 8.77+2.84* 0.22+0.22* 1.27x104+6.10x103* 
7-9 1.02+0.00 ns 91.43+4.06 ns 108.85+43.88* 12.92+3.51* 0.70+0.37* 2.33x104+9.70x103* 

Note:     *: Significant difference at p≤0.05Ns: No significant difference at p≤0.05 

2.4.2 กรณีขิงเปลือกสีเข๎ม 
จากการทดลอง พบวํากลุํมขิงเปลือกสีเข๎มที่มีอายุ

ตํางกันมีคําความถํวงจําเพาะไมํแตกตํางกันแตํจะมีคํา
ความช้ืนและสมบัติทางกลแตกตํางกันทางสถิติ โดยกลุํมขิง
เปลือกสีเข๎มที่อายุ4-6 เดือนมีความช้ืนมากกวํากลุํมขิงเปลือก
สีเข๎มอายุ 7-9 เดือน แตํกลุํมขิงเปลือกสีเข๎มที่อายุ4-6 เดือน

มีคําMaximum Load คําDeformation at Maximum 
Load คําWork to Maximum Load และคําStiffness น๎อย
กวํากลุํมขิงเปลือกสีเข๎มที่อายุ 7-9 เดือน แสดงให๎เห็นวําขิงที่
มีอายุมากกวําจะมีเส๎นใยมากกวําตามไปด๎วย แม๎วําจะมีสีและ
ลักษณะภายนอกใกล๎เคียงกัน แตํจะมีปริมาณเส๎นใยที่ตํางกัน
ตามอายุ ดังตารางที่ 6 

Table 6: Analysis of variance to compare average value of mechanical and physical properties between early mature ginger 
(4-6 monthsold) and mature ginger (7-9 monthsold) with similar darkened skin color and external skin appearance. 

Stages 
(month

s) 
specific gravity 

Moisture content 
(%) 

Maximum Load 
(N) 

Deformation at 
Maximum 
Load (mm) 

Work to 
Maximum 
Load (J) 

Stiffness 
(N/m) 

4-6 1.02+0.07 ns 94.48+4.72 * 33.28+9.67 * 8.31+2.06 * 0.16+0.08 * 1.06x104+4.73x103 * 

7-9 1.02+0.01 ns 90.62+2.89 * 71.15+34.76 * 11.55+3.41 * 0.45+0.29 * 2.08x104+1.38x104 * 

Note:   *: Significant difference at p≤0.05 ns: No significant difference at p≤0.05 
สรุป จากการทดลองและการวิเคราะห๑ผล พบวํา ขิงที่มี

อายุ 4 – 6เดือนจะมีความถํวงจําเพาะและสมบัติทางกลน๎อย
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กวําขิงที่มีอายุ 7 – 9 เดือนแตํมีปริมาณความช้ืนไมํแตกตําง
กัน และภายในเหง๎าของกลุํมขิงอํอน (อายุ 4 -6 เดือน) ไมํมี
ความแตกตํางกันภายในเหง๎าขิง สํวนกลุํมขิงอายุปานกลาง
(อายุ7-9เดือน) มีคําปริมาณความช้ืนและความถํวงจําเพาะไมํ
แตกตํางกันระหวํางแงํงลูกที่ 1,2,3 และ 4แตํมีคําสมบัติทาง
กลแตกตํางกันทางสถิติ ผลการทดลองนี้อาจนําไปใช๎คัดแยก
ขิงอํอนออกจากขิงแกํปานกลางได๎โดยสุํมขิงมาวัดคําสมบัติ
ทางกลระหวํางแงํงตํางๆ ในเหง๎าเปรียบเทียบกัน ถ๎ามีความ
แตกตํางกันทางสถิติก็จะสามารถสรุปได๎วําเป็นขิงแกํปาน
กลาง เมื่อทําการจําแนกขิงที่มีสีและลักษณะภายนอก
ของเปลือกใกล๎เคียงกันด๎วยสายตาออกเป็น 2 กลุํม พบวํา 
กลุํมขิงเปลือกสีอํอนที่มีอายุ 4-6 เดือนกับอายุ 7-9 เดือน มี
คําปริมาณความช้ืนและความถํวงจําเพาะไมํแตกตํางกัน แตํมี
สมบัติทางกลแตกตํางกันทางสถิติ โดยกลุํมขิงเปลือกสีอํอนที่
มีอายุ 4-6เดือน มีคําสมบัติทางกลน๎อยกวําอายุ 7-9 เดือน 
และกลุํมขิงเปลือกสีเข๎มที่มีอายุตํางกันมีคําความถํวงจําเพาะ
ไมํแตกตํางกันแตํจะมีคําความชื้นและสมบัติทางกลแตกตําง
กันทางสถิติ โดยกลุํมขิงเปลือกสีเข๎มที่มีอายุ4-6เดือนมีคํา
สมบัติทางกลน๎อยกวําอายุ 7-9 เดือนเชํนเดียวกับกลุํมขิง
เปลือกสีอํอน แสดงให๎เห็นวําสมบัติทางกลเป็นสมบัติที่
เหมาะสมในการใช๎ตรวจสอบความแตกตํางทางสรีรวิทยาของ
ขิงในด๎านอายุและความแตกตํางภายในเหง๎า 
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TPT-22 

ผลของความชื้นต่อสมบัตทิางกายภาพของเมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ขอนลก่น 84-8 
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ผู้เขียนติดต่อ: วราภรณ์  มาไพศาลทรัพย์  E-mail: kawarapo@kmitl.ac.th 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาสมบัติทางกายภาพของของถั่วลิสงพันธุ๑ขอนแกํน 84-8 Arachis hypogaea L.ที่มีความช้ืน (ฐานเปียก) 
ในชํวง 5.14-17.14% โดยศึกษา ความยาว, ความหนา, ความกว๎าง มีคําเทํากับ 14.70–15.65 mm, 8.15–8.77 mm, 8.12–8.63 
mm ตามลําดับ เส๎นผํานศูนย๑กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิตมีคําเทํากับ 9.90–10.56 mmความเป็นทรงกลม มีคําเทํากับ0.55–0.56 
น้ําหนัก 100 เมล็ด มีคําเทํากับ 53.09–65.18g พื้นที่ภาพฉาย มีคําเทํากับ 1.04-1.38 cm2ความหนาแนํนเนื้อ มีคําเทํากับ1.13-
1.21 g/ml ปริมาตรตํอเมล็ด มีคําเทํากับ 0.33 -0.61 ml ความพรุนมีคําเทํากับ 18.37-58.78 % และความเร็วสุดท๎าย มีเทํากับ 
12.25–12.68 m/sความหนาแนํนรวม มีคําเทํากับ 0.67–0.61 g/ml และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต กับพื้นผิววัสดุที่ตํางกัน 
3 ชนิดคือ ยางไม๎อัด และ อลูมิเนียม มีคําเทํากับ 0.16-0.36, 0.05-0.36, 0.09-0.31 ตามลําดับ และได๎หาสมการความสัมพันธ๑
ระหวํางความช้ืนกับสมบัติทางกายภาพ ซึ่งข๎อมูลดั้งกลําวเป็นข๎อมูลที่สําคัญที่จะสามารถนําไปประยุ กต๑ใช๎ในการออกแบบ
เครื่องจักรและอุปกรณ๑แปรรูปอาหารรวมทั้งประโยชน๑ด๎านอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

ค้าส้าคัญ: ถั่วลิสง; สมบัติทางกายภาพ; ปริมาณความชื้น 

บทน้า 

ถั่วลิสงมีช่ือทางวิทยาศาสตร๑วํา Arachis hypogaea L. 
เป็นพืชล๎มลุกตระกูลถั่ว มีถิ่นกําเนิดจากทวีปอเมริกาใต๎ สามารถ
เจริญเติบโตได๎ดีในเขตร๎อนและเขตอบอุํน ในสํวนของประเทศ
ไทยสามารถปลูกได๎ในทั่วทุกภูมิภาคถั่วลิสงจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่
สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยมีเนื้อที่เพาะปลูก 205,235 ไรํ มี
ผลผลิต 51,586ตัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) ความ
ต๎องการเพิ่มมากขึ้นทุกปีสํงผลให๎มีปริมาณผลผลิตถั่วลิสงไมํ
เพียงพอตํอความต๎องการภายในประเทศต๎องมีการนําเข๎ามาจาก
ตํางประเทศอยํางตํอเนื่อง แนวทางแก๎ไขหนึ่งคือการปรับปรุง
พันธุ๑ให๎ถั่วลิสงมีผลผลิตสูงขึ้นและต๎านทานโรคได๎มากขึ้น ถั่วลิสง
พันธุ๑ขอนแกํน 84-8 สายพันธุ๑ถั่วลิสงที่ได๎จากการปรับปรุง
พันธุกรรมภายในประเทศ โดยศูนย๑วิจัยพืชไรํขอนแกํน จังหวัด 
ขอนแกํน เพื่อสามารถทนทานตํอสภาพแวดล๎อมมากขึ้น (อารันต๑
และคณะ, 2533) เดิมมีช่ือพันธุ๑ KK4401 ได๎ทําการผสมพันธุ๑

ระหวํางพันธุ๑ขอนแกํน 60-2 (ต๎นแมํ) ซึ่งอยูํในกลุํมถั่วฝักสด
สําหรับต๎มและพันธุ๑ Tupai (ต๎นพํอ) ที่มีความต๎านทานตํอโรค
เหี่ยวที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย (จิรากร, 2555) และคํอนข๎าง
ทนทานตํอโรคโคนเนําได๎ดีกวําพันธุ๑อื่นๆ มีเสถียรภาพในการ
ให๎ผลผลิตดี ปลูกงําย โตเร็ว สามารถปลูกได๎ในสภาพการผลิตถั่ว
ลิสงของไทย อายุถึงวันออกดอก 25-30 วัน อายุถึงวันเก็บเกี่ยว 
95-110 วัน ให๎ผลผลิตฝักสด 650-800 กิโลกรัมตํอไรํ ผลผลิตฝัก
แห๎ง 280-320 กิโลกรัมตํอไรํ มีจํานวนเมล็ด 1-3 เมล็ดตํอฝักมี
เปอร๑เซ็นต๑การกะเทาะ 64-67 เปอร๑เซ็นต๑มีขนาดเมล็ดโต โดย
น้ําหนัก 100 เมล็ด เทํากับ 44-55 กรัม ซึ่งโตกวําถั่วลิสงพันธุ๑ไท
นาน 9 และขอนแกํน 5 ที่มีน้ําหนัก 100 เมล็ด เทํากับ 43.0 และ 
47.5 กรัม ตามลําดับ มีลักษณะเดํน คือ มีเมล็ดรูปรําง กลมรี สี
แดงเลือดหมู เป็นรํอง เหมาะสําหรับทําเป็นถั่วต๎ม เนื่องจากมี
รสชาติดี มีเยื่อหุ๎มเมล็ดสีชมพูเข๎ม เส๎นลายบนฝักเห็นได๎ชัดเจน 
ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดถั่วลิสงฝักต๎มในประเทศไทย มีโปรตีน 
23.4 เปอร๑เซ็นต๑ และน้ํามัน 44.9 เปอร๑เซ็นต๑ 
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สมบัติทางกายภาพของเมล็ดถั่วลิสง มีความสําคัญตํอการ

ออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ๑แปรรูปในขั้นตอนแปรรูป เชํน 
การทําความสะอาด การคัดขนาด การคัดแยก การขนสํงลําเลียง 
การอบแห๎ง ตลอดจนการเก็บรักษา Aydin (2006) ได๎ศึกษาผล
ของความช้ืนตํอสมบัติทางกายภาพของเมล็ดถั่วลิสงจากประเทศ
ตุรกีแตํในสํวนของถั่วลิสง สายพันธุ๑ขอนแกํน 84-8 ซึ่งเป็นพันธุ๑ที่
ทางศูนย๑วิจัยพืชไรํขอนแกํนได๎ ปรับปรุงใหมํ ยังไมํมีการศึกษามา
กํอน วัตถุประสงค๑ของงานวิจัยนี้  คือการศึกษาสมบัติทาง
กายภาพของเมล็ดถั่วลิสงพันธุ๑ขอนแกํน 84-8 ตํอผลของความช้ืน 
ได๎แกํ ขนาดของเมล็ด (Size) เส๎นผํานศูนย๑กลางเฉลี่ย 
(Geometric Mean Diameter) คําความเป็นทรงกลม 
(Sphericity) ปริมาตรตํอเมล็ด (Volume per seed) มวล 100 
เมล็ด (100 seeds Mass) พื้นท่ีภาพฉาย (Projected Area) 
ความหนาแนํนรวม (Bulk density) ความหนาแนํนจริง (True 
density) ปริมาตรตํอหนึ่งเมล็ด (Volume per seed ) ความ
พรุน (Porosity) ความเร็วสุดท๎าย (Terminal Velocity) และคํา
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต (Static coefficient of friction) 
เพื่อประยุกต๑ใช๎ประโยชน๑ในงานออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ๑
แปรรูปถั่วลิสง รวมทั้งประโยชน๑ด๎านอื่นๆที่เกี่ยวข๎อง 

ตัวลปรต่างๆ ในการทดลอง 
%Mcw.b. คําเปอร๑เซ็นต๑ความช้ืนฐานเปียก (%w.b.) 
Wb น้ําหนักถั่วกํอนอบ (g) 
Wa น้ําหนักถั่วหลังอบ (g) 
Wi น้ําหนักถั่ว 100 เมล็ด (g) 
Mi คําความช้ืนเริ่มต๎น (%w.b.) 
Mf คําความช้ืนที่ต๎องการ (%w.b.) 
MwMi ปริมาณน้ําที่ระดับความช้ืนเริ่มต๎น (g) 
MwMf ปริมาณน้ําที่ระดับความช้ืนที่ต๎องการ (g) 
L ด๎านที่มีเส๎นผํานศูนย๑กลางยาวที่สุด (mm) 
W เส๎นผํานศูนย๑กลางยาวที่สุดที่ตั้งฉากกับ L (mm) 

T ด๎านเส๎นผํานศูนย๑กลางยาวที่สุดที่ตั้งฉากกับ W  
และ L (mm) 
GMD คําเส๎นผํานศูนย๑กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต (mm) 

  คําความเป็นทรงกลม 
Proj พื้นที่ภาพฉาย (cm2) 
Asd พื้นที่เมล็ดถั่ว 1 เมล็ด (pixel) 
Asq พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 × 1 cm (pixel) 

ρb ความหนาแนํนรวม (g/ml) 
Mb น้ําหนักรวม – น้ําหนักภาชนะ (g) 
Vb ปริมาตรภาชนะ (ml) 
V ปริมาตรตํอหนึ่งเมล็ด (ml) 
MI น้ําหนักเมล็ดกํอนจุํม (g) 
ML น้ําหนักเมล็ดหลังจุํม (g) 

ρhex ความหนาแนํนของเฮกเซน (g/ml) 

ρs ความหนาแนํนเนื้อ (g/ml) 
Ms น้ําหนักของเมล็ด (g) 

𝜀 คําความพรุน (%) 
µ สัมประสิทธิความเสียดทานสถิต  

θ มุมที่วัดได๎(180)× 

2. วัตถุดิบลละวิธีการทดลอง 

2.1 วัตถุดิบลละการเตรียมวัตถุดิบ 

เมล็ดถั่วลิสงพันธุ๑ขอนแกํน 84-8 ได๎จาก ศูนย๑วิจัยพืชไรํ
ขอนแกํน 180 ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกํนเป็นถ่ัว
ลิสงที่ยังไมํได๎ผํานการคัดขนาดและคุณภาพของเมล็ดหรือแกะ
ออกจากฝักบรรจุในถุงพลาสติกปิดผนึกเก็บไว๎ที่อุณหภูมิห๎องนํา
ตัวอยํางมาทําความสะอาดนําเศษดินและฝุุน แกะและแยกเมล็ด
ออกจากฝัก แล๎วคัดแยกเมล็ดที่ไมํสมบูรณ๑เชํน เมล็ดแตกหัก 
เมล็ดฝุอ หรือเมล็ดเนําออกใช๎เฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ๑ในการ
ทดลอง 

2.2 การมาความชื้น 

คําความช้ืนเริ่มต๎นของตัวอยํางเมล็ดถั่วลิสงหาได๎จากการ 
แบํงตัวอยํางออกเป็น 3 ชุดการทดลอง ชุดละประมาณ 5 กรัม ช่ัง
จากเครื่องช่ังไฟฟูา (Yamato รุํน HB-120, ญี่ปุุน) ที่มีคําความ
ละเอียดอยูํที่ 0.0001 g อบด๎วยตู๎อบลมร๎อน (MEMMERT รุํน 
UFB 400, เยอรมัน) ที่อุณหภูมิ105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 
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ช่ัวโมง (AOAC, 1990) ทํา 3 ซ้ํา คํานวณหาความช้ืนเริ่มต๎นได๎
จากสมการ 

 
2.3 การปรับความชื้น 

นําเมล็ดถั่วลิสงจํานวน 100 เมล็ด ช่ังน้ําหนักและปรับ
ความช้ืน 5 ระดับ เพิ่มจากความช้ืนเริ่มต๎น โดยเพิ่มขึ้นระดับละ 3 
เปอร๑เซ็นต๑ คํานวณปริมาณน้ําที่ต๎องเติมเพื่อให๎ได๎คําเปอร๑เซ็นต๑
ความช้ืนที่ต๎องการ คํานวณได๎จากสมการ 2 และ 3  

     MwMi= 
      

      
  (2) 

    MwMf = 
      

      
  (3) 

หลังจากเติมน้ําสะอาดในแตํละถุง ปิดปากถุงให๎สนิทแล๎ว
เก็บไว๎ในตู๎เย็นท่ีอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 7 วัน ใน
ระหวํางที่เก็บในตู๎เย็นต๎องเขยําถุงตัวอยํางทุกๆ 2 วัน เพื่อให๎มี
ความช้ืนสม่ําเสมอทั่วทุกเมล็ด  

2.4 ขนาด (Size, mm) 

วัดขนาดเมล็ดด๎วยเวอร๑เนียคาร๑ลิปเปอร๑  (คําความ
ละเอียด 0.25 มม.) โดย ความยาว (L) คือด๎านที่มีเส๎นผําน
ศูนย๑กลางยาวท่ีสุด ความกว๎าง (W) คือ เส๎นผํานศูนย๑กลางยาว
ที่สุดที่ตั้งฉากกับ L และความหนา (T) คือ ด๎านเส๎นผํานศูนย๑กลาง
ยาวที่สุดที่ตั้งฉากกับ W และ L วัดตัวอยํางจํานวน 100 เมล็ด 

 
รูปที่ 1  แสดงการวัดขนาดทั้ง 3 ด๎านของเมล็ดถั่วลิสง. 

เส๎นผํานศูนย๑กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต (Geometric 
Mean Diameter, GMD) สามารถคํานวณได๎ จากสมการ  

GMD = (WLT)  (4) 

2.5 ความเป็นทรงกลม (Sphericity ,  ) 

ความเป็นทรงกลมเป็น คํานวณได๎จากสมการ   

    [
     

 
 

 
] (5) 

2.6 น้้ามนัก 100 เมล็ด (100 seeds Mass) 

สุํมเมล็ดถั่วลิสง จํานวน 100 เมล็ด ช่ังด๎วยเครื่องช่ัง
ดิจิตอล (Yamato รุํน HB-120, ญี่ปุุน) ซึ่งมีคําความละเอียด 
0.01 g ทําการทดลองจํานวน 3 ซ้ํา  

2.7 พ้ืนที่ภาพฉาย (Projected area, cm2) 

สุํมเมล็ดถั่วลิสงมาจากแตํละความชื้น 50 เมล็ด จัดวาง
แตํละเมล็ดในระยะที่ เทําๆกันเรียงบนกระดาษพื้นผิวเรียบ 
จากนั้นถํายภาพจากมุมสูงด๎วยกล๎องดิจิตอลที่มีภาพขนาด 5 ล๎าน
พิกเซลเทียบกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 x 1 cm นํารูปภาพที่ได๎มา
หาสัดสํวนพื้นที่ (cm2) และพื้นที่ pixel โดยใช๎โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS5 พื้นที่ภาพฉายหาได๎จากสมการ 

Projected area =
          

           
  (6) 

2.8 ความมนาลน่นรวม (Bulk density,ρb,g/ml) 

เทเมล็ดถั่วลิสงลงในภาชนะที่ทราบปริมาตรผํานกรวย ท่ี
ระดับความสูงคงที่ 15 cm จนเต็มจากนั้นปาดเมล็ดสํวนที่เกิน
ออกให๎เสมอกับขอบภาชนะ ช่ังน้ําหนักด๎วยเครื่องช่ังดิจิตอล 
(Yamato รุํน HB-120, ญี่ปุุน) ที่มีคําความละเอียด 0.01 g ทํา
การทดลองจํานวน 3 ซ้ํา ความหนาแนํนรวมหาได๎จากสมการ 

ρb = 
  

  
  (7) 

2.9 ปริมาตรต่อเมล็ด (Volume per seed) ลละความ

มนาลน่นเนื้อ (True density,  , g/ml) 

ความหนาแนํนเนื้อใช๎วิธีการช่ังน้ําหนักในของเหลว 
ของเหลวที่ใช๎คือ เฮกเซน (VWR International Ltd, England) 
โดยมีแรงตึงผิวต่ําไมํซึมเข๎าเมล็ด วิธีการทดลองคือ สุํมเมล็ด
ตัวอยํางจํานวน 10 เมล็ด ช่ังเมล็ดถั่ว 1 เมล็ดบนเครื่องช่ังดิจิตอล
ไฟฟูา มีคําความละเอียด 0.0001 g บรรจุเฮกเซนลงในบีกเกอร๑ที่
มีปริมาตรแนํนอน นําไปช่ังบนเครื่องช่ังดิจิตอล และใช๎เข็มเย็บผ๎า
จิ้มเมล็ดเพื่อใช๎จุํมลงในเฮกเซนจุํมเมล็ดลงในของเหลวโดยให๎
พื้นผิวเมล็ดปริมอยูํที่พ้ืนผิวของเหลวทําการทดลองจํานวน 10 ซ้ํา 
ปริมาตรตํอเมล็ดหาได๎จากสมการ 

V =
     

    
  (8) 

%Mcw.b.=
Wb Wa

Wb
×100 (1) 

Y 

X 
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นําปริมาตรตํอเมล็ดที่ได๎ไปหาความหนาแนํนเนื้อได๎จาก
สมการ  

ρs =
  

 
 (9) 

2.10 ความพรุน (Porosity, %) 

ความพรุนปรากฎคือคําที่แสดงปริมาณชํองวํางที่มีอยูํ
ระหวํางเมล็ดถั่วลิสง ซึ่งคํานวณได๎จากสมการ  

𝜀 (%) = (1-
  

  
 ) x 100  (10) 

2.11 ความเร็วสุดท้าย (Terminal Velocity, m/s) 

ความเร็วสุดท๎ายคือความเร็วลมที่ทําให๎เมล็ดถั่วลิสง
ลอยตัวคงที่ที่ความสูงระดับหนึ่ง โดยที่เมล็ดไมํหลุดหรือกระเด็น
ออกจากชุดศึกษาสมบัติทางอากาศพลศาสตร๑ (รูปที่ 2)วิธีการ
ทดลอง คือ สุํมเมล็ดวางบนตะแกรงในชุดทดลอง จากนั้นปรับ
เครื่องกําเนิดลมเพิ่มรอบความถี่ของมอเตอร๑จนกระทั่งเมล็ดถูก
เปุาจนลอยอยูํนิ่ง คงที่ ณ ความสูงระดับหนึ่งวัดความเร็วลมด๎วย
เครื่องวัดความเร็วลม (รุํน Testo 425, เยอรมัน) โดยทําการ
ทดลองจํานวน 10 ซ้ํา 

 

รูปที่ 2  ชุดทดสอบสมบัติทางอากาศพลศาสตร๑ 

2.12 ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต (Static coeffic-
ient of friction, µ) 

สุํมเมล็ดถั่วลิสง มาวางบนอุปกรณ๑วัดคําสัมประสิทธิ์
ความเสียดทานสถิต (รูปที่ 3) ที่มีพ้ืนผิววัสดุตํางกัน 3 ชนิด ได๎แกํ 
พื้นผิวไม๎อัด พื้นผิวอลูมิเนียม และพื้นผิวยาง จากนั้นให๎คํอยๆยก
พื้นผิวด๎านหนึ่งขึ้นจนกระทั่งเมล็ดเริ่มกลิ้งไถลลงอยํางอิสระ อําน
คํามุมที่เมล็ดเริ่มกลิ้งไถล โดยทําการทดลองจํานวน 10 ซ้ํา และ
ทดลองทั้ง 3 พื้นผิวในทุกๆความช้ืน ซึ่งคํานวณหาสัมประสิทธ์ิ
ความเสียดทานสถิต ได๎จากสมการ  

µ = tanθ  (11) 

 

 
รูปที่ 3  ชุดทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน 

ตารางที่ 1 สมบัติทางกายภาพของถั่วลสิงขอนแกํน 84-8 ที่ปริมาณความชื้น 5.14% (ฐานเปียก) 

Physical properties Number  average max min SD 

Width (mm) 100 8.17 9.95 6.20 0.83 

Length  (mm) 100 14.70 17.90 11.30 1.60 

Thickness (mm) 100 8.15 9.80 6.60 0.69 

GMD (mm) 100 9.90 11.35 8.24 0.67 
Sphericity (%) 100 0.55 0.73 0.42 0.67 

100 seeds mass (g) 100 53.09 54.72 50.58 1.80 

Projected area (cm2) 50 1.04 1.28 0.84 0.11 

Bulk density (g/ml ) 3 0.67 0.68 0.66 0.01 
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Volume per seed (ml ) 10 0.33 0.55 0.11 0.12 

True density (g/ml ) 10 1.13 2.82 0.66 0.63 

Porosity (%) 10 18.37 28.81 9.28 7.82 

Terminal velocity (m/s) 10 12.25 12.70 11.90 0.22 

Static coefficient of frictionWood 10 0.17 0.36 0.05 0.10 
luminium 10 0.17 0.31 0.09 0.07 
Rubber 10 0.27 0.36 0.16 0.08 

3. ผลการทดลองลละวิจารณ์ 

จากการศึกษาเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของ
เมล็ดถั่วลิสงค๑พันธุ๑ขอนแกํน 84-8 ท่ีระดับความชื้นแตกตําง
กัน 5 ระดับได๎ผลดังตํอไปนี ้

3.1ขนาด 

 
รูปที่ 4 เส๎นโค๎งการแจกแจงความถี่ของขนาดเมล็ดถั่วลิสง (เล็ก, กลาง

, ใหญํ) กับ GMDที่ 5.14 (% wb) 

จํานวนการกระจายตัวของเมล็ดถั่วลิสงพันธุ๑ขอนแกํน 
84-8 แบํงตามขนาด (7.00 –8.99 mmขนาดเล็ก (S), 9.00-
10.99 mm ขนาดกลาง (M), 11.00-13.00 mm ขนาดใหญํ 
(L)) กับเส๎นผํานศูนย๑กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต (GMD) ที่
ความช้ืนเริ่มต๎น 5.14 (%w.b.) ซึ่งมีคําการกระจายของเมล็ด
ขนาดกลางสูงที่สุด ในสํวนของคําการกระจายของเมล็ดขนาด
เล็กและขนาดโต มีคําการกระจายตัวที่ต่ําและเมล็ดของถั่ว
ลิสงพันธุ๑ขอนแกํน 84-8 มีขนาดเล็กกวําเมื่อเปรียบเทียบกับ
เมล็ดถั่วลิสงจากผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของถั่วลิสง
และเมล็ดถั่วลิสง Aydin (2006) 

 
รูป 5  ผลของปริมาณความชื้นกับขนาดของเมล็ดถั่วลิสงขอนแกํน 

84-8 

ขนาดของเมล็ดถั่วลิสงพันธุ๑ขอนแกํน 84-8 ทั้งด๎าน
ความกว๎าง (W), ความยาว (L) และความหนา (T) ทั้ง 3 ด๎าน 
มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น (ขนาดเพิ่มขึ้น) เมื่อความช้ืนเพิ่มขึ้น (แปร
ผันตรง) เนื่องจากเมื่อเมล็ดถั่วลิสงพันธุ๑ขอนแกํน 84-8 ได๎รับ
ความช้ืนจะทําให๎ด๎าน W, L, T มีขนาดมากขึ้นและสํงผลให๎
เมล็ดมีขนาดเพิ่มขึ้นซึ่งมีแนวโน๎มสอดคล๎องกับการทดลอง
ของ Aydin (2006) จากการศึกษาพบวําเมื่อความช้ืนเพิ่มขึ้น
ขนาดของฟักถั่วลิสงและเมล็ดเพิ่มขึ้น โดยสามารถอธิบาย
สมการความสัมพันธ๑ระหวํางขนาดและความช้ืนได๎ดังนี้ 
ความกว๎าง(W); Y = 0.036x+7.871(R² = 0.6693).. 
ความยาว(L);   Y = 0.091x+14.22(R² = 0.8362) 
ความหนา(T);   Y = 0.0503x+7.8953(R² = 0.9394) 

เส๎นผํานศูนย๑กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต (GMD) ของ
เมล็ดถั่วลิสงพันธุ๑ขอนแกํน 84-8 จะเพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณ
ความช้ืนเพิ่มขึ้น (แปรผันตรง) ซึ่งมีแนวโน๎มสอดคล๎องกับการ
ทดลองของ Aydin (2006) จากการศึกษาพบวําเมื่อความช้ืน
เพิ่มขึ้น เส๎นผํานศูนย๑กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิตของฟักถ่ัวลิสง
และเมล็ดเพิ่มขึ้นโดยสามารถอธิบายสมการความสัมพันธ๑
ระหวําง GMD และความช้ืนได๎ดังสมการ 

3.1ขนาด 
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Y = 0.057x+9.555(R² = 0.961)  (12) 

 
รูป 6  อิทธิพลของปริมาณความชื้นกับเส๎นผําศูนย๑กลางเฉลี่ย

เรขาคณิต (GMD) ของเมล็ดถั่วลิสงขอนแกํน 84-8 

3.2 ความเป็นทรงกลม 

คําความเป็นทรงกลมเป็นสมบัติทางกายภาพที่
อธิบายรูปรํางของวัตถุ หากเมล็ดมีคําความเป็นทรงกลม
เทํากับ 1 แสดงวํา เมล็ดมีขนาดเทํากันทุกด๎าน สามารถ
เคลื่อนที่โดยการกลิ้ง สํวนเมล็ดที่มีคําความเป็นทรงกลมไมํ
เทํากับ 1 อาจเคลื่อนที่ด๎วยการไถล สามารถนําไปใช๎
ประโยชน๑ในด๎านการลําเลียงเมล็ดบนสายพาน 

 
รูป 7  อิทธิพลของปริมาณความชื้นกับความเป็นทรงกลมของเมล็ด

ถั่วลิสงขอนแกํน 84-8 

ความเป็นทรงกลมของเมล็ดถั่วลิสงพันธุ๑ขอนแกํน 
84-8 จะเพิ่มขึ้น เมื่อความช้ืนเพิ่มขึ้น เนื่องจากถั่วลิสงมีเยื่อ
หุ๎มเมล็ด ทําให๎เมล็ดมีข๎อจํากัดในการขยายตัวออกด๎านข๎าง
เมื่อได๎รับความชื้น และเลือกขยายตัวออกสูํด๎านท่ีเป็นอิสระ
มากกวํา นั่นคือรํองหรือชํองวํางภายในเมล็ดแทนการ
ขยายตัวออกทางด๎างข๎าง ผลของคําความเป็นทรงกลมที่
เกิดขึ้นจึงไมํเปลี่ยนแปลงอยํางเดํนชัด ซึ่งมีแนวโน๎มสอดคล๎อง
กับการทดลองถั่วโกโก๎ของ Bart-Plange (2002) เมื่อ
เปรียบเทียบกับถั่วลันเตาของ Yalcın (2006) คําความเป็น
ทรงกลมของถั่วลันเตาจะมีคําที่สูงกวําถั่วลิสง เนื่องจากถั่ว

ลันเตามีความเป็นทรงกลมและความสามารถในการขยายตัว
อยํางอิสระมากกวําถั่วลิสง 

3.3 น้้ามนัก 100 เมล็ด 

น้ําหนัก 100 เมล็ด เป็นสมบัติทางกายภาพที่
ประยุกต๑ใช๎กับการออกแบบบรรจุภัณฑ๑หรือภาชนะสําหรับ
เก็บวัสดุ เชํน ไซโล เมื่อความช้ืนเพิ่มขึ้น น้ําหนัก 100 เมล็ด
ของเมล็ดถั่วลิสงพันธุ๑ขอนแกํน 84-8 จะเพิ่มขึ้นโดยสามารถ
อธิบายสมการความสัมพันธ๑ระหวํางน้ําหนัก 100 เมล็ด และ
ความช้ืนได๎ดังสมการ 

y = 1.0747x + 47.454 (R² = 0.9813) (13) 

 
รูปที่ 8  อิทธิพลของปริมาณความชื้นกับน้ําหนัก100 เมล็ดของเมล็ดถั่ว

ลิสงขอนแกํน 84-8 

ซึ่งมีแนวโน๎มสอดคล๎องกับการทดลองฟักถั่วลิสงและ
เมล็ดของ Aydin (2006) ถั่วปากอ๎าของAltuntas (2005) 
และถั่วลันเตาของ Yalcın (2006) โดยเมล็ดถั่วลิสงมีแนวโน๎ม 
(ความชัน) ที่ต่ํากวํา และความสามารถในการดูดซับน้ําต่ํากวํา
ถั่วปากอ๎าและถั่วลันเตา 

3.4 พ้ืนที่ภาพฉาย  

พื้นที่ภาพฉาย เป็นสมบัติทางกายภาพที่สามารถ
นําไปประยุกต๑ใช๎กับการออกแบบตะแกรงเพื่อคัดขนาดหรือ
บรรจุภัณฑ๑ จากการทดลองพบวํา เมื่อความช้ืนเพิ่มขึ้น พื้นที่
ภาพฉายของเมล็ดถั่วลิสงพันธุ๑ขอนแกํน 84-8 จะเพิ่มขึ้นและ
จะมีคําของพื้นที่ภาพฉายคงที่ในชํางระยะหนึ่งเนื่องจากถ่ัวสิ
ลงมีเปลือกหุ๎มด๎านนอกทําให๎เป็นฉนวนในการขยายตัวของ
เนื้อถั่วลิสง 
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รูปที่ 9  อิทธิพลของปริมาณความชื้นกับพื้นที่ภาพฉายของเมล็ดถั่วลิสง

ขอนแกํน 84-8 

ซึ่งสอดคล๎องกับการทดลองถั่วลิสงและเมล็ดของ 
Aydin (2006) ถั่วลันเตาของ Yalcın (2006) อัลมอนด๑และ
เมล็ดของAydin (2003) โดยเมล็ดถั่วลิสงมีแนวโน๎มพื้นที่ภาพ
ฉายที่ต่ํากวําถั่วลันเตาและเมล็ดอัลมอนด๑ แสดงให๎เห็นถึง
ความสามารถในการขยายตัวและการดูดซับน้ําของเมล็ดถั่ว
ลิสงที่ต่ํากวําถั่วลันเตา และเมล็ดอัลมอนด๑  

3.5 ความมนาลน่นรวม  

ความหนาแนํนรวม เป็นสมบัติทางกายภาพของวัสดุ 
ที่บอกถึงความหนาแนํนของวัสดุปริมาณมวลที่รวมชํองวําง
ระหวํางช้ินวัสดุด๎วย สามารถนําไปประยุกต๑ใช๎เพื่อการ
ออกแบบขนาดของบรรจุภัณฑ๑เชํน ไซโล (silo) สําหรับเก็บ
อาหาร ความหนาแนํนรวม (Bulk density) ของเมล็ดถั่วลิสง
พันธุ๑ขอนแกํน 84-8 จะลดลง เมื่อความช้ืนเพิ่มขึ้น โดย
สามารถอธิบายสมการความสัมพันธ๑ระหวํางความหนาแนํน
รวม และความช้ืนได๎ดังสมการ 

Y = -0.004x + 0.674(R² = 0.654)  (14) 

 
รูปที่ 10  อิทธิพลของปริมาณความชื้นกับความหนาแนํนรวมของเมล็ด

ถั่วลิสงขอนแกํน 84-8 

ซึ่งสอดคล๎องกับการทดลองฟักถ่ัวลิสงและเมล็ดของ 
Aydin (2006) ถั่วโกโก๎ของ Bart-Plange (2002) และอัล

มอนด๑และเมล็ดของ Aydin (2003) เนื่องจากเมล็ดถั่วลิสง
เป็นถั่วน้ํามัน (Oilseed legume) มีไขมันเป็นสํวนประกอบ
ถึง 43.4 % เมื่อความช้ืนเพิ่มขึ้น ไขมันไมํขยายตัวแตํสํวนที่
ดูดซึมน้ําจะขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับถั่ วชนิดอื่นที่มี
ปริมาณไขมันสูงกวํา เชํน ถั่วโกโก๎และถั่วอัลมอนด๑ มีปริมาณ
ไขมัน 54% และ49.42% ตามลําดับ พบวําถั่วลิสงมีแนวโน๎ม 
(ความชัน) ที่ต่ํากวําถั่วที่มีปริมาณไขมันสูงกวํา 

3.6 ความมนาลน่นเนื้อ  

ความหนาแนํนเนื้อ ของเมล็ดถั่วลิสงพันธุ๑ขอนแกํน 
84-8 จะเพิ่มขึ้น เมื่อความช้ืนเพิ่มขึ้น โดยสามารถอธิบาย
สมการ 

ความสัมพันธ๑ระหวํางความหนาแนํนเนื้อ และ
ความช้ืนได๎ดังสมการ 

Y = 0.005x + 1.104 (R² = 0.700)  (15) 

 
รูปที่ 11  อิทธิพลของปริมาณความชื้นกับความหนาแนํนเนื้อของเมล็ด

ถั่วลิสงขอนแกํน 84-8 

ซึ่งมีแนวโน๎มสอดคล๎องกับการทดลองฟักถั่วลิสงและ
เมล็ดของ Aydin (2006) เมล็ดถั่วแดงของ ISIK (2007) อัล
มอนด๑และเมล็ดของ Aydin (2003) เนื่องจากถั่วลิสงเป็นถั่ว
น้ํามัน เมื่อความช้ืนเพิ่มขึ้น ความหนาแนํนเนื้อจะไมํ
เปลี่ยนแปลงมากเพราะน้ํามันกับน้ําไมํรวมตัวกัน แตํเมื่อ
เปรียบเทียบกับถั่วลันเตาของ Yalcın (2006) จะพบวําถั่ว
ลิสงพันธุ๑ขอนแกํน 84-8 มีแนวโน๎มความหนาแนํนเนื้อที่
ขัดแย๎งกัน ด๎วยเหตุผลที่ถั่วลันเตามีปริมาณไขมันในเมล็ด
เพียง 0.4% ซึ่งต่ํากวําถั่วลิสงมาก จึงสํงผลให๎ความหนาแนํน
เนื้อของถั่วลันเตาลดลง ในขณะที่ถั่วลิสงมีความหนาแนํน
เพิ่มขึ้นเมื่อความช้ืนเพิ่มขึ้น 

3.7 ปริมาตรต่อเมล็ด  
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ปริมาตรตํอเมล็ด ของเมล็ดถั่วลิสงพันธุ๑ขอนแกํน 84-
8 จะเพิ่มขึ้น เมื่อความช้ืนเพิ่มขึ้น  

 
รูปที่ 12.  อิทธิพลของปริมาณความชื้นกับปริมาตรตํอเมล็ดของเมล็ด

ถั่วลิสงขอนแกํน 84-8 

ซึ่งมีแนวโน๎มสอดคล๎องกับการทดลองถั่วปากอ๎าของ
Altuntas (2005) โดยถั่วปากอ๎ามีแนวโน๎มของปริมาตรตํอ
เมล็ดสูงกวําถั่วลิสง (ความชัน) ซึ่งสามารถอธิบายสมการ
ความสัมพันธ๑ระหวํางปริมาตรตํอเมล็ดและความช้ืนได๎ดัง
สมการ 

Y = 0.018x + 0.296 (R² = 0.685)  (16) 

3.8 ความพรุน  

ความพรุน ของเมล็ดถั่วลิสงพันธุ๑ขอนแกํน 84-8 จะ
เพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณความช้ืนเพิ่มขึ้น (แปรผันตรง) โดย
สามารถอธิบายสมการความสัมพันธ๑ระหวํางความพรุนและ
ความช้ืนได๎ดังสมการ 

Y = 2.8918x + 14.586 (R² = 0.6904) (17) 

 
รูป 13.  อิทธิพลของปริมาณความชื้นกับความพรุนของเมล็ดถั่วลิสง

ขอนแกํน 84-8. 

ซึ่งมีแนวโน๎มสอดคล๎องกับการทดลองฟักถั่วลิสงและ
เมล็ดของ Aydin (2006) ถั่วโกโก๎ของ Bart-Plange (2002) 
เมล็ดถั่วแดงของISIK (2007) อัลมอนด๑และเมล็ดของAydin 
(2003) และถั่วลันเตาของ Yalcın (2006) โดยพบวํา ถั่วลิสงมี

แนวโน๎มของความพรุนสูงกวําถั่วลันเตา, อัลมอนด๑และเมล็ด
,ถั่วโกโก๎ และเมล็ดถั่วแดง ตามลําดับแสดงให๎เห็นวําที่
ความช้ืนเพิ่มขึ้นถั่วลิสงสามารถเกิดความพรุนได๎สูงกวํา 

3.9 ความเร็วสุดท้าย  

ความเร็วสุดท๎ายเป็นสมบัติทางกายภาพของวัสดุทาง
อากาศพลศาสตร๑ (Aero dynamics) สามารถนําไปใช๎
ประโยชน๑ในด๎านการทําความสะอาดด๎วยลม การคัดแยก การ
คัดขนาดและการทําแห๎งโดยความเร็วสุดท๎ายของเมล็ดถั่วลิสง
พันธุ๑ขอนแกํน 84-8 จะเพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้น
โดยสามารถอธิบายสมการความสัมพันธ๑ระหวํางความเร็ว
สุดท๎ายและความช้ืนได๎ดังสมการ 
Y = 0.0357x + 12.099 (R² = 0.6508) (18) 

 

 
รูปที่ 14  อิทธิพลของปริมาณความชื้นกับความเร็วสุดท๎ายของเมล็ดถั่ว

ลิสงขอนแกํน 84-8. 

ซึ่งมีแนวโน๎มสอดคล๎องกับการทดลองฟักถั่วลิสงและ
เมล็ดของ Aydin (2006) เมล็ดถั่วแดงของ ISIK (2007) อัล
มอนด๑และเมล็ดของ Aydin (2003) ถั่วลันเตาของ Yalcın 
(2006) และถั่วพิสทาชิโอของ Kashaninejad (2005) โดย
พบวําถั่วลิสงมีแนวโน๎มความเร็วสุดท๎ายสูงกวําถั่วพิสทาชิโอ
และถั่วลันเตา กลําวคือเมื่อความช้ืนเพิ่มขึ้นถั่วลิสงต๎องใช๎
ความเร็วลมที่มากขึ้นเป็นอัตราสํวนที่สูงกวําพิสทาชิโอและถั่ว
ลันเตา 

3.12 สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต  

สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต เป็นลักษณะทาง
กายภาพระหวํางองศาและพื้นผิวกับการเริ่มเคลื่อนที่ของวัสดุ 
สามารถประยุกต๑ใช๎ในการออกแบบสายพานเพื่อใช๎ในการ
ลําเลียงขนสํงในกระบวนการผลิต สัมประสิทธิ์ความเสียด
ทานสถิตของเมล็ดถั่วลิสงพันธุ๑ขอนแกํน 84-8 จะเพิ่มขึ้น เมื่อ
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ปริมาณความช้ืนเพิ่มขึ้น จากการทดลองพบวําคําของ
สัมประสิทธ์ิความเสียดทานสถิตที่เป็นพ้ืนผิวตํางกันมีผลตํอ
การเคลื่อนที่ของเมล็ดถั่วลิสง เนื่องจากพื้นผิวแตํละชนิดมี
พื้นที่ผิวที่จะสัมผัสตํางถั่วลิสงตํางกัน โดยสามารถอธิบาย
สมการความสัมพันธ๑ระหวํางสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต
และความช้ืนได๎ดังสมการ 
แผํนยาง ;  Y = 0.0022x + 0.2809 (R² = 0.0494)  
แผํนอะลูมิเนียม ; Y = 0.011x + 0.1479(R² = 0.5872)  
แผํนไม๎อัด ; Y = 0.0076x + 0.1268(R² = 0.5361)  

 
รูปที่ 15.  อิทธิพลของปริมาณความชื้นกับสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน

สถิตของเมล็ดถั่วลิสงขอนแกํน 84-84.  

ซึ่งมีแนวโน๎มสอดคล๎องกับการทดลองฟักถั่วลิสงและ
เมล็ดของ Aydin, (2006) โดยพื้นผิวยาง มีคําสัมประสิทธิ์แรง
เสียดทานสูงที่สุด พื้นผิวอลูมิเนียม และพื้นผิวไม๎ตามลําดับ 
ซึ่งสอดคล๎องกับถั่วลันเตาของ Yalcın (2006) เพราะถั่วลิสง
และถั่วลันเตามีลักษณะของเปลือกหุ๎มเมล็ดเหมือนกัน 

4.สรุปผลการทดลอง 

1. คําความยาว (L) ความหนา (T) และความกว๎าง 
(W) มีความสัมพันธ๑แบบเป็นเชิงเส๎นตรงกับคําความช้ืนที่
เพิ่มขึ้นและมีจํานวนการกระจายตัวในเมล็ดขนาดกลาง (9.00 
mm -10.99 mm) สูงที่สุด 

2. เส๎นผํานศูนย๑กลางเฉลี่ย (GMD) มีความสัมพันธ๑
แบบเป็นเชิงเส๎นตรงกับคําความช้ืนทีเ่พิ่มขึ้น 

3. พื้นที่ภาพฉาย (Projected area) มีความสัมพันธ๑
แบบเป็นเชิงเส๎นตรงกับคําความช้ืนที่เพิ่มขึ้น 

4. น้ําหนัก 100 เมล็ด (100 seeds mass) มี
ความสัมพันธ๑แบบเป็นเชิงเส๎นตรงกับคําความช้ืนที่เพิ่มขึ้น 

5. ความหนาแนํนรวม (Bulk density) มีคําลดลงเมื่อ
คําความช้ืนเพิ่มขึน้ 

6. ความหนาแนํนเนื้อ (True density) และปริมาตร
ตํอหนึ่งเมล็ด (Volume per seed) มีความสัมพันธ๑แบบเป็น
เชิงเส๎นตรงกับคําความช้ืนที่เพิ่มขึ้น 

7. เปอร๑เซ็นต๑ความพรุน (Porosity) มีความสัมพันธ๑
แบบเป็นเชิงเส๎นตรงกับคําความช้ืนที่เพิ่มขึ้น 

8. ความเร็วสุดท๎าย (Terminal Velocity) มี
ความสัมพันธ๑แบบเป็นเชิงเส๎นตรงกับคําความช้ืนที่เพิ่มขึ้น 

9. คําสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (µ) มีคําเพิ่มขึ้นเมื่อ
ความช้ืนเพิ่มขึ้น โดยพื้นผิวยาง มีคําสัมประสิทธิ์แรงเสียด
ทานสูงที่สุด ตามด๎วย พื้นผิวอลูมิเนียม และพื้นผิวไม๎  
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TSWE-01 

ผลกระทบของการเปลี่ยนลปลงการใช้ที่ดินลละสภาพอากาศต่อปริมาณน้้าท่าผิวดิน
(กรณีศึกษาลุ่มน้้าฝาง  จังมวัดเชียงใมม)่ 

ดวงทิพย๑ ฤคณีย๑1และ ทรงวุฒิ แสงจันทร๑1 
1หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

ผู้เขียนติดต่อ: ดวงทิพย์ ฤคณีย์  E-mail: rukanee@gmail.com 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้ได๎ทําการตรวจสอบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินและสภาพอากาศที่มีตํอปริมาณน้ําทําผิวดิน
ของลุํมน้ําฝาง จังหวัดเชียงใหมํ โดยทําการเก็บรวบรวมข๎อมูลการใช๎ที่ดิน และสภาพอากาศในพื้นที่ลุํมน้ําชํวงปี พ.ศ. 2544 - 2553 
ทําการประเมินปริมาณน้ําทําผิวดินโดยใช๎วิธี scs-cn method จากแผนที่การใช๎ที่ดินได๎ทําการตรวจสอบการเปลี่ยนการใช๎ที่ดิน
ในชํวงปี พ.ศ. 2544 – 2548 และชํวงปี พ.ศ. 2548 – 2553 พบวําในชํวงปีดังกลําวมีแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดิน คือจาก
พื้นท่ีปุาไม๎เปลี่ยนไปเป็นพ้ืนท่ีทําการเกษตร และจากพ้ืนท่ีทําการเกษตรเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนท่ีอยูํอาศัยของชุมชน จากการคํานวณ
ปริมาณน้ําทําผิวดินพบวําในปี พ.ศ. 2544 มีปริมาณ 987.80 มิลลิเมตร โดยพบวํามีปริมาณลดลงเป็น 595.95 มิลลิเมตร ในปี พ.ศ. 
2548 และมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้น901.42 มิลลิเมตรในปี พ.ศ. 2553 จากผลการประเมินน้ําทําผิวดินโดยใช๎คําเฉลี่ยของปริมาณฝน
แสดงความสัมพันธ๑ของปริมาณฝนกับน้ําทํา พบวําปริมาณน้ําฝนเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลตํอการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ําทําผิวดิน 
โดยที่พบวําไมํมีความสัมพันธ๑กันระหวํางอุณหภูมิกับปริมาณน้ําทําผิวดินในการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้นการจัดการอนุรักษ๑ดินและน้ําจึงมี
ความจําเป็นทีจ่ะดําเนินการกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในลุํมน้ํา อันได๎แกํปริมาณน้ําทําผิวดิน และปัญหาการขาดแคลนน้ํา  

ค้าส้าคัญ: การใช้ที่ดิน; น้้าท่าผิวดิน;scs-cn method 

บทน้า 

ลุํมน้ําฝางเป็นลุํมน้ํายํอยที่มีสําคัญลุํมน้ําหนึ่งใน
ภาคเหนือ โดยมีพื้นท่ีครอบคลุม อําเภอแมํอาย อําเภอฝาง 
และอําเภอไชยปราการ ของจังหวัดเชียงใหมํ ลุํมน้ําฝางมีต๎น
น้ําอยูํบริเวณดอยขุนห๎วยฝางและดอยหัวโท ซึ่งอยูํทางตอนใต๎
ของอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งจะไหลไปทางทิศ
เหนือ ผํานอําเภอฝาง แล๎วไหลไปบรรจบกับแมํน้ํากกที่ตําบล
ทําตอน อําเภอแมํอาย จังหวัดเชียงใหมํ ความยาวของลําน้ํา
แมํฝางประมาณ 122 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 
1:750 ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่บริเวณนั้น พื้นที่สํวน
ใหญํเป็นภูเขาสลับซับซ๎อนซึ่งเป็นเทือกเขาแดนลาว ลักษณะ
ของปุาไม๎มีความอุดมสมบรูณ๑ มีสภาพอากาศโดยทั่วไปนั้นมี
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 25 องศาเซลเซียส [1] ซึ่งเดิม
พื้นที่สํวนใหญํเป็นปุาไม๎แตํในปัจจุบันพื้นที่ปุาไม๎บางสํวนนั้น

ได๎ถูกเปลี่ยนเป็นท่ีอยูํอาศัย พ้ืนท่ีเกษตรกรรมได๎แกํ การทํา
นา การทําสวน การปลูกพืชไรํ และอื่นๆ จากปัจจัยตํางๆ
เหลํานี้ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย๑ นอกจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพท่ีดินจะเกิดจากปัจจัยที่เกิดจากการ
กระทําของมนุษย๑แล๎วยังเกิดจากปัจจัยที่เกิดจากสภาพ
สิ่งแวดล๎อมอีก เชํน ลม ฝน อุณหภูมิ แสงแดด เป็นต๎น 

ดังนั้นจากปัญหาการใช๎ประโยชน๑ที่ดินที่เปลี่ยนแปลง
ไปและปัจจัยด๎านสภาพสิ่งแวดล๎อม จะสํงผลให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพทางอุทกวิทยาของลุํมน้ํา โดยงานวิจัยนี้จะ
ทําการศึกษา ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินและ
สภาพอากาศ ตํอปริมาณน้ําทําผิวดินโดยใช๎ข๎อมูลการใช๎ที่ดิน
และสภาพอากาศ 10ปีตั้งแตํ ปี พ.ศ.2544 จนถึง ปี พ.ศ. 
2553 และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการในชํวง 5ปี พ.ศ.
2544 พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.253 สําหรับใช๎การศึกษานี้ 
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2. SCS-CN method  

SCS-CN method ได๎พัฒนามาจากผลรวมของน้ําฝน 
โดยวิธีนี้เป็นการประเมินคําปริมาณน้ําทํา ที่ประกอบด๎วย 
ชํองวํางภายในดิน น้ําทําผิวดิน และอัตราสํวนท่ีไมํทราบคํา
ของน้ําทําผิวดิน วิธี scs-cn number เป็นการสันนิฐานวํา
เป็นพื้นฐานของสมการสมดุลน้ํา[2] โดยข๎อสันนิฐานแรก คือ
ผลรวมของปริมาณน้ําฝน(P คือผลรวมของชํองวํานภายใน
ดิน) Q คือปริมาณน้ําที่ไหลออกจากพ้ืนที่ (F) คือปริมาณ
น้ําฝนทั้งหมดที่เคลื่อนตัวลงไปเป็นน้ําใต๎ดิน และข๎อสันนิฐาน
นี้จะแสดงความสัมพันธ๑ของ (Ia) ดังสมการ ตํอไปนี้ [3] 
สมการสมดุลน้ํา 

P = Ia + F + Q              …(1) 

สัดสํวนของข๎อสันนิฐาน 
 

      
 

 

 
                   ….(2) 

ข๎อสันนิฐาน Ia-S 
  Ia = ∆ * S                    …(3) 

เมื่อ P คือผลรวมปริมาณน้ําฝน (Initial abstraction, 
Ia)  ∆คืออัตราสํวนของพื้นท่ี(0.1≤∆≤0.3) และQสามารถใช๎
ในการประมาณคํา Scs-Cn method ได๎ดังนี ้

 …………(4) 
คํา S ในสมการที่(4) หาได๎จาก 

(5) 

คําSและคํา CN จะเป็นคําในการใช๎ประโยชน๑ที่ดิน 
พื้นที่การศึกษา กลุํมลักษณะดิน และความช้ืนของพื้นที่ลุํมน้ํา 
โดยทั่วไปวิธี SCS-CN จะใช๎ศึกษาได๎ดีกับพื้นที่ลุํมน้ําที่ไมํใหญํ
มาก[4] 

3 วิธีการด้าเนินงาน 

1. ศึกษาพื้นที่บริเวณลุํมน้ําฝาง และทําการเก็บ
รวบรวม ข๎อมูลชุดดิน  ลักษณะการใช๎ที่ดินจากปีพ.ศ.2544 
จนถึง พ.ศ. 2553 แผนที่ภูมิประเทศ  ข๎อมูลสภาพภูมิอากาศ 
เชํน ฝน อุณหภูมิ การระเหย และความช้ืนสัมพัทธ๑เป็นต๎น 

2. ดําเนินการศึกษาวิจัยดังแสดงใน Diagram
ด๎านลํางนี ้

 
รูปที่ 2  Diagram  แสดงวิธีดําเนินการศึกษา 

4 ผลการศึกษา 

4.1 ลักษณะการใช้ท่ีดิน 

จากการการนําข๎อมูลมาวิเคราะห๑ทําให๎ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ อ.ฝาง คือ จากเดิมพื้นที่ อ.ฝาง จ.
เชียงใหมํ ปี2544 มีพื้นที่ปุาไม๎ 580.58 ตารางกิโลเมตร แตํ
ในปี2553 มีพื้นท่ีปุาไม๎ลดลง 525.71 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ี
การเพาะปลูกในปี2544 เทํากับ 219.49 ตารางกิโลเมตร แตํ
ในปี2553 เทํากับ 239.26 ตารางกิโลเมตร และการใช๎
ประโยชน๑ที่ดินอ่ืนๆในปี2544 มีการใช๎ที่ดิน28.94 ตาราง
กิโลเมตร แตํในปี2553มีการใช๎ที่ดิน 64.04 ตารางกิโลเมตร 
ดังตารางที1่ 

ตารางที1่ แสดงความเปลี่ยนแปลงของการใช๎ประโยชน๑ที่ดิน  

 
ตารางที2่ แสดงเปอร๑เซ็นต๑ความเปลี่ยนแปลงของการใช๎ประโยชน๑
ที่ดิน 

 
4.2 การวิเคราะม์ข้อมูลสภาพอากาศ 

ทําการรวบรวมข๎อมูลสภาพอากาศจากสถานีวัด
อากาศในพื้นที่การศึกษาของกรมอุตุนิยมวิทยา ได๎แกํ ข๎อมูล
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น้ําฝน อุณหภูมิ โดยในการศึกษานี้จะแสดงลักษณะสภาพ
อากาศตั้งแตํปี พ.ศ.2548 จนถึงปี พ.ศ.2553 และลักษณะ
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปของชํวงปี พ.ศ.2548  พ.ศ.
2548 และ พ.ศ.2553  

ตารางที่3 สถานีวัดน้าํฝนและปริมาณน้าํฝนรายป ี(มม.) ข๎อมูลน้ําฝน  

 
ทําการรวบรวมข๎อมูลปริมาณน้ําฝนหลัง 10 ปี ( พ.ศ. 

2544 - .ศ. 2553 ) จากจํานวน 3 สถานีของกรม
อุตุนิยมวิทยา ที่ตั้งอยูํบริเวณพื้นที่ศึกษาดังแสดงใน รูปที่ 3 - 
รูปที่ 5 

 
รูปที่ 3  ปริมาณน้ําฝนรายเดือนของปี พ.ศ.2544 

 
รูปที่4  ปริมาณน้ําฝนรายเดือนของปี พ.ศ.2548 

 
รูปที่5  ปริมาณน้ําฝนรายเดือนของปี พ.ศ. 2553 

จากรูปที่ 3-5 จะแสดงถึงแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของปริมาณฝนภายในลุํมน้ําในชํวงฤดูร๎อนและฤดูฝน
ในปีพ.ศ. 2544 มีปริมาณน้ําฝนคํอนข๎างน๎อยในชํวงเดือน
พฤศจิกายนถึงเมษายนแตํในชํวงฤดูร๎อนพบวํา มีปริมาณ
น้ําฝน 200-300 มิลลิเมตรโดยที่มีปริมาณฝนสูงสุดในเดือน
พฤษภาคม ในขณะที่ปีพ.ศ.2548 มีปริมาณฝนสูงสุดอยูํ
ในชํวงเดือน กันยายน ซึ่งมีปริมาณ301.33 มิลลิเมตรและ
ในชํวงเดือน พฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ๑ จะมีปริมาณ
ฝนคํอนข๎างน๎อยมาก สํวนในชํวงปี พ.ศ. 2553 จะมีปริมาณ
ฝนสูงสุดอยูํ ในชํวงเดือนพฤษภาคมมีปริมาณ 259.07
มิลลิเมตรและมีปริมาณฝนตกน๎อยในชํวงเดือน พฤศจิกายน
ถึงเดือนกุมภาพันธ๑ ดังเชํนปี พ.ศ.2548 และปริมาณนํ้าฝน
รายปี ที่แสดงในรูปที่ 6 

 

 
รูปที่ 6 ปริมาณน้ําฝนรายปีในพื้นที่ลุํมน้ํา 

ข้อมูลอุณมภูมิ 

 
จากรูปที่ 7 แสดงถึงอุณหภูมิสูงสุดรายปีโดยที่

อุณหภูมิสูงสุดของปี พ.ศ. 2544 จะอยูํในชํวงเดือนเมษายน
โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูํที่39องศาเซลเซียส สํวนในปี พ.ศ.
2548 และปี พ.ศ.2553 อุณหภูมิสูงสุดอยูํในชํวงเดือน
พฤษภาคมโดยมีอุณหภูมิอยูํที่ 42 และ 41 องศาเซลเซียส 
ตามลําดับ และจากรูปที8่ อุณหภูมิต่ําสุดของปีพ.ศ.2544และ
ปีพ.ศ.2548 จะอยูํในชํวงเดือนมกราคม มีอุณหภูมิอยูํที่ 10 
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และ 11.5องศาเซลเซียส สํวนในปีพ.ศ.2553 มีอุณหภูมิต่ําสุด 
12.5 องศา ในเดือนกุมภาพันธ๑ 

 
รูปที่ 7  อุณหภูมิสูงสุดรายปี 

 
รูปที่ 8  อุณหภูมิต่ําสุดรายปี 

4.3 การประเมินปริมาณน้้าท่า 

การศึ กษาประเมิ นปริ มาณน้ํ าทํ าโดย scs-cn 
method โดยทําการแยกประเมินปริมาณน้ําทําในปี พ.ศ. 
2544  พ.ศ.2548 และพ.ศ. 2553 เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงเป็น
ผลเนื่องจากการใช๎ที่ดินและสภาพอากาศในพื้นที่ลุํมน้ํา 

ตารางที ่4  ปริมาณน้ําทํารายเดือน (มลิลิเมตร.) 

 

 
รูปที่9  เปรียบเทียบปริมาณน้ําทํารายเดือนปี พ.ศ. 2544 พ.ศ.2548 

และ พ.ศ.2553 

จากรูปที่9 แสดงให๎เห็นวําจากการประเมินปริมาณ
น้ําทําจะมีคํามากในระหวํางชํวงฤดูฝนตั้งแตํเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนตุลาคมในปีพ.ศ.2544มีปริมาณน้ําทําสูงสุดในเดือน
พฤษภาคมและเริ่มลดลงตั้งแตํเดือนมิถุนายนและเดือน
กรกฎาคม และเพิ่มอีกครั้งในเดือนสิงหาคม ในปีพ.ศ.2548 มี
ปริมาณน้ําทํามากท่ีสุดในเดือนกันยายน สํวนในปีพ.ศ.2553 
มีปริมาณน้ําทําสูงสุดในเดือนพฤษภาคมและลดลงเดือน
มิถุนายนและเดือนกรกฎาคม และเพิ่มอีกครั้ งในเดือน
สิงหาคมเชํนเดียวกันปี พ.ศ. 2544  
ตารางที ่5  การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

 
 

ตารางที่ 6  เปอร๑เซ็นต๑การใช๎ที่ดินและปริมาณน้ําทําผิวดิน 

 
4.4 ความสัมพันธ์ระมว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินกับ
ปริมาณน้้าท่า 

จากการเพิ่มขึ้นของที่อยูํอาศัยและการขยายพื้นที่ทาง
การเกษตรเป็นปัจจัยที่ทําให๎ปริมาณน้ําทําภายในลุํมน้ํา
เพิ่มขึ้น ขณะที่ปุาไม๎ลดลง ซึ่งเป็นผลให๎น้ําทําผิวดินเพิ่มขึ้น
ด๎วยเชํนกัน ตั้งแตํปี พ.ศ. 2544 ถึง ปี พ.ศ.2553 ที่อยูํอาศัย
เพิ่มขึ้น7.72% โดยมีน้ําทําผิวดินเพิ่มขึ้น45.77% ขณะที่พื้นที่
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ทําการเกษตรเพิ่มขึ้น 4.52%มีปริมาณน้ําทําผิวดินเพิ่มขึ้น 
48.62% (ตารางที่6) จากข๎อมูลปริมาณน้ําฝนเนื่องจากไมํมี
ข๎อมูลชํองระยะเวลาการตกของฝนจึงไมํสามารถหาคํา
ปริมาณนํ้าฝนสูงสุดได๎ ในชํวงปีที่ทําการศึกษา มีปริมาณผิว
ดินคํอยๆเพิ่มขึ้น ผลการศึกษาจึงแสดงถึงผลกระทบเชิงลบ
ของการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินตํอปริมาณน้ําทําผิวดิน จาก
การลดลงของสิ่งปกคลุมดินเชํนปุาไม๎กับการเพิ่มขึ้นพื้นที่ทํา
การเกษตรและแหลํงที่อยูํอาศัย โดยที่มีปริมาณน้ําผิวดิน
เพิ่มขึ้น  

4.5 ความสัมพันธ์ระมว่างปริมาณน้้าฝนกับปริมาณน้้าท่า 

ในการเกิดปริมาณน้ําทํานั้น ปริมาณฝนที่ตกจะต๎องมี
คํามากกวําอัตราการซึมน้ําผํานดิน ในการศึกษาครั้งนี้ 
ปริมาณน้ําทําผิวดินลดลงและเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2544 จนถึง
ปีพ.ศ.2553 โดยในปี2544มีปริมาณน้ําทํา 987.80มิลลิเมตร 
ซึ่งลดลงในป2ี548 ที่มีปริมาณน้ําทําเทํากับ595.95 มิลลิเมตร 
และปริมาณน้ําทําเพิ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2553 มีปริมาณเทํากับ 
901.42 มิลลิเมตร ตามลําดับ ซึ่งจะสัมพันธ๑กับปริมาณน้ําฝน
รายปี (ตารางที่ 5) จากข๎อมูลการใช๎พื้นที่ในปี พ.ศ. 2544 
พ.ศ.2548และปีพ.ศ.2553 ซึ่งมีเปอร๑เซ็นต๑การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณน้ําฝนรายปีจากในปีพ.ศ.2544ลดลง 30%และเพิ่มขึ้น 
24.91%ใ น ปี พ . ศ . 2553 ก็ จ ะ มี ผ ล ใ ห๎ ป ริ ม า ณ น้ํ า ทํ า
เปลี่ยนแปลงไปลดลง 39.66%และเพิ่มขึ้น 51.25% 
ตามลําดับ 

4.6 ความสัมพันธ์ระมว่างปริมาณอุณมภูมิกับปริมาณ
น้้าท่า 

จากการวิเคราะห๑คําอุณหภูมิในชํวงปีที่ทําการศึกษา
พบวําไมํมีความสัมพันธ๑ระหวํางอุณหภูมิกับปริมาณน้ําทํา  

 

5.สรุป 

จากผลการศึกษาปริมาณน้ําทําผิวดินบริเวณลุํมน้ํา
ฝาง จังหวัดเชียงใหมํทําการศึกษาตั้งแตํปี พ.ศ. 2544 จนถึง 
ปีพ.ศ.2553 พบวําการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินนั้นมีผลเชิงลบ
ตํอปริมาณน้ําทํา ที่มีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นั้นและปริมาณ
น้ําฝนยังเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณ

น้ําทําผิวดิน ซึ่งพบวําในปี พ.ศ. 2544 มีปริมาณน้ําทําผิวดิน 
987.80 มิลลิเมตร และลดลง 595.95 มิลลิเมตร ในปี พ.ศ. 
2548 แล๎วกลับเพิ่มขึ้นอีก 901.42 มิลลิเมตรในปี พ.ศ. 2553 
โดยในการศึกษาครั้งนี้ยังพบอีกวําอุณหภูมิไมํมีความสัมพันธ๑
กับการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําทํา ดังนั้นการจัดการอนุรักษ๑
ดินและน้ํา จึงมีความจําเป็นที่จะต๎องมีการจัดการ ที่จะ
ดําเนินการกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในลุํมน้ําเป็นอยําง
มาก 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร๑ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให๎การสนับสนุน
ทุนการศึกษาวิจัย อีกทั้งผู๎ทรงคุณวุฒิที่ให๎คําแนะนําในการ
แก๎ไขบทความฉบับนี้ ให๎สําเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 
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TSWE-02 

การเพิ่มประสิทธิภาพของการปลูกไม้ผลบนที่ลาดชันโดยใช้ระบบการใม้น้้าลบบมยด 
ร่วมกับสารดูดความชื้นโพลีเมอร ์

ระวิน  สืบค๎า และ มัตติกา  พนมธรนิจกุล 
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239  ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมือง   

จังหวัดเชียงใหม่50200  

ผู้เขียนติดต่อ: ระวิน  สืบค้า  E-mail: rawin2272@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

การปลูกพืชเ ชิงแถบอนุรั กษ๑บนที่ ลาดชันโดยการปลูกแบบสลับระหวํางพืชไรํ และไม๎ ผล (Alleycropping)  
ถูกนํามาใช๎เพื่อลดปัญหาการพังทลายของดิน และความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล๎อมบนที่สูง อันเนื่องมาจากการทําไรํเลื่อนลอย
และการเผาพื้นที่เพือ่เตรียมการเพาะปลูกของเกษตรกร ปัญหาอุปสรรคของการปลูกพืชเชิงแถบอนุรักษ๑ดังกลําวคือ ความเสียหาย
ของไม๎ผลเนื่องมาจากความช้ืนที่ไมํเพียงพอในฤดูแล๎ง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อลดความเสียหายของไม๎ผลที่ปลูกเชิงแถบอนุรักษ๑
ในระบบเกษตรน้ําฝน และเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกไม๎ผลบนที่ลาดชัน โดยการใช๎ระบบการให๎น้ําแบบหยด ซึ่งคํานวณออกแบบบน
พื้นฐานทางวิศวกรรมเพื่อให๎มีต๎นทุนไมํแพงและมีประสิทธิภาพสูง และมีการเก็บเกี่ยวน้ําฝนไว๎ในถังเก็บน้ําซึ่งติดตั้งบริเวณสํวน
บนสุดเหนือพื้นที่เพาะปลูกที่ลาดชัน เพื่อใช๎ความดันจากแรงโน๎มถํวงในการสํงน้ําให๎แกํระบบน้ําหยด ปริมาณน้ําฝนที่เก็บเกี่ยวและ
น้ําที่จะใช๎ให๎แกํพืชพิจารณาจากการใช๎น้ําของพืชหรือการคายระเหยของไม๎ผลในชํวงฤดูแล๎ง (มกราคม-พฤษภาคม) นอกจากนี้มีการ
ใสํสารดูดความช้ืน (Hydrophilic polymer) ให๎แกํดินในเขตรากพืชกํอนการให๎น้ําเพื่อเพิ่มการอุ๎มน้ําให๎แกํดิน การทดลอง
ประกอบด๎วยการปฏิบัติ 4 วิธีคือ (1) ไมํมีการให๎น้ํา (2) ไมํให๎น้ําแตํใสํสารดูดความช้ืนโพลีเมอร๑ (3) ให๎น้ําแบบหยด และ (4) ให๎น้ํา
แบบหยดรํวมกับการใสํโพลีเมอร๑ ทําการศึกษาเปรียบเทียบผลของการให๎น้ําแบบหยดและการไมํให๎น้ํารวมถึงการใสํสารดูดความช้ืน
โพลีเมอร๑ที่มีตํอการกักเก็บน้ําในดิน การเจริญเติบโตของไม๎ผล และสมบัติของดินบางประการ ผลการทดลองพบวําการให๎น้ําแบบ
หยดทําให๎ปริมาณการกักเก็บน้ําในดินที่เป็นประโยชน๑ในชํวงความลึกดิน 1 ม. สูงขึ้นมากกวําการไมํให๎น้ําอยํางชัดเจน (ประมาณ 
80-100 มม.)โดยวิธีให๎น้ําแบบหยดรํวมกับสารดูดความช้ืนโพลีเมอร๑มีปริมาณการกักเก็บน้ําในดินสูงสุดตลอดชํวงฤดูแล๎งที่ทดลอง
ให๎น้ํา ในขณะที่สํวนที่ไมํได๎ให๎น้ํามีปริมาณน้ําในดินลดลงเรื่อยๆอยํางมีนัยสําคัญ บางต๎นเหี่ยวเฉา และบางต๎นแห๎งตาย ในสํวนของ
การเจริญเติบโต (ระหวํางธันวาคม 2553-พฤษภาคม 2555) เมื่อพิจารณาจากความสูงและความกว๎างทรงพุํม พบวําไม๎ผลที่ให๎น้ํามี
การเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นมากกวําอยํางชัดเจน โดยไม๎ผลที่ให๎น้ําแบบหยดรํวมกับการใช๎สารดูดความช้ืนโพลีเมอร๑มีการเจริญเติบโต
มากกวําที่ไมํได๎ให๎น้ําสําหรับมะมํวง มะนาว มะเฟือง ฝรั่ง และละมุด เป็น 77, 103, 44, 132 และ 64%ตามลําดับ ดังนั้นการให๎น้ํา
แบบหยดแกํไม๎ผลในฤดูแล๎งรํวมกับการใช๎สารดูดความช้ืนโพลีเมอร๑ จึงเป็นวิธีที่ชํวยลดความเสียหายของไม๎ผลและเพิ่มการ
เจริญเติบโตได๎อยํางดียิ่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทําเกษตรบนที่ลาดชันเพื่อให๎เกิดการอนุรักษ๑ดิน น้ํา และสิ่งแวดล๎อมอยําง
ยั่งยืน 

ค้าส้าคัญ: การใม้น้้าลบบมยด; สารดูดความชื้นโพลีเมอร์; การปลูกพืชเชิงลถบอนุรักษ์ 
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บทน้า 

การทําไรํเลื่อนลอย (Shifting cultivation) และการ
เผาปุาเพื่อทําการเกษตร เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให๎เกิดการชะ
ล๎างพังทลายของดิน (Soil erosion) ทําลายโครงสร๎างดิน ดิน
เสื่อมสภาพจากการสูญเสียหน๎าดิน และทําให๎เกิดความ
เสียหายอยํางมากตํอระบบนิเวศ กํอให๎เกิดปัญหาอุทกภัย ภัย
แล๎ง ทําให๎คุณภาพของน้ําเสื่อมลงจากการปนเปื้อนของดิน
ตะกอนที่น้ําพัดพาด๎วยการไหลบํา (Runoff) และยังสํงผล
กระทบตํอสภาพแวดล๎อมเชํนปัญหาหมอกควันจากการเผา
ปุาในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศ 

ระบบการปลูกพืชเชิงแถบอนุรักษ๑ (Alley cropping) 
เป็นการทําเกษตรเชิงอนุรักษ๑รูปแบบหนึ่งที่ถูกนํามาใช๎เพื่อ
แก๎ปัญหาดังกลําวรวมถึงเพื่ออนุรักษ๑ดินและน้ําบนที่สูง โดย
การปลูกพืชไรํหรือพืชผักสลับกับแถบไม๎ผลหรือพืชยืนต๎นซึ่ง
จะชํวยเกาะยึดดินและดูดซับน้ํา ลดการพังทลายของดิน ลด
ความเสี่ยงในการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (Monoculture) และเพิ่ม
ความหลากหลายของพืชพันธุ๑และผลผลิต ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม
รายได๎ให๎แกํเกษตรกร [3] อยํางไรก็ตามปัญหาอุปสรรคที่พบ
ในการปลูกพืชเชิงแถบอนุรักษ๑คือความเสียหายของไม๎ผลใน
ฤดูแล๎งและในสภาวะฝนทิ้งชํวง โดยเฉพาะไม๎ผลปลูกใหมํหรือ
ต๎นยังเล็ก ทั้งนี้เนื่องมาจากความช้ืนที่ไมํเพียงพอ ทําให๎ไม๎ผล
บางสํวนตาย เหี่ยวเฉา การเจริญเติบโตถูกจํากัด และผลผลิต
ลดน๎อยลงกวําที่ควรจะเป็น 

ระบบการให๎น้ําแบบหยด (Drip irrigation) ได๎
นํามาใช๎รํวมกับการปลูกพืชเชิงแถบอนุรักษ๑ เพื่อแก๎ปัญหา
ความเสียหายของไม๎ผลในฤดูแล๎ง และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เพาะปลูกบนท่ีลาดชัน เป็นการให๎น้ําด๎วยปริมาณน๎อยๆแตํ
บํอยครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่มีความลาดเทสูง 
(30-45%) และปริมาณน้ําที่สามารถนํามาใช๎ได๎มีน๎อย [6] 
ข๎อดีที่สํ าคัญคือชํวยประหยัดน้ํ าได๎มากและพืชได๎รับ
ประโยชน๑อยํางมากมายโดยเฉพาะพืชที่ยังเล็กอยูํ เพราะน้ํา
หยดลงไปที่รากโดยตรงแทนท่ีจะสูญเสียไประหวํางแถวของ
พืชทําให๎ลดปัญหาเรื่องวัชพืชได๎ดี  และใช๎พื้นฐานการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อให๎ได๎ระบบที่มีต๎นทุนไมํแพงและมี
ประสิทธิภาพสูง รํวมกับการเก็บเกี่ยวน้ําฝนเพื่อเก็บเป็น
แหลํงน้ําใช๎ในฤดูแล๎ง นอกจากนี้ทดลองใสํสารดูดความช้ืนโพ
ลีเมอร๑ (Hydrophilic polymer) ให๎แกํดินในเขตรากพืชกํอน

การให๎น้ํ า เพื่อเพิ่มการอุ๎มน้ํ าให๎แกํดินซึ่ งจะชํวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการให๎น้ําอีกทางหนึ่ง 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปลูกพืชเชิงแถบอนุรักษ๑บนที่ลาดชัน และลดความเสี่ยงตํอ
ความเสียหายของไม๎ผลในชํวงฤดูแล๎ง ทั้งนี้เพื่อสร๎างแรงจูงใจ
ให๎กับเกษตรกรให๎สามารถทําการเกษตรในพื้นที่เดิม สามารถ
เลือกพืชปลูกในแถบอนุรักษ๑ได๎หลากหลายขึ้นโดยเฉพาะพืชที่
ให๎ผลตอบแทนสูงหรือไมํทนแล๎ง เป็นการเพิ่มผลผลิตและ
รายได๎ให๎แกํเกษตรกร ชํวยลดปัญหาการเสื่อมโทรมของดิน
และการทําลายสภาพแวดล๎อม อันจะเป็นการอนุรักษ๑ดิน น้ํา 
และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 

วิธีการศึกษา 

1. สถานที่ลละการเตรียมลปลงทดลอง 

สถานที่ที่ใช๎เป็นแปลงทดลองอยูํในบริเวณเทือกเขา
หมูํบ๎านถวน ต.บ๎านทับ อ.แมํแจํม จ.เชียงใหมํ สูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,245 ม. ลักษณะดินเป็นดินเนื้อ
ปานกลาง พื้นที่มีความลาดชันประมาณ 45% แบํงเป็นแปลง
ยํอยขนาด 5X30 ม. จํานวน 15 แปลง ซึ่งใช๎ในการทดลอง
วิธีการปลูกพืชเชิงอนุรักษ๑แบบตํางๆ [3] โดยเลือกใช๎แปลง
ยํอยท่ีมีแถบอนุรักษ๑ไม๎ผลผสมจํานวน 4 แปลง ซึ่งเป็นแถบ
อนุรักษ๑ขนาด 3x5 ม. จํานวน 2 แถบอยูํตําแหนํงกลางและ
สํวนลํางสุดของแปลงยํอย แตํละแถบปลูกไม๎ผลเป็น 2 แถว
สลับฟันปลา ระยะระหวํางต๎นประมาณ 2 ม. จํานวน 5 ต๎น
ตํอ 1 แถบ และปลูกไม๎ผล 5 ชนิดได๎แกํ มะมํวง (Mango, 
Mangifera indica L.) มะนาว (Lemon, Citrus 
aurantifolia) มะเฟือง (Star apple, Averrhoa 
carambola L.) ฝรั่ง (Guava, Psidium guajava L.) และ
ละมุด (Sapodilla, Manikara achras Fosberg) ไม๎ผลมี
อายุระหวําง 1-3 ปี และทําการปรับพื้นที่เฉพาะหลุมปลูกเป็น
แอํงขั้นบันได (Individual basin) มีลักษณะเป็นแอํงหรือ
หลุมวงกลมขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 0.5-1 ม. ตามความ
เหมาะสมกับต๎นพืช [5] และคลุมดินในหลุมปลูกด๎วยเศษ
วัชพืชเพื่อชํวยลดการสูญเสียความชื้นจากการระเหยบนผิว
ดิน 

2. การออกลบบลละติดต้ังถังเก็บน้้าฝน 
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ปริมาณน้ําฝนที่เก็บเกี่ยวหรือน้ําที่จะใช๎ให๎แกํพืช 
พิจารณาคํานวณจากปริมาณความต๎องการน้ําของพืชหรือ
ศักยภาพการคายระเหย (Potential evapotranspiration, 
ETp) และปริมาณการใช๎น้ําของพืชที่แท๎จริง (Actual 
evapotranspiration, ETa) ของไม๎ผลในชํวงฤดูแล๎ง และ
พบวําการใช๎น้ําของพืชในชํวงเดือน ม.ค.-เม.ย. มีปริมาณไมํ
เกิน 3 มม./วัน [2] การทดลองนี้จึงกําหนดปริมาณการใช๎น้ํา
ของไม๎ผลเป็น 3 มม./วัน ตลอดชํวง 120 วัน โดยพิจารณาไม๎
ผลคลอบคลุมพื้นท่ี 1 ม2 จะเป็นปริมาณน้ําที่ต๎องใช๎เทํากับ 
360 ลิตร/ต๎น คิดเป็นปริมาณน้ําที่ต๎องใช๎สําหรับแตํละแปลง
ยํอย (ไม๎ผล 5 ต๎น) เทํากับ 1,800 ลิตร โดยให๎น้ําแกํไม๎ผลใน
แถบอนุรักษ๑ 1 แถบ เพื่อเปรียบเทียบกับอีกแถบที่ไมํได๎ให๎น้ํา 

เลือกใช๎ทํอคอนกรีตทําเป็นถังเก็บน้ําเนื่องจากหาได๎
งํายในท๎องถิ่นและมีต๎นทุนไมํสูงมาก ถังเก็บน้ํามีความสูง 1.2 
ม. (ปริมาตร 0.95 ม3) จํานวน 2 ถังตํอเช่ือมกัน (รวมปริมาตร 
1.9 ม3) ตํอ 1 แปลงยํอย โดยติดตั้ งถังเก็บน้ําบริเวณสํวน
บนสุดของแปลงเพื่อใช๎ความดันจากแรงโน๎มถํวงเป็นพลังงาน
ในการสํงน้ําให๎แกํระบบน้ําหยด รวมทั้งออกแบบถาดรับ
น้ําฝนเป็นแผํนฝาสังกะสีขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 1.4 ม. ครอบ
เป็นฝาปิดบนถังเก็บน้ํา (รูปที่ 1) มีลักษณะเป็นชามทรงกรวย
เจาะพื้นตรงกลางเป็นรูๆคล๎ายตะแกรงเพื่อให๎น้ําไหลลงในถัง
เก็บและชํวยกรองดักเศษสิ่งสกปรกตํางๆ 

   
รูปที่ 1 ถังเก็บน้ําฝนและการติดตั้งบนแปลงทดลอง 

3. การเก็บเกี่ยวน้้าฝน 

ทําการเก็บเกี่ยวน้ําฝนตลอดชํวงฤดูฝน (มิ.ย.-ต.ค.) 
เป็นเวลาประมาณ 4-5 เดือน หากในพื้นที่แปลงทดลองมี
ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีไมํต่ํากวํา 1,000 มม. เมื่อพิจารณา
จากพื้นที่รับน้ําของถาดรับน้ําฝน ปริมาตรน้ําที่เก็บเกี่ยวได๎จะ
เป็น 1.54 ม3/ถัง (เมื่อถังมีความสูงไมํจํากัด) และจากข๎อมูล
ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีของปี 2553-2554 สําหรับบริเวณ
แปลงทดลองของสถานีวิจัยต๎นน้ําแมํแจํม กรมอุทยาน
แหํงชาติสัตว๑ปุาและพันธุ๑พืช พบวํามีคําระหวําง 1,300-

1,400 มม. ดังนั้นน้ําฝนที่ได๎จะมีปริมาณเพียงพอและเต็มตาม
ความจุของถังเก็บน้ํา 

4. การออกลบบลละติดต้ังระบบการใม้น้้าลบบมยด 

ทําการคํานวณออกแบบระบบให๎น้ําบนพื้นฐานเชิง
วิศวกรรม โดยอยูํ บนเกณฑ๑ที่ ใ ช๎ต๎นทุนไมํแพงและมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งหาซื้อได๎งําย ออกแบบวางแนวทํอและ
การทํางานของระบบที่ต๎องการ จากนั้นจึงคํานวณหาขนาด
ของทํอที่เหมาะสม และการสูญเสียความดันของน้ําที่ไหล
ภายในทํอสํวนตํางๆ โดยคํานวณหาขนาดของทํอจากสมการ
ที่ 1 [4] 

V = 12.73 Q / D2 ….(1) 
เมื่อ V = ความเร็วเฉลี่ยของน้ํา (m/s), Q = อัตราการไหล

ของน้ํา (l/s) และ D = เส๎นผําศูนย๑กลางภายในของ
ทํอ (cm) โดยออกแบบให๎มีความเร็วการไหลไมํเกิน 
1.5-2 m/s และใช๎สมการของ Hazen-Williams 
สําหรับหาการสูญเสียความดันในทํอดังสมการที่ 2 
[6] 

Hf = 1.21x1010. (Q / C)1.852. D-4.87. L   ….(2) 

เมื่อ Hf = คําการสูญเสียความดันเนื่องจากความฝืด 
(m), D = เส๎นผําศูนย๑กลางภายในทํอ (mm), L = ความยาว
ทํอ (m) และ C = สัมประสิทธ์ิความฝืดของผิวทํอ โดยใช๎
ข๎อกําหนดวําการสูญเสียความดันของทํอประธานยํอยและทํอ
แขนงรวมกันไมํเกิน 20% ของความดันใช๎งาน [4] จากการ
คํานวณออกแบบได๎เลือกใช๎อุปกรณ๑หลักของระบบน้ําหยด
ดังนี ้

- หัวน้ําหยดแบบปรับปริมาณการจํายน้ําได๎ 0-120 
ลิตร/ช่ัวโมง ที่แรงดัน 0.1-0.5 บาร๑ 

- ทํอแขนงใช๎ทํอ LDPE (Low density 
polyethylene) ขนาด 16 มม. 

- ทํอประธานใช๎ทํอ LDPE ขนาด 20 มม. 
- เครื่องกรองน้ําแบบตะแกรง 120 Mesh 
ดําเนินการติดตั้งระบบน้ําหยดในแตํละแปลงยํอย 

โดยเริ่มจากการติดอุปกรณ๑กรองน้ําและวาว๑ลควบคุมการเปิด-
ปิดน้ํา เดินแนวทํอหลักและทํอแขนงจากถังเก็บน้ําไปยังหลุม
ปลูกไม๎ผลที่ได๎กําหนดไว๎ และติดตั้งหัวน้ําหยดบริเวณโคนต๎น
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พืช (รูปท่ี 2. ก) ทดสอบการทํางานของระบบและตรวจสอบ
การทํางานของหัวน้ําหยด  

5. การใส่สารดูดความชื้นโพลีเมอร์ 

เตรียมสารดูดความช้ืนโพลีเมอร๑ในอัตรา 100 กรัมโพ
ลีเมอร๑แห๎งตํอนํ้า 20 ลิตร ผสมทิ้งไว๎ 1 คืน โพลีเมอร๑จะดูด
ซับน้ําไว๎จนมีลักษณะคล๎ายวุ๎นหรือเจล ทําการใสํสารดูด
ความช้ืนในหลุมปลูกไม๎ผล โดยขุดหลุมรอบๆต๎นหํางจากโคน
ประมาณ 30 ซม. ขุดหลุมลึก 20-30 ซม. กว๎าง 15-20 ซม. 
(รูปท่ี 2. ข) จากนั้นผสมโพลีเมอร๑คลุกเคล๎ากับดินและใสํลง
ในหลุมที่ขุดไว๎แล๎วกลบด๎วยดินเดิม โดยใช๎โพลีเมอร๑อิ่มน้ําใน
อัตรา 2 ลิตร/ต๎น [1] 

  
รูปที่ 2  การติดตั้งระบบน้ําหยด (ก) และ การใสํสารดูดความชื้นโพลี

เมอร๑ (ข) 

6. การทดลองใม้น้้าลบบมยดลก่ไม้ผล  

การทดลองให๎น้ําแบบหยดแกํไม๎ผลในแถบอนุรักษ๑
ดําเนินการทดลองในชํวงฤดูแล๎งระหวํางเดือน ม.ค.-พ.ค. ปี 
2554 และ 2555 โดยปริมาณการให๎น้ําแกํไม๎ผลแตํละต๎นมี
คําประมาณ 3 มม./วัน ในพื้นที่ 1 ม2 หรือได๎เป็น 3 ลิตร/วัน 
ออกแบบกําหนดการให๎น้ําทุกๆ 2 วัน (6 ลิตร/ครั้ง) เวลาใน
การให๎น้ํา 8 ช่ัวโมง/ครั้ง ทําการปรับอัตราการหยดของหัวน้ํา
หยดซึ่งเป็นระบบเกลียวปรับลิ้นควบคุมการจํายน้ํา โดยปรับ
อัตราการจํายน้ําของหัวน้ําหยดเป็น 0.75 ลิตร/ช่ัวโมง (12.5 
มิลลิลิตร/นาที) กําหนดระยะเวลาทดลองให๎น้ํา 120 วัน  

วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomi-
zed Design (CRD) โดยกําหนดวิธีปฏิบัติ 4 วิธี ประกอบด๎วย 
(i) ไมํมีการให๎น้ํา (Non-irrigation, N) (ii) ไมํมีการให๎น้ําแตํใสํ
สารดูดความช้ืนโพลีเมอร๑ (Non-irrigation and polymer, 
NP) (iii) ให๎น้ําแบบหยด (Drip irrigation, D) และ (iv) ให๎น้ํา
แบบหยดและใสํสารดูดความช้ืน (Drip irrigation and 

polymer, DP) และเปรียบเทียบผลของการให๎น้ําจากปริมาณ
การกักเก็บน้ําในดิน การเจริญเติบโตของพืช และสมบัติของ
ดินบางประการ 

7. การวัดผล บันทึก ลละเก็บรวบรวมข้อมูล 

7.1 ข๎อมูลทางอุตุนิยมวิทยา 
รวบรวมข๎อมูลทางอุตุนิยมวิทยาจากสถานีตรวจวัด

สภาพภูมิอากาศที่สถานีวิจัยต๎นน้ําแมํแจํม กรมอุทยาน
แหํงชาติสัตว๑ปุาและพันธุ๑พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม อ.แมํแจํม จ.เชียงใหมํ ซึ่งอยูํหํางจากแปลง
ทดลองประมาณ 1 กิโลเมตร โดยข๎อมูลที่รวบรวมและบันทึก
เพื่อใช๎ในการวิจัยได๎แกํ ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิอากาศ 
ความช้ืนสัมพัทธ๑ และความเร็วลม เป็นต๎น 

7.2 ปริมาณการกักเก็บน้้าในดิน 

เก็บข๎อมูลปริมาณการกักเก็บน้ําในดิน (Soil water 
storage) ในชํวงความลึกดิน 0-1 ม. โดยเก็บตัวอยํางดินด๎วย
หลอดเจาะดิน (Soil tube) และวัดหาความชื้นในดินในชํวง
ความลึกที่เพิ่มขึ้นทุกๆระยะ 20 ซม. ด๎วยวิธีการหาความช้ืน
โดยตรงโดยใช๎ตู๎อบลมร๎อน (Hot-air oven) ตลอดชํวงฤดูฝน
และฤดูแล๎ง เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความช้ืนของดินและ
การใช๎น้ําของพืช 

7.3 การเจริญเติบโตของพืช 

วัดคําที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชได๎แกํ ความ
สูงของต๎นพืช ความกว๎างทรงพุํม และขนาดของลําต๎นที่
เพิ่มขึ้น โดยทําการวัดตามชํวงเวลาตํางๆของการเจริญเติบโต
ตลอดชํวงเวลาการทดลอง เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช๎
น้ํา (Water use efficiency) จากการเจริญเติบโตของไม๎ผล 

7.4 สมบัติของดินบางประการ 

เก็บตัวอยํางดิน 4-5 ครั้งในระหวํางชํวงเวลาการ
ทดลอง เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินบางประการ
ได๎แกํ คําปฏิกริยาของดิน (pH) อินทรียวัตถุในดิน (Organic 
matter, OM) ความหนาแนํนรวม (Bulk density, BD) ความ
หนาแนํนอนุภาคดิน (Particle density, PD) ความจุความช้ืน
ในสนาม (Field capacity, FC) ความพรุนท้ังหมด (Total 
porosity, TP) ความพรุนที่มีการถํายเทอากาศดี (Aeration 

(ก) (ข) 
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porosity, AP) และอุณหภูมิดิน (Soil temperature, ST) 
ในชํวงความลึกดิน 0-40 ซม. ซึ่งทําการวิเคราะห๑สมบัติตาม
วิธีมาตรฐานการวิเคราะห๑ดิน ที่สาขาวิชาปฐพีศาสตร๑และอนุ
รักษศาสตร๑ คณะเกษตรศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

ผลการทดลองลละวิจารณ์ 

ปริมาณการกักเก็บน้้าในดิน 

ผลการวัดและประเมินการกักเก็บน้ําในดินในชํวง
ความลึก 1 ม. ในระหวํางการทดลองให๎น้ําแบบหยดแกํไม๎ผล
ผสมที่ปลูกในแถบอนุรักษ๑ ระยะเวลาการทดลองให๎น้ํา 120 
วัน สําหรับการทดลองให๎น้ําในครั้งที่ 1 (24 ม.ค.-23 พ.ค. 
2554) จากรูปที่ 3 แสดงให๎เห็นวําปริมาณน้ําในดินของวิธีให๎
น้ําหยด (D) และวิธีให๎น้ําหยดและใสํโพลีเมอร๑ (DP) มีปริมาณ
การกักเก็บน้ําสูงกวําวิธีที่ไมํได๎ให๎น้ํา (N และ NP) ประมาณ 
40-50 มม. ตลอดชํวงการทดลองให๎น้ํา พบวําปริมาณน้ําใน
ดินมีการเก็บกักเพิ่มมากขึ้นเมื่อเริ่มการให๎น้ําแบบหยดแกํดิน
ในทุกชนิดพืช ปริมาณน้ําในดินสูงสุดของการให๎น้ําหยดอยูํ
ในชํวงกลางของการทดลอง (มี.ค.) มีคําเป็น 343 และ 352 
มม. ในวิธี D และ DP ตามลําดับ โดยที่วิธี DP มีแนวโน๎มให๎
คําการกักเก็บน้ําในดินสูงสุด แสดงให๎เห็นวําการให๎น้ําแบบ
หยดสํงผลให๎ดินมีการอุ๎มน้ําเพิ่มขึ้นตลอดชํวงแล๎งที่ให๎น้ํา ซึ่ง
จะสํงผลตํอการเจริญเติบโตของพืช และพบวําการใสํสารดูด
ความช้ืนโพลีเมอร๑สํงผลตํอปริมาณน้ําในดินในชํวงกํอนการให๎
น้ําซึ่งมีฝนตกลงมาเล็กน๎อย ทําให๎ปริมาณการกักเก็บน้ําในดิน
ลดต่ําลงไมํมากนัก ดังนั้นหากมีการเพิ่มน้ําให๎แกํดินหลังการ
ใสํโพลีเมอร๑ก็จะชํวยเพิ่มการกักเก็บน้ําให๎สูงขึ้นได๎ นอกจากนี้
ปริมาณการกักเก็บน้ําต่ําสุดในวิธีที่ไมํได๎ให๎น้ํา (N และ NP) 
ของทุกชนิดไม๎ผลอยูํในชํวงเดือนกุมภาพันธ๑ ซึ่งทําให๎ไม๎ผล
บางต๎นที่ไมํได๎ให๎น้ําแสดงอาการเหี่ยวเฉา 

สําหรับการทดลองในครั้งที่  2 (11 ม.ค. -9 พ.ค. 
2555) รูปท่ี 3 แสดงให๎เห็นวําปริมาณน้ําในดินของวิธีให๎น้ํา
แบบหยด (D) และวิธีให๎น้ําแบบหยดและใสํโพลีเมอร๑ (DP) มี
ปริมาณการกักเก็บน้ําสูงกวําวิธีที่ไมํได๎ให๎น้ํา (N และ NP) 
ประมาณ 80-100 มม. ตลอดชํวงการทดลองให๎น้ํา ปริมาณ
น้ําในดินสูงสุดในระหวํางการทดลองอยูํในชํวงเดือนเมษายน 
มีคําเป็น 338 และ 403 มม. ในวิธี D และ DP ตามลําดับ 
โดยที่วิธี DP มีปริมาณน้ําในดินสูงกวําวิธี D ประมาณ 40-50 

มม. แสดงให๎เห็นวําการใสํสารดูดความชื้นโพลีเมอร๑จะชํวย
เพิ่มประสิทธิภาพการให๎น้ํา โดยทําให๎มีปริมาณการกักเก็บน้ํา
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 50% ในขณะที่การใสํสารโพลีเมอร๑เพียง
อยํางเดียว (NP) มีปริมาณน้ําในดินสูงกวําวิธี N เพียงเล็กน๎อย 
ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่มีฝนตก แสดงให๎เห็นวําการใสํสารดูด
ความช้ืนโพลีเมอร๑อยํางเดียวไมํสํงผลตํอการกักเก็บน้ําในดิน 
ดังนั้นการให๎น้ําแบบหยดแกํไม๎ผลในฤดูแล๎งหากมีการใช๎สาร
ดูดความชื้นโพลีเมอร๑รํวมด๎วย จะทําให๎ดินมีการอุ๎มน้ําเพิ่ม
มากขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการให๎น้ําอีกทางหนึ่ง 
นอกจากนี้ปริมาณการกักเก็บน้ําต่ําสุดในวิธีที่ไมํได๎ให๎น้ํา (N 
และ NP) ของทุกชนิดไม๎ผลอยูํในชํวงเดือนกุมภาพันธ๑ ซึ่งทํา
ให๎ไม๎ผลบางต๎นที่ไมํได๎ให๎น้ําแสดงอาการเหี่ยวเฉาเชํนเดียวกับ
การทดลองในครั้งที่ 1  

ผลของการให๎น้ําแบบหยดรวมถึงการใสํสารดูด
ความช้ืนโพลีเมอร๑ ที่มีตํอปริมาณการกักเก็บน้ําในดินในการ
ทดลองครั้งที่ 2 (ปี 2555) มีความแตกตํางกันที่เห็นได๎ชัดเจน
มากกวําการทดลองในครั้งที่ 1 (ปี 2554) เนื่องจากการ
ทดลองในครั้งที่ 1 มีฝนตกลงมาในชํวงกลางและชํวงปลาย
ของระยะเวลาในการทดลอง ซึ่งเกิดจากความแปรปรวนของ
สภาพอากาศในปี 2554 ซึ่งเป็นปีแหํงมรสุม ทําให๎ปริมาณน้ํา
ในดินมีความผันแปรในบางชํวง อยํางไรก็ตามพบวําผลการ
ทดลองของทั้ง 2 ครั้งมีแนวโน๎มและลักษณะที่คล๎ายคลึงกัน 

 
รูปที่ 3  ปริมาณการกักเก็บน้ําในดินในชํวงความลึก 1 ม. ระหวําง 27 

ธ.ค. 2553-14 พ.ค. 2555 

การเจริญเติบโตของไม้ผล 

การเจริญเติบโตของไม๎ผลที่ตอบสนองตํอการให๎น้ํา
แบบหยดในชํวงฤดูแล๎ง มีแนวโน๎มที่ดีและให๎การเจริญเติบโต
มากกวําอยํางชัดเจนท้ังความสูงและความกว๎างของทรงพํุม 
พบวําการเจริญเติบโตของไม๎ผลในวิธี  N และ NP มีคํา

Stored soil water within 0-1000 mm soil depth

(Mixed fruit trees: 27/12/2010-14/5/2012)
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ใกล๎เคียงกัน (ผลตํางประมาณ 10%) อีกทั้งวิธี D และ DP ก็
ให๎คําที่ไมํตํางกันมากนัก (DP มากกวํา D ระหวําง 10-20%) 
ดังนั้นเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะการเจริญเติบโตของไม๎
ผลระหวํางการไมํให๎น้ํา (N) กับการให๎น้ําแบบหยดและใสํโพลี
เมอร๑ (DP) จากตารางที่ 1 พบวําไม๎ผลที่ตอบสนองตํอการให๎
น้ําในด๎านความสูงคือละมุด ซึ่งมีความสูงเพิ่มมากขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง โดยที่สํวนที่ไมํให๎น้ํามีความสูงเพิ่มขึ้นน๎อยมาก สํวน
ไม๎ผลที่ตอบสนองในด๎านความกว๎างของทรงพุํมคือมะมํวง
และมะเฟือง ซึ่งมีทรงพุํมเพิ่มขึ้นมากกวําต๎นที่ไมํได๎ให๎น้ํา
อยํางชัดเจน สํวนมะนาวและฝรั่งมีการตอบสนองตํอการให๎
น้ําทั้งความสูงและทรงพุํม ซึ่งมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นทั้งสอง
มิติอยํางชัดเจนเชํนกัน 

ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นของไม๎ผลระหวํางการไมํให๎น้ํา 
(N) กับการให๎น้ําแบบหยดและใสํโพลีเมอร๑ (DP) ระหวําง 27 ธ.ค. 
2553-15 พ.ค. 2555 

Plant 
Plant growth (%) 

Non-irrigation (N) Drip irrigation+Polymer (DP) 

Height Canopy Mean Height Canopy Mean 
Mango 41.5 68.0 54.8 71.0 192.4 131.7 
Lemon 59.0 43.8 51.4 93.7 214.7 154.2 

Star apple 63.0 100.5 81.8 89.1 162.4 125.8 
Guava 21.4 76.7 49.0 80.5 281.0 180.7 

Sapodilla 12.4 52.4 32.4 50.1 142.4 96.3 

ในการทดลองครั้งที่ 1 มีไม๎ผลที่ไมํได๎ให๎น้ําตายไป 4 
ต๎นในระหวํางฤดูแล๎งที่ทดลองให๎น้ํา (ม.ค.-เม.ย. 2554) ได๎แกํ 
มะนาว ฝรั่ง และละมุด นอกจากนี้พบวําไม๎ผลที่ไมํได๎ให๎น้ํามี
อัตราการเจริญเติบโตที่ช๎าและน๎อยลง แม๎วําจะมีฝนตกลงมา
ในชํวงกลางและชํวงท๎ายของการทดลอง ทั้งนี้เนื่องจากการ
เจริญเติบโตถูกจํากัดและชะงักไปในระหวํางชํวงแล๎ง สํวนการ
ทดลองในครั้งที่ 2 (ปี 2555) มีไม๎ผลที่ไมํได๎ให๎น้ําตายไป 2 
ต๎น ในระหวํางฤดูแล๎งที่ทดลองให๎น้ําคือ มะนาว และฝรั่ง 
นอกจากนี้พบวํามีผลตํางของการเจริญเติบโตที่ เพิ่มขึ้น
ระหวํางวันที่  27 ธ.ค. 2553-15 พ.ค. 2555 (505 วัน) 
ระหวํางไม๎ผลที่ ให๎น้ํ าแบบหยดและใสํ โพลี เมอร๑  (Drip 
irrigation and Polymer, DP) กับไม๎ผลที่ไมํมีการให๎น้ํา 
(Non-irrigation, N) สําหรับมะมํวง มะนาว มะเฟือง ฝรั่ง 
และละมุด เป็น 77, 103, 44, 132 และ 64% ตามลําดับ  
(รูปที่ 4)   

 
รูปที่ 4  การเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นของไม๎ผลระหวํางการไมํให๎น้ํา (N) 

กับการให๎น้ําแบบหยดและใสํโพลีเมอร๑ (DP) ระหวําง 27 ธ.ค. 
2553-15 พ.ค. 2555 

สําหรับสมบัติของดินบางประการได๎แกํ คําปฏิกริยา
ของดิน (pH) ความหนาแนํนรวม (Bulk density, BD) ความ
หนาแนํนอนุภาค (Particle density, PD) ความจุความช้ืนใน
สนาม (Field capacity, FC) และความพรุนทั้งหมด (Total 
porosity, TP) ไมํพบความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ในดินท่ีมี
การให๎น้ําแบบหยดพบวํามีปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic 
matter, OM) และความพรุนที่มีการถํายเทอากาศดี 
(Aeration porosity, AP) มีแนวโน๎มที่ดีขึ้นกวําดินที่ไมํมีการ
ให๎น้ํา แสดงให๎เห็นวําการให๎น้ําแบบหยดชํวยให๎ดินมีความ
อุดมสมบูรณ๑เพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งด๎วย 

สรุป 

การให๎น้ําแบบหยดแกํไม๎ผลในระหวํางฤดูแล๎งรํวมกับ
การใสํสารดูดความชื้นโพลีเมอร๑ สําหรับการปลูกพืชเชิงแถบ
อนุรักษ๑บนที่ลาดชัน เป็นวิธีที่จะชํวยลดความเสียหายของพืช
จากการขาดน้ํา โดยเฉพาะอยํางยิ่งไม๎ผลที่ปลูกภายใต๎สภาพ
น้ําฝน โดยจะชํวยรักษาระดับความช้ืนของดินบริเวณเขตราก
พืชให๎อยูํ ในระดับที่พืชสามารถดูดไปใช๎ และทําให๎การ
เจริญเติบโตของพืชเป็นไปอยํางตํอเนื่องไมํหยุดชะงัก ซึ่งจะ
สํงผลตํอการให๎ผลผลิตของพืชทั้งปริมาณและคุณภาพ ดังนั้น
การให๎น้ําแบบหยดแกํไม๎ผลในฤดูแล๎งโดยใช๎น้ําฝนที่เก็บเกี่ยว
ไว๎ในชํวงฤดูฝน รํวมกับการใสํสารดูดความชื้นโพลีเมอร๑เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการให๎น้ํา จึงเป็นวิธีที่ชํวยประหยัดน้ําและ
เป็นการใช๎น้ําอยํางคุ๎มคํา รวมทั้งยังชํวยลดความเสียหายของ
ไม๎ผลและเพิ่มการเจริญเติบโตได๎อยํางดียิ่ง ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทําเกษตรบนที่ลาดชัน เพื่อให๎เกิดการ
อนุรักษ๑ดิน น้ํา และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
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กิตติกรรมประกาศ 

ผู๎วิจัยและคณะขอขอบคุณสาขาวิชาปฐพีศาสตร๑และ
อนุรักษศาสตร๑ คณะเกษตรศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ท่ี
ให๎ความอนุเคราะห๑เครื่องมือ อุปกรณ๑ และห๎องปฏิบัติการใน
การทําวิจัย ขอขอบคุณ โครงการรํวมมือระหวํางประเทศ
ไทย-เยอรมัน (The Upland Program) ที่ให๎การสนับสนุน
ยานพาหนะและความชํวยเหลือในด๎านตํางๆ ขอขอบคุณ
สถานีวิจัยต๎นน้ําแมํแจํม กรมอุทยานแหํงชาติสัตว๑ปุาและ
พันธุ๑พืช ท่ีให๎ความอนุเคราะห๑ข๎อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและ
ความชํวยเหลือด๎านตํางๆ ทําให๎การดําเนินการวิจัยลุลํวงไป
ได๎ด๎วยดี 
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TSWE-04 

การเปรียบเทียบการออกลบบระบบชลประทานฉีดฝอยส้ามรับภูมิทัศน์ 
ด้วยโปรลกรม EAGLE POINT 2009, LAND F/X 2009 ลละ RAINCAD V.5 

*อภิรัฐ ปิ่นทอง1, เฉลมิชยั เชนะโยธิน1และ ภาณุพงศ๑ จันทร๑ประภาพ1 
1ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 

ผู้เขียนติดต่อ: อภิรัฐ ปิ่นทอง  E-mail: Apirat_pin@hotmail.com 

บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพือ่เปรียบเทียบการออกแบบระบบชลประทานฉีดฝอยสําหรับภูมิทัศน๑ด๎วยโปรแกรม Eagle 
Point 2009, Land F/X 2009 และ RainCAD V.5ในการออกแบบได๎เลือกใช๎ผลิตภัณฑ๑ Hunterหัวสปริงเกลอร๑แบบ Turf Sprays
รุํน PS และตรวจสอบความถูกต๎องจากการคํานวณด๎วยมือ จากการศึกษาสามารถสรุปผลจากการออกแบบด๎วยวิธีการตํางๆ ซึ่ง

ให๎ผลการคํานวณออกมาที่ใกล๎เคียงกัน โดยสามารถแบํงโซนการให๎น้ําออกเป็น 5 โซน ขนาดทํอประธานต่ําสุดและสูงสุด 2 
 
และ 3

นิ้ว สํวนขนาดทํอแขนงต่ําสุดและสูงสุด 
 
และ 2 

 
นิ้ว ขนาดของเครื่องสูบน้ําที่ใช๎งานต่ําสุดที่อัตราการไหล(Q)23.21 ลูกบาศก๑เมตร

ตํอช่ัวโมง แรงดันใช๎งาน 3.12 บาร๑ ชํวงเวลาการให๎น้ําของแตํละโซนอยูํระหวําง 13 - 15 นาที สํวนเมื่อพิจาณาข๎อเดํนและข๎อด๎อย
ของแตํละโปรแกรมที่ใช๎ในการออกแบบ พบวําโปรแกรม RainCADV.5มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด โดยมีข๎อเดํนคือ สามารถสร๎าง
แบบจําลองการกระจายน้ําของหัวสปริงเกลอร๑ และแสดงเกณฑ๑ที่ใช๎ในการประเมินระบบท่ีออกแบบในคํา CU, DU, SC เพื่อให๎
ผู๎ออกแบบใช๎เป็นแนวทางพิจารณาตัดสินใจ แก๎ไขระบบกํอนทําการติดตั้งและกํอสร๎างจริง 

ค้าส้าคัญ:ระบบชลประทานฉีดฝอย; Eagle Point; Land F/X; RainCAD V.5 

1. บทน้า 

โดยทั่วไปการออกแบบระบบชลประทานฉีดฝอย
สําหรับภูมิทัศน๑นั้นจะมีข๎อที่แตกตํางจากการออกแบบระบบ
ชลประทานฉีดฝอยเพื่อการเกษตร เพราะการออกแบบระบบ
การให๎น้ําสําหรับงานภูมิทัศน๑จะต๎องคํานึงถึงความสวยงาม
ความคงทนถาวรการประหยัดน้ํา ประหยัดเวลาและคําใช๎จําย 
แตํก็อาศัยหลักการในการออกแบบท่ีเหมือนกัน ดังนั้นจึงได๎
นําโปรแกรมหรือ software ตํางๆ มาชํวยในการออกแบบ 
เพื่อให๎การออกแบบระบบให๎น้ําเกิดมีประสิทธิภาพตรงตาม
หลักวิศวกรรมและวัตถุประสงค๑ของการใช๎งานมากที่สุด 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเปรียบเทียบการออกแบบระบบชลประทานฉีด
ฝอยสําหรับภูมิทัศน๑ด๎วยโปรแกรม Eagle Point 2009, Land 
F/X 2009 และ RainCAD V.5 

2.1 บริเวณของพ้ืนที่ศึกษาลละท้าการออกลบบ 

บริเวณรอบตึกกองพัฒนานักศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 
6,300 ตารางเมตร ลักษณะของพื้นที่สํวนใหญํเป็นสนามหญ๎า
รอบบริเวณตึก โดยมีไม๎พุํมเตี้ยและต๎นไม๎ใหญํปลูกอยูํบริเวณ
รอบๆดังแสดงในรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 บริเวณของพื้นที่ศึกษาและทําการออกแบบ 
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2.2 ขอบเขตการศึกษา 

ผลิตภัณฑ๑ที่ เลือกใช๎ในการออกแบบ ผลิตภัณฑ๑ 
Hunter หัวสปริงเกลอร๑แบบ Turf Sprays รุํน PS ทําการ
ออกแบบด๎วยโปรแกรม AutoCAD 2007 และทําการคํานวณ
มือ (Manual) เปรียบเทียบกับโปรแกรม Eagle Point 2009, 
Land F/X2009 และ RainCAD V.5 ที่ติดตั้งในโปรแกรม 
AutoCAD 2007 

3. วิธีการด้าเนินงานวิจัย 

1. ทําการสํารวจและจัดสร๎างแผนท่ี ด๎วยโปรแกรม 
AutoCAD 2007 

2. ทําการออกแบบระบบชลประทานแบบฉีดฝอย
ด๎วยโปรแกรม AutoCAD 2007 และทําการคํานวณด๎วยมือ 
(Manual) 

3. ทําการออกแบบระบบชลประทานแบบฉีดฝอย
และคํานวณด๎วยโปรแกรมEagle Point 2009, Land F/X 
2009 และ RainCAD V.5 

4. โดยในแตํละวิธีการ จะทําการออกแบบที่มี
ลักษณะเหมือนกันทุกประการ ตั้งแตํชนิดของหัวสปริงเกลอร๑ 
การวางหัวสปริงเกลอร๑ การแบํงโซนการให๎น้ํา ตําเหนํงวาล๑ว
น้ําของแตํละโซน การวางแนวเส๎นทํอประธานและทํอแขนง
จากนั้นทําการคํานวณหาขนาดของทํอการสูญเสียแรงดัน
ภายในทํอและคํานวณหาขนาดของเครื่ องสูบน้ํ า เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต๎อง 

5. เปรียบเทียบข๎อแตกตําง จากการออกแบบและ
จากการคํานวณด๎วยวิธีการตํางๆวิเคราะห๑ผลและสรุปผล
การศึกษา(ดังแสดงผงัการดําเนินงานในรูปที่ 2) 

 
รูปที่ 2  ผังการดําเนินงาน 

4. มลักการลละทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ระบบการให๎น้ําสําหรับภูมิทัศน๑ ที่นิยมใช๎มากที่สุดใน
ปัจจุบันนี้ คือระบบชลประทานแบบฉีดฝอยซึ่งต๎องอาศัย
หลักการคํานวณที่สําคัญดังตํอไปนี ้

4.1 ปริมาณการใม้น้้าของพืช 

เป็นปริมาณน้ําทั้งหมดที่สูญเสียจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ประกอบด๎วย2 สํวนคือสํวนที่หนึ่งเป็นปริมาณน้ําที่พืชดูดจาก
ดินนําไปสร๎างเซลล๑และเนื้อเยื่อจากนั้นคายออกทางใบสูํ
บรรยากาศ สํวนที่สองเป็นปริมาณน้ําที่ระเหยจากผิวดิน
บริเวณรอบๆ ต๎นพืช การหาคําปริมาณการให๎น้ําของพืชจึง
เป็นสิ่งสําคัญ เพราะเป็นการประเมินคําความต๎องการน้ํา
เบื้องต๎นที่จะต๎องจัดสํงให๎กับพืชสามารถคํานวณได๎จาก
สมการที่ 1 

ETc=ETp × Kc   (1) 

ETc  =ปริมาณการใช๎น้ําของพืช (mm/day) 
ETp=ปริมาณการใช๎น้ําของพืชอ๎างอิง (mm/day)  
Kc= สัมประสิทธิ์การใช๎น้ําของพืช 

4.2 อัตราการใม้น้้า 

อัตราการให๎น้ําจะเป็นเครื่องช้ีบอกให๎ทราบปริมาณ
น้ําที่เป็นประโยชน๑ตํอพืชนั้น คําอัตราการให๎น้ําสามารถหาได๎
จากสมการที่ 2 

Pr = 
L x S

1,000Q   (2) 

Pr= อัตราการให๎น้ํา (mm/hr) 
Q = ปริมาณน้ําที่ให๎จากหัวสปริงเกลอร๑ (m3/hr) 
S = ระยะหํางระหวํางหัวสปริงเกลอร๑ (m) 
L = ระยะหํางระหวํางแถวของทํอสํงน้ํา (m) 

4.3 การค้านวณมาขนาดท่อลละการสูญเสียลรงดัน
ภายในท่อ 

โดยมีหลักเกณฑ๑อยูํวําในแตํละโซนการให๎น้ําควรมี
ความแตกตํางของแรงดันระหวํางหัวสปริงเกลอร๑ต๎นทางกับ
ปลายทางไมํเกิน 20% การคํานวณหาอัตราการไหลของน้ํา
ภายในทํอคํานวณไดจากสมการที่ 3 

Q = 
354

2VD    (3) 

Q =อัตราการไหลของน้ําในทํอ (m3/hr) 

วิธีการด้าเนินงานวิจัย 

ออกลบบลละค้านวณด้วย 

- AutoCAD 2007 
ออกลบบลละค้านวณด้วย 
- RainCAD V.5 
- Eagle Point2009 
- Land F/X2009 

เปรียบเทียบข้อลตกต่าง 
ลละผลการออกลบบ 

สรปุผลการศึกษา 



 

[722] 

V =ความเร็วของน้ําภายในทํอ (m/s) 
D =เส๎นผํานศูนย๑กลางภายในของทํอ 

(mm.) 

4.4 การสูญเสียลรงดันภายในท่ออันเนื่องมาจากลรง
เสียดทาน (Friction loss in pipe) 

การไหลของน้ําภายในทํอที่มีขนาดเดียวกัน คําความ
ฝืดของการไหลหรือการสูญเสียแรงดันของน้ําจะแปรผันตาม
ปริมาณน้ําและความยาวของทํอ สามารถคํานวณได๎จาก
สมการของ Hazen-Williams ดังแสดงในสมการที่4 สํวนการ
หาสูญเสียแรงดันของน้ําเนื่องจากอุปกรณ๑ในระบบทํอ 
(Minor loss) สามารถคํานวณหาได๎จากสมการที่ 5 
 

HL = 4.87Dx 1.85C
Lx 1.8510.67Q

 (4) 

 
HL =การสูญเสียแรงดันภายในทํอ(m) 
Q =อัตราการไหล (m3/s) 
C =คําสัมประสิทธิ์ของทํอ (Coefficient)  
D =เส๎นผําศูนย๑กลาง (m) 
L =ความยาวทํอ (m) 

hf = Kx
2g

2V
  (5) 

hf =การสูญเสียแรงดันของน้ําจากอุปกรณ๑(m) 
K =สัมประสิทธิ์ความต๎านทานการไหล  
V =ความเร็วของน้ําในทํอ (m/s) 
g =แรงดึงดูดของโลก 9.81 (m/s2) 

4.5 การเลือกเคร่ืองสูบน้้า 

ต๎องทราบคําแรงดันรวม (Total dynamic head) 
และอัตราการสูบน้ํา (Pump capacity) เพื่อนําคําดังกลําวไป
เลือกเครื่องสูบน้ําโดยพิจารณาจากกราฟสมรรถนะประจํา
เครื่องสูบน้ําและคํา Q และ H เพื่อหาคําประสิทธิภาพของ
เครื่องสูบน้ําที่ให๎คํามากที่สุดคํา TDH สามารถคํานวณได๎จาก
สมการที่ 6 

TDH =Hd + Fd ± Hs +Fs + (
2g

2Vd
)

 (6) 
TDH = แรงดันรวมของเครื่องสูบน้ํา (m) 
Hd =แรงดันใช๎งาน (m) 
Fd =การสญูเสียแรงดันและอุปกรณ๑ตํางๆ (m) 
Hs =ความสูงจากระดับน้ําต่ําสุดถึงตําแหนํงด๎านทํอดูดของ
เครื่องสูบน้ํา (m) 
Fs = การสูญเสียแรงดันด๎านทํอดูด (m) 
Vd =ความเร็วของน้ําด๎านจํายที่ปลายทํอ (m/s) 

NPSH (Net positive suction head) คือ ความดัน
สมบูรณ๑ทั้งหมด ที่หน๎าห๎องสูบที่กํอให๎เกิดการไหลของ
ของเหลวเข๎าไปในห๎องสูบของปั๊ม ลบด๎วยความดันไอของ
ของเหลวนั้น ซึ่งคํานวณได๎จากสมการที่ 7 

NPSH=Habso ± Hs – Hf – HVP (7) 

Habso=ความดันบรรยากาศที่ระดับความสูงของเครื่อง
สูบน้ําจากระดับน้ําทะเล (mH2O) 
Hs =ความสูงจากระดับน้ําต่ําสุดถึงตําแหนํงด๎านทํอดูด
ของเครื่องสูบน้ํา (m)  
Hf = แรงดันสูญเสียด๎านทํอดูด (m) 
HVP =ความดันไออิ่มตัว (mH2O) 

4.6 ลักษณะของโปรลกรม 

4.6.1 โปรแกรม Eagle Point ดังแสดงรูปที่ 3
สามารถติดตั้งลงในโปรแกรม AutoCAD และAutoCAD 
Civil 3D โดยมีคุณสมบัติเบื้องต๎น ในการวางหัวสปริงเกลอร๑ 
ทํอประธาน ทํอแขนง คํานวณอัตราการไหลและการสูญเสีย
แรงดันภายในทํอ ใสํสัญลักษณ๑ต๎นไม๎ในแบบ 2 และ 3 มิติ 
และคํานวณเวลาการให๎น้ําสามารถทําการดาวน๑โหลด
โปรแกรมรุํนทดลองใช๎งานฟรีจากเวปไซด๑ www.eagle-
point.com 
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รูปที่ 3  โปรแกรม Eagle Point 

4.6.2 โปรแกรมLand F/X ดังแสดงรูปที่ 4สามารถ
ทําการติดตั้งลงในโปรแกรม AutoCAD โดยมีคุณสมบัติ
เบื้องต๎น ในการวางทํอประธาน ทํอแขนง คํานวณอัตราการ
ไหลของน้ําและการสูญเสียแรงดันภายในทํอ ใสํสัญลักษณ๑
ต๎นไม๎ในแบบ 2 และ 3 มิติ โดยอัตโนมัติ สํวนการวางหัว
สปริงเกลอร๑จะเป็นแบบไมํ อัตโนมัติ สามารถทําการดาวน๑
โหลด โปรแกรม รุํ นทดลอง ใ ช๎ ง านฟรี จ าก เ วป ไซด๑ 
www.eaglepoint.com 

 
รูปที่ 4  โปรแกรม Land F/X 2009 

4.6.3 โปรแกรม RainCAD V.5 ดังแสดงรูปที่ 5
สามารถทําการติดตั้งลงในโปรแกรม AutoCAD 2007 - 
2010 โดยมีคุณสมบัติเบื้องต๎น ในการวางหัวสปริงเกลอร๑ ทํอ
ประธาน ทํอแขนง คํานวณอัตราการไหลและการสูญเสีย
แรงดันภายในทํอ สามารถถอดแบบและประเมินราคารวมทั้ง
สร๎างแบบจําลองการกระจายน้ําของหัวสปริงเกลอร๑ ได๎โดย
อัตโนมัติซึ่งสามารถทําการดาวน๑โหลด โปรแกรมรุํนทดลองใช๎
งานฟรีจากเวปไซด๑ www.sofwarerepublic.com 

 
รูปที่ 5  โปรแกรม RainCAD V.5 โดยที่ทั้ ง 3 โปรแกรม มี

ความสามารถในการออกแบบทั้งระบบชลประทานแบบฉีด
ฝอยและชลประทานแบบหยด เหมือนๆกัน 

4.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ตุลย๑ (2550) ได๎ออกแบบระบบให๎น้ําแบบฉีดฝอย
สําหรับภูมิทัศน๑โดยใช๎โปรแกรม Eagle Point 2004 ที่
สวนสาธารณะบางเสรํ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยใช๎หัว
สปริงเกลอร๑แบบ Rotor ยี่ห๎อ Hunter รุํน PGJ และ Nozzle 
เบอร๑ 2.5 มีรัศมีการกระจายน้ํา 8.5 เมตร แรงดันที่ใช๎งาน
เทํากับ 2.8 บาร๑ จากการออกแบบพบวําขนาดทํอประธาน
สูงสุดเทํากับ 2 นิ้ว ทํอแขนงสูงสุด 2 นิ้ว และต่ําสุดเทํากับ 

2
1 นิ้วขนาดของเครื่องสูบน้ําที่ใช๎งานอยํางต่ําที่อัตราการ

ไหล (Q) เทํากับ 12 ลูกบาศก๑เมตรตํอช่ัวโมง และแรงดันใช๎
งาน (H) เทํากับ 3.45 บาร๑ สามารถแบํงโซนการให๎น้ํา
ออกเป็น 12 โซน โดยมีเวลาการให๎น้ําในโซนสูงสุด 17 นาที 
และต่ําสุด 14 นาที  

อภิรัฐ และ กิตตินันท๑ (2551) ได๎ศึกษาการออกแบบ
ระบบให๎น้ําแบบฉีดฝอยสําหรับภูมิทัศน๑ด๎วยโปรแกรม 
RainCAD ที่สวนไม๎หอมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีผลการศึกษาพบวํา โปรแกรมสามารถแสดงผล ตํา
เหนํงหัวสปริงเกลอร๑ ขนาดทํอ ขนาดวาล๑ว และสัญญาลักษณ๑
ตํางๆ จากการออกแบบในรูปแบบของชนิดไฟล๑ AutoCAD 
ซึ่งเหมาะตํอการใช๎งานตํางๆทั้งยังสามารถสร๎างแบบจําลอง
การกระจายน้ําของหัวสปริงเกลอร๑ ทําให๎ผู๎ออกแบบทราบวํา
บริเวณใดที่ทําการออกแบบ ไมํได๎รับน้ําหรือรับน้ําน๎อย ซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนแบบและทําการแก๎ไขแบบกํอนการ
ตัดสินใจในการติดตั้งและกํอสร๎าง ทําให๎ลดความผิดพลาดใน
การออกแบบได๎ 
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5. ผลการศึกษา 

ผลจากการออกแบบจากโปรแกรม AutoCAD 2007 
(รูปที่ 6) และทําการคํานวณด๎วยมือ (Manual) รวมถึงจากผล
การคํานวณด๎วยโปรแกรม Eagle Point 2009 (รูปที่ 7), 
Land F/X 2009 (รูปที่ 8)และ RainCAD V.5 (รูปที่ 9) ที่ใช๎
ผลิตภัณฑ๑ Hunter หัวสปริงเกลอร๑แบบ Turf Sprays รุํน PS 
พบวําจํานวนของหัวสปริงเกลอร๑ของทุกโซนการให๎น้ํา ของ
แตํละวิธีการมีจํานวนหัวสปริงเกลอร๑ที่เทํากันดังแสดงใน
ตารางที่ 1 และผลการคํานวณขนาดทํอประธานต่ําสุดและ
สูงสุด 2

2
1 และ 3 นิ้ว สํวนขนาดทํอแขนงต่ําสุดและสูงสุด 

2
1 และ2

2
1 นิ้ว 

 
รูปที่ 6  การออกแบบด๎วยโปรแกรม AutoCAD 

 
รูปที่ 7 การออกแบบด๎วยโปรแกรม Eagle Point  

 
รูปที่ 8  การออกแบบด๎วยโปรแกรม Land F/X  

 
รูปที่ 9  การออกแบบด๎วยโปรแกรม RainCAD V.5 

ตารางที่ 1 สรุปหัวสปริงเกลอร๑ของแตํละโซนการให๎น้ํา 

โซน 
มัวสปริงเกลอร์ 
Turf Sprays  

รัศมีการฉีด 
(เมตร) 

จ้านวนมัว 
สปริงเกลอร์ 

1 PS 17 5.18 29 
2 PS 17 5.18 29 

3 
PS 17 5.18 17 
PS 12 3.66 12 
PS 10 3.05 29 

4 PS 17 5.18 27 

5 
PS 17 5.18 28 
PS 12 3.66 1 
PS 10 3.05 20 

จากการคํานวณ อัตราการไหลรวมของแตํละโซนการ
ให๎น้ํา ในทุกวิธีการให๎คําที่เทํากัน เป็นผลเนื่องมาจาก ในแตํ
ละโซนการให๎น้ําใช๎หัวสปริงเกลอร๑ผลิตภัณฑ๑และชนิด
เดียวกัน จํานวนหัวสปริงเกลอร๑ที่เทํากัน จึงทําให๎อัตราการ
ไหลรวมของทุกโซนมีคําเทํากัน ดังแสดงในรูปที่ 10 สํวน
แรงดันที่สูญเสียรวมนั้น จากการคํานวณด๎วยมือ (Manual) 
และทั้งโปรแกรม 3 ให๎ผลที่ใกล๎เคียงกัน ดังแสดงในรูปที่ 11 

 
รูปที่ 10  อัตราการไหลรวมของแตํละโซนการให๎น้ํา 
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รูปที่ 11  แรงดันที่สูญเสียรวม 

เวลาการให๎น้ําของแตํละโซนการให๎น้ํา เมื่อคํานวณ
ด๎วยวิธีการตําง ๆ จะมีเวลาที่ใกล๎เคียงกันของแตํละโซน โดย
พบวํา ชํวงเวลาให๎น้ําเวลาต่ําสุด 13 นาที และสูงสุด 15 นาที 
ดังแสดงในรูปที่ 12 

 

 
รูปที่ 12  เวลาการให๎น้ํา 

ตารางที่ 2 เป็นผลจากการเปรียบเทียบคุณสมบัติของ
ทั้ง 3 โปรแกรมจะเห็นวํา โปรแกรม RainCAD V.5 มีข๎อดีใน
การใช๎งานการออกแบบระบบชลประทานฉีดฝอยสําหรับภูมิ
ทัศน๑มากที่สุด รองลงมาได๎แกํ Eagle Point 2009 และ 
Land F/X 2009 ตามลําดับ 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคุณสมบัติของแตํละโปรแกรม 

 
โปรลกรม 

คุณสมบัติ Ea
gle

 P
oin

t 

La
nd

 F/
X 

Ra
in

CA
D 

1. ระยะเวลา (ทดลองใช๎งาน) 60 วัน 30 วัน 45 วัน 
2. อัพเดทข๎อมูลเพิ่ม √ × √ 
3. มีผลิตภัณฑ๑ตํางๆให๎เลือก √ √ √ 
4. วางหัวสปริงเกลอร๑อัตโนมัติ √ × √ 
5. แบํงโซนให๎น้ําอัตโนมัติ × × √ 
6. วางทํออัตโนมัติ √ √ √ 
7. คํานวณขนาดทํออัตโนมัติ √ √ √ 

8. วางวาล๑วน้ํา √ √ √ 
9. คํานวณอัตราการไหล √ √ √ 
10. คํานวณแรงดัน × × √ 
11. คํานวณหา Precipitation Rate √ × √ 
12. แสดงคํา CU, DU, SC × × √ 
13. คํานวณเวลาการให๎น้ํา √ × × 
14. ใสํสัญลักษณ๑ประเภทต๎นไม๎ √ √ √ 
15. ถอดรายการวัสดุอุปกรณ๑ × × √ 

6. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบระบบ
ชลประทานฉีดฝอยสําหรับภูมิทัศน๑ด๎วยโปรแกรม Eagle 
Point 2009, Land F/X 2009 และ RainCAD V.5 ผลจาก
การศึกษาจะเห็นได๎วํา ทุกโปรแกรมให๎ผลของการคํานวณใน
การออกแบบท่ีมีความใกล๎เคียงกันและเมื่อตรวจสอบความ
ถูกต๎องจากการคํานวณมือ(Manual) ก็ให๎คําในการคํานวณที่
มีคําใกล๎เคียงกันโดยอัตราการไหลรวมของแตํละโซนการให๎
น้ําอยูํในชํวง 20.92- 23.21 ลูกบาศก๑เมตร/ช่ัวโมง แรงดันท่ี
สูญเสียรวมอยูํในชํวง 22.3 - 31.2 เมตร เวลาการให๎น้ําอยูํ
ในชํวง 13 - 15 นาท ี

เมื่อเปรียบเทียบข๎อเดํนและข๎อด๎อยของแตํละ
โปรแกรมสําหรับใช๎ในการออกแบบ พบวํา โปรแกรม 
RainCAD V.5 มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด รองลงมาคือ Eagle 
Point 2009 และ Land F/X 2009 ตามลําดับ ซึ่งโปรแกรม 
RainCAD V.5 ให๎ความรวดเร็วในการออกแบบ สามารถสร๎าง
แบบจําลองการกระจายน้ําของหัวสปริงเกลอร๑  ทั้ งยั ง
ปรับเปลี่ยนแบบและทําการแก๎ไขแบบ กํอนการตัดสินใจใน
การติดตั้งและกํอสร๎าง 
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การประยุกต์ใช้ลบบจ้าลอง HEC-RESSIM ช่วยในการบริมารงานอ่างเก็บน้้า 
โครงการส่งน้้าลละบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง 
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ผู้เขียนติดต่อ: ธีระพงษ์  ควรค้านวณ  E-mail: thirapong.k@en.rmutt.ac.th 

บทคัดย่อ  

โครงการสํงน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญํ ประเภทกักเก็บน้ํา และสํงน้ําเข๎าพื้นที่
เพาะปลูกด๎วยวิธี Gravity ซึ่งแหลํงน้ําของโครงการฯ มาจากอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงและอํางเก็บน้ําลําสําลาย โดยมีพื้นที่
ชลประทาน ฤดูฝน 67,760 ไรํ และ 17,200 ไรํ ฤดูแล๎ง 40,000 ไรํ และ 12,000 ไรํ ตามลําดับ เนื่องจากที่ผํานมาผลิตผลทางการ
เกษตรโดยเฉพาะข๎าวให๎ผลตอบแทนสูง สํงผลให๎เกษตรกรมีความต๎องการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น แตํเนื่องจากปริมาณน้ําต๎นทุน
มีปริมาณจํากัดจึงต๎องมีการจัดการน้ําที่เหมาะสม เพื่อปูองกันปัญหาที่เกิดเนื่องจากการขาดน้ํา ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการจําลอง
การสํงน้ําของโครงการโดยใช๎แบบจําลอง HEC-ResSim เป็นเครื่องมือชํวย ซึ่งต๎องใช๎ข๎อมูลทางกายภาพของอํางเก็บน้ําทั้งสอง 
ข๎อมูลอุทกวิทยาตั้งแตํปี พ.ศ. 2541-2554 และข๎อมูลการเพาะปลูกของโครงการ เป็นข๎อมูลนําเข๎า และตรวจสอบความถูกต๎องของ
แบบจําลองจากข๎อมูลการผันน้ําจากอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงเข๎าสูํอํางเก็บน้ําลําสําลาย ผลการจําลองพบวําการเพาะปลูกภายใน
โครงการตามแผนการเพาะปลูกปัจจุบันไมํทําให๎เกิดการขาดน้ํา แตํเมื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล๎ง 20 เปอร๑เซ็นต๑ จะทําให๎เกิดการ
ขาดน้ํา 6.48 เปอร๑เซ็นต๑เฉพาะในพื้นชลประทานอํางเก็บน้ําลําพระเพลิง โดยในสํวนของพื้นที่ชลประทานอํางเก็บน้ําลําสําลายไมํ
เกิดการขาดน้ํา ท่ีเป็นเชํนนี้เนื่องจากในชํวงฤดูฝน มีการผันน้ําสํวนเกินความจุอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงเข๎าสูํอํางเก็บน้ําลําสําลาย 
ดังนั้นแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกจึงควรเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกในพื้นท่ีชลประทานอํางเก็บน้ําลําสําลาย หรือหาก
ต๎องการเพิ่มพื้นทีเ่พาะปลูกในพื้นที่ชลประทานอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงควรพิจารณาผันน้ํากลับเข๎าสูํระบบชลประทานอํางเก็บน้ําลํา
พระเพลิงในชํวงฤดูแล๎ง 

ค้าส้าคัญ:HEC-ResSim; อ่างเก็บน้้าล้าพระเพลิง; การบริมารงานอ่างเก็บน้้า 

1. บทน้า 

น้ําเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ถือวํามีความจําเป็นตํอ
การดํารงชีวิตของมนุษย๑ อีกทั้งเป็นปัจจัยสําคัญในการผลิต
ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ซึ่งในปัจจุบันความต๎องการ
ใช๎น้ํามีปริมาณที่ เพิ่มมากขึ้น ตามอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ประชากร ปัญหาที่พบเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในปัจจุบันได๎แกํ
อุทกภัยและปัญหาภัยแล๎ง การขจัดหรือบรรเทาปัญหา

ดังกลําวสามารถทําได๎ด๎วยการบริหารจัดการน้ําแบบมีแบบ
แผน ในสํวนของการจัดสรรน้ําในโครงการสํงน้ํ าและ
บํารุงรักษาลําพระเพลิงที่ผํานมาถือวําอยูํในเกณฑ๑ที่ดี แตํ
ภายหลังจากผลิตผลทางเกษตรโดยเฉพาะข๎าวให๎ผลตอบแทน
สูงทําให๎เกษตรกรมีความต๎องการเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกดังนั้น
หากไมํมีศึกษาหรือการกําหนดแนวทางการจัดการน้ําที่ดีแล๎ว
อาจทําให๎เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ําได๎ 



 

[728] 

อํางเก็บน้ําเป็นองค๑ประกอบหนึ่งของการบริหาร
จัดการน้ําในลักษณะของการควบคุมและจัดเก็บน้ําในลุํมน้ํา
และลําน้ําธรรมชาติ อํางเก็บน้ําใช๎ประโยชน๑ในการลดปริมาณ
น้ําหลากในชํวงฤดูน้ําหลากและกักเก็บน้ําไว๎ใช๎ในชํวงน้ําแล๎ง 
ความต๎องการใช๎น้ําจากอํางเก็บน้ําเกิดจากหลายกิจกรรมเชํน 
การเกษตร การอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม เป็นต๎น ในแตํ
ละกิจกรรมมีปริมาณและความสําคัญแตกตํางกันไป รวมถึง
ความแปรปรวนของสภาพธรรมชาติที่มีผลตํอปริมาณน้ํา
ต๎นทุน สิ่งเหลํานี้ล๎วนมีผลตํอความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ํา
หรือการเกิดภาวะน้ําทํวม ดังนั้นการใช๎น้ําจากอํางเก็บน้ําจะมี
ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และเกิดประโยชน๑สูงสุดจะต๎องมี
การบริหารจัดการน้ําที่ด ี

การบริหารจัดการน้ําที่ดีต๎องใช๎ข๎อมูลที่แมํนยํา 
ถูกต๎อง รวมถึงต๎องมีเครื่องมือหรือแนวทางที่เหมาะสมชํวยใน
การตัดสินใจ โดยปัจจุบันได๎มีการพัฒนาแบบจําลองชํวยใน
การบริหารจัดการน้ําหลายแบบจําลองแตํละแบบจําลองมีข๎อ
สมมติฐาน ข๎อมูลนําเข๎าแตกตํางกันไปสําหรับการศึกษาครั้งนี้
ใช๎แบบจําลอง Hec-ResSim มาชํวยในการจําลองเพื่อหาแนว
ทางการบริหารงานอํางเก็บน้ําที่เหมาะสม 

1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) ศึกษา รวมรวมและจัดเตรียมข๎อมูลอํางเก็บน้ําและ
ระบบสํงน้ําของโครงการรวมถึงประเมินความต๎องการใช๎น้ํา
ภายในโครงการ 

2) เพื่อประยุกต๑ใช๎โปรแกรม Hec-ResSim ในการ
จัดสรรน้ําและเกณฑ๑ในการบริหารงานอํางเก็บน้ํา 

1.2 ขอบเขตการศึกษา 

1) การศึ กษาในครั้ งนี้ ใ ช๎ ข๎ อมู ลจากโครงการ
ชลประทานอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงและอํางเก็บน้ําข๎างเคียง 

2)  จําลองการสมดุลและการจัดสรรน้ํ าโดยใช๎
แบบจําลอง Hec-ResSim 

3) กําหนดแนวทางเบื้องต๎นในการบริหารงานอํางเก็บ
น้ํา 

2. พื้นที่ลละลบบจ้าลองที่ใช้ในการศึกษา 

2.1 พ้ืนที่ศึกษา 

โครงการสํงน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิงมีลักษณะ
ประกอบด๎วย 

2.1.1 อํางเก็บน้ํา 
โครงการสํงน้ําฯ ใช๎ระบบอํางเก็บน้ําประกอบด๎วย 2 

อําง คือ 
1. อํางเก็บน้ําลําพระเพลิง ตัวเขื่อนตั้งปิดกั้นลําน้ําลํา

พระเพลิง ที่บ๎านบุหัวช๎าง ตําบลตะขบ อําเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน สันเขื่อนกว๎าง 8 
เมตร ยาว 575 เมตรและมีความสูงที่จุดลึกสุด 49 เมตร 
สามารถเก็บกักน้ําได๎ 110 ล๎านลูกบาศก๑เมตร ปริมาณน้ําใช๎
การ 108 ล๎านลูกบาศก๑เมตร มีอาคารระบายน้ําล๎นเป็นอาคาร
แบบ Morning Glory and Overflow Spillway ขนาดเส๎น
ผํานศูนย๑กลาง 5.5 เมตร ยาว 167 เมตร ระบายน้ําได๎สูงสุด 
450 ลูกบาศก๑เมตรตํอวินาที นอกจากนี้ยังมีอาคารระบายน้ํา
แบบฉุกเฉิน (Emergency Spillway)เป็นแบบฝายคอนกรีต
เสริมเหล็ก สันฝายกว๎าง 47 เมตร ระบายน้ําได๎สูงสุด 1,130 
ลูกบาศก๑เมตรตํอวินาท[ี1] 

2. อํางเก็บน้ําลําสําลายลักษณะเป็นเขื่อนดิน สัน
เขื่อนกว๎าง 7.00 เมตร ยาว 2,400 เมตรความสูงที่จุดลึกสุด 
11.50 เมตร สามารถเก็บกักน้ําได๎ 39.80 ล๎านลูกบาศก๑เมตร 
ปริมาณน้ําใช๎การ37.80 ล๎านลูกบาศก๑เมตร อาคารระบายน้ํา
ล๎นเป็นอาคารแบบ Morning Glory and Overflow 
Spillway ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 3.50 เมตร ระบายน้ําได๎
สูงสุด 85 ลูกบาศก๑เมตรตํอวินาที อาคารระบายน้ําฉุกเฉิน 
(Emergency Spillway)เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กกว๎าง 
150 เมตร ไมํมีบาน ระบายน้ําได๎สูงสุด 250 ลูกบาศก๑เมตร
ตํอวินาที การระบายน้ําเข๎าสูํพื้นท่ีชลประทานใช๎ประตูปาก
คลองสายใหญํฝั่งซ๎ายและขวา [2] 

2.1.2 ระบบสํงน้ําและพื้นที่ชลประทาน 
พื้นที่ชลประทานโครงการสํงน้ําและบํารุงรักษาลํา

พระเพลิงแบํงออกเป็น 2 สํวน คือ ระบบชลประทานอํางเก็บ
น้ําลําพระเพลิงประกอบด๎วยคลองสํงน้ําสายใหญํฝั่งซ๎ายยาว 
74.520 กม. สํงน้ําให๎พื้นที่ชลประทาน  67,760 ไรํ และ
ระบบชลประทานอํางเก็บน้ําลําสําลายประกอบด๎วยคลองสํง
น้ําสายใหญํ 2 สาย ยาว 26.380 กิโลเมตร สํงน้ําให๎พื้นท่ี
ชลประทาน 17,200 ไรํ[1] 

2.2 ลบบจ้าลองท่ีใช้ในการศึกษา 

แบบจําลอง HEC-ResSimเป็นแบบจําลองที่พัฒนา
มาจากแบบจําลองHEC-5 (Simulation of Flood Control 
and Conservation Systems) โดยทํางานแบบ Graphical 
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User Interface (GUI) เพื่อชํวยเหลือในการวางแผนและ
ประเมินแนวทางในการจัดการอํางเก็บน้ําและการกําหนด
ขนาดเก็บกักน้ํา เพื่อปูองกันน้ําทํวม เพื่อการอนุรักษ๑ และ
การผลิตพลังงานไฟฟูานอกจากนี้ HEC-ResSim ยังสามารถ
จําลองแบบการเกิดน้ําทํวมกํอนและหลังดําเนินโครงการซึ่ง
นําไปสูํการคํานวณอัตราการปลํอยน้ําอยํางเหมาะสมเพื่อที่จะ
ทําให๎เกดิการทํวมน๎อยที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎[3] 

แบบจําลอง HEC-ResSim ประกอบไปด๎วย 3 โมดูล
คือ Watershed Setup, Reservoir Network และ
Simulation 

Watershed Setup Module เป็นเครื่องมือท่ีใช๎
สร๎างรวบรวมข๎อมูลคุณลักษณะของลุํมน้ําประกอบด๎วยลําน้ํา
ลําน้ําสาขาโครงการ (เชํนอํางเก็บน้ําเขื่อน) สถานีวัดน้ําพื้นที่
น้ําทํวม ชํวงเวลาการจําลองแบบและคุณลักษณะทางชล
ศาสตร๑ทางอุทกวิทยา 

Reservoir Network Module มีวัตถุประสงค๑
เพื่อท่ีจะสร๎างและพัฒนาแบบจําลองอํางเก็บน้ําที่ได๎จําลอง
แบบแล๎วโดยนําผลที่ได๎จากการจําลองแบบมาพัฒนาเป็น
ทางเลือก 

Simulation Module เป็นสํวนของการกําหนด 
คําการจําลองแบบและแสดงผลการจําลองแบบ[3] 

3. การจัดเตรียมข้อมูลลละวิธีการศึกษา 

3.1 การจัดเตรียมข้อมูล 

ในการจําลองการจัดสรรน้ําจําเป็นต๎องรวบรวมและ
จัดเตรียมข๎อมูลดังตํอไปนี ้

ข๎อมูลด๎านกายภาพของอํางเก็บน้ําได๎แกํ ข๎อมูลแผนที่
สํงน้ําของโครงการ 1:50,000 ข๎อมูลโค๎งระดับ-ความจุ-พื้นท่ี
อํางเก็บน้ํา ข๎อมูลการแบํงปริมาตรใช๎งานอํางเก็บน้ํา ข๎อมูล
การระบายน้ําผํานอาคารระบายน้ําทั้งแบบควบคุมได๎และ
แบบควบคุมไมํได๎ 

ข๎อมูลปริมาณความต๎องการใช๎น้ําจากอํางเก็บน้ําซึ่ง
ประกอบด๎วย การใช๎น้ําเพื่อการเกษตร น้ําเพื่อการอุปโภค น้ํา
เพื่อรักษาระบบนิเวศท๎ายน้ํา ในสํวนของน้ําใช๎เพื่อการเกษตร
ถึงแม๎มีความสําคัญน๎อยกวํากิจกรรมการใช๎น้ําอื่นแตํในแงํ
ของปริมาณถือเป็นกิจกรรมการใช๎น้ําหลักท่ีมีผลตํอภารกิจ
การจัดสรรน้ําของโครงการจําเป็นต๎องคํานวณให๎มีความ

ใกล๎เคียงความเป็นจริงมากท่ีสุดโดยในการศึกษาได๎คํานวณ
ปริมาณความต๎องการน้ําตามแผนการเพาะปลูกปี พ.ศ. 2554 
ใช๎คําการใช๎น้ําของพืชอ๎างอิง (ETO) ซึ่งคํานวณจากข๎อมูล
ภูมิอากาศของสถานีจังหวัดนครราชสีมา และคําสัมประสิทธ์ิ
การใช๎น้ําของพืช (ข๎าว) ใช๎แบบปรับคําตามสัดสํวนพื้นที่
เพาะปลูก (Weighted Kc) สํวนข๎อกําหนดอื่นเป็นไปตาม
ตารางที่ 1สําหรับการคํานวณการใช๎น้ําของพืชชนิดอื่นเป็นไป
คําที่ได๎ศึกษาไว๎ของกรมชลประทานและสามารถสรุปปริมาณ
ความต๎องการน้ํารายสัปดาห๑ได๎ดังรูปที่ 1-2 

ตารางที่ 1 ข๎อกําหนดในการคํานวณคําความต๎องการน้ําของข๎าว 

ฤดู สัปดาม์เริ่มการ
เพาะปลูก 

เวลา 
เพาะปลูก 
เต็มพื้นที่ 
สัปดาม ์

ปริมาณ 
น้้ารั่วซึม 

 
มม./สัปดาม ์

ปริมาณน้้า
เตรียมลปลง 

 
มม./สัปดาม ์

ฝน 27 มิ.ย.-3 ก.ค. 6 14 100 
แล๎ง 24 ม.ค.-30 ม.ค. 5 14 100 

 
รูปที่2 ความต๎องการน้ําเพื่อการเกษตรรายสัปดาห๑ สําหรับอํางเก็บน้ํา

ลําพระเพลิง (สัปดาห๑ที่ 1 เริ่มวันที่ 1-7 พฤศจิกายน) 

 
รูปที่3 ความต๎องการน้ําเพื่อการเกษตรรายสัปดาห๑ สําหรับอํางเก็บน้ํา

ลําสําลาย (สัปดาห๑ที่ 1 เริ่มวันที่ 1-7 พฤศจิกายน) 

ข๎อมูลประเภทอนุกรมเวลา (Time Series) เชํน 
ความต๎องการน้ํารายวัน ปริมาณน้ําไหลเข๎า-ออกจากอํางต๎อง
จัดเตรียมในรูปแบบที่ HEC-ResSimต๎องการซึ่งต๎องเตรียม
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โดยใช๎โปรแกรม HEC-DSSVue (HEC-Data Storage 
System Visual Utility Engine)โดยข๎อมูลทางอุทกวิทยาจะ
ใช๎ในชํวง พ.ศ. 2541-2554 

3.2 วิธีการศึกษา 

3.2.1 การจ้าลองลละการสอบเทียบ 

1) สร๎างพื้นที่และองค๑ประกอบของลุํมน้ําในสํวนของ 
Watershed Setup Module ซึ่งเป็น shapefileที่สร๎างขึ้น
จากแผนที่ 1: 50,000 ซ๎อนทับกับข๎อมูลขอบเขตพื้นที่
โครงการเพื่อสร๎างข๎อมูลเชิงเส๎นนําเข๎าแบบจําลอง 

2) ในสํวนของ Reservoir Network Moduleนําเข๎า
ข๎อมูลโครงขํายลําน้ํา ข๎อมูลทางกายภาพอํางเก็บน้ํา ข๎อมูล
อุทกวิทยา ข๎อมูลความต๎องการน้ําตามที่ได๎จัดเตรียมไว ๎

3) ในสํวนของการ Simulation Module เป็นการ
กําหนดชํวงเวลาที่จะประมวลผลและชํวงเวลาวิเคราะห๑ข๎อมูล
ย๎อนหลัง (Look Back) และการสอบเทียบแบบจําลองทําโดย
เปรียบเทียบปริมาณการผันน้ําจากอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงสูํ
อํางเก็บน้ําลําสําลายที่ได๎จากแบบจําลองและปริมาณการผัน
น้ําจริง 

3.2.2 จ้าลองการจัดสรรน้้าตามกรณีศึกษา 

นําแบบจําลองที่ผํานการสอบเทียบแล๎วจําลองการ
จัดสรรน้ําเพื่อตรวจสอบผลการจัดสรรน้ําตามกรณีศึกษา
ดังตํอไปนี ้

1. พื้นที่เพาะปลูกตามแผนการเพาะปลูกเดิม 
2. เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล๎ง ในพื้นที่ชลประทาน

อํางเก็บน้ําลําพระเพลิง 20 เปอร๑เซ็นต๑ 
3. เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล๎งในพื้นที่ชลประทานอําง

เก็บน้ําลําสําลาย 20 เปอร๑เซ็นต๑ 
4. เพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกฤดูแล๎งในพื้นที่ชลประทานทั้ง

สองอําง 20 เปอร๑เซ็นต๑ 

4. ผลการศึกษา 

4.2.1 ผลการจ้าลองลละการสอบเทียบ 

เมื่อสร๎างข๎อมูลในสํวนของ Watershed Setupเสร็จ
เรียบร๎อยรวมถึงการสร๎างโครงขํายลําน้ํานําเข๎าข๎อมูลทาง
กายภาพของอํางเก็บน้ํา ข๎อมูลอุทกวิทยาและข๎อมูลความ

ต๎องการน้ํา ในสํวนของ Reservoir Network ได๎ผลแสดงดัง
รูปที่ 3 

 
รูปที่ 3  ผลการนําเข๎าโครงขํายลําน้ําในสํวน Reservoir Network 

Module 

หลังจากการกําหนดชํวงเวลาการวิเคราะห๑ข๎อมูลและ
ประมวลผลในสํวน Simulation Module ปรากฏวํา
โปรแกรมสามารถจําลองการจัดสรรน้ําภายในโครงการได๎ เมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณการผันน้ําจากอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงสูํ
อํางเก็บน้ําลําสําลายตามหลักเกณฑ๑การผันน้ํา พบวําคําที่ได๎
สอดคล๎องกับการผันน้ําจริงตามรูปท่ี 4 โดยเส๎นสีแดงแสดง
ปริมาณการผันน้ําจริงและเส๎นสีน้ําเงินแสดงปริมาณการผัน
น้ําจากการจําลอง 

 
รูปที่ 4  ปริมาณการผันน้ําจากอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงสูํอํางเก็บน้ําลํา

สําลายจากแบบจําลองและคําจริง 

4.2.2 ผลการจ้าลองจัดสรรน้้าตามกรณีศึกษา 

จากผลการจําลองและการสอบเทียบแสดงวํ า
แบบจําลองสามารถนํามาใช๎จําลองการจัดสรรน้ําภายใน
โครงการได๎ จึงนําแบบจําลองจําลองการจัดสรรนํ้าตามกรณี
ศึกษาที่กําหนด 

การผันน้้าจริง 
การผันน้้า 

ตามลบบจ้าลอง 
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กรณีพื้นที่เพาะปลูกเดิมโดยใช๎ข๎อมูลอัตราการไหล
เข๎าอํางเก็บน้ํา และควบคุมการรักษาระดับน้ําในอําง (Guide 
Curve) ไว๎ให๎อยูํภายใน Rule Curve พบวําการปลํอยน้ําจาก
อาคารควบคุมทางออก (Control Outlet) สามารถสํงน้ําได๎
โดยไมํเกิดการขาดน้ําทั้งสองอํางเก็บน้ํา โดยข๎อมูลระดับน้ําใน
อํางเก็บน้ําที่เวลาตํางๆแสดงในรูปที่ 5-6 

 
รูปที่ 5  ระดับน้ําในอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงที่เวลาตํางๆกรณีพื้นที่

เพาะปลูกตามแผนการเพาะปลูกเดิม 

 
รูปที่ 6  ระดับน้ําในอํางเก็บน้ําลําสําลายที่ เวลาตํางๆกรณีพื้นที่

เพาะปลูกตามแผนการเพาะปลูกเดิม 

กรณีเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกฤดูแล๎งในพื้นที่ชลประทาน
อํางเก็บน้ําลําพระเพลิง 20 เปอร๑เซ็นต๑โดยใช๎เง่ือนไขการสํง
น้ําเดิม  พบวําการปลํอยน้ําจากอาคารควบคุมทางออก 
(Control Outlet) เกิดการขาดน้ําปริมาณ9,863,942 
ลูกบาศก๑เมตร คิดเป็น 6.48 เปอร๑เซ็นต๑ของความต๎องการ 
เป็นระยะเวลา 30 วัน ในชํวงวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง 30 
เมษายน 2554 โดยข๎อมูลระดับน้ําในอํางเก็บน้ําเก็บน้ําลํา
พระเพลิงที่เวลาตํางๆแสดงในรูปที่ 7 

 

รูปที่ 7  ระดับน้ําในอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงที่เวลาตํางๆกรณีเพิ่มพื้นที่
เพาะปลูกฤดูแล๎งในพื้นที่ชลประทานอํางเก็บน้ําลําพระเพลิง 
20 เปอร๑เซ็นต๑ 

กรณีเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกฤดูแล๎งในพื้นที่ชลประทาน
อํางเก็บน้ําลําสําลาย 20 เปอร๑เซ็นต๑ โดยใช๎เง่ือนไขการสํงน้ํา
เดิม ไมํพบการขาดน้ํา 

กรณีเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกฤดูแล๎งในพื้นที่ชลประทาน
ทั้งสองอํางเก็บน้ํา 20 เปอร๑เซ็นต๑ โดยใช๎เง่ือนไขการสํงน้ําเดิม  
พบวําการปลํอยน้ําจากอาคารควบคุมทางออก (Control 
Outlet) ในอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงเกิดการขาดน้ําปริมาณ
9,863,942 ลูกบาศก๑เมตร คิดเป็น 6.48 เปอร๑เซ็นต๑ของความ
ต๎องการ เป็นระยะเวลา 30 วัน ในชํวงวันที่ 1 เมษายน 2554 
ถึง 30 เมษายน 2554 สํวนในอํางเก็บน้ําลําสําลายไมํพบการ
ขาดน้ํา โดยข๎อมูลระดับน้ําในอํางเก็บน้ําเก็บน้ําทั้งสองที่เวลา
ตํางๆแสดงในรูปที่ 8-9 

 
รูปที่ 8  ระดับน้ําในอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงที่เวลาตํางๆกรณีเพิ่มพื้นที่

เพาะปลูกฤดูแล๎งในพื้นที่ชลประทานทั้งสองอํางเก็บน้ํา 20 
เปอร๑เซ็นต๑ 

 
รูปที่ 9  ระดับน้ําในอํางเก็บน้ําลําสําลายที่เวลาตํางๆกรณีเพิ่มพื้นที่

เพาะปลูกฤดูแล๎งในพื้นที่ชลประทานทั้งสองอํางเก็บน้ํา 20 
เปอร๑เซ็นต๑ 

จากการจําลองการจัดสรรน้ํ าในทุกกรณีศึกษา
สามารถสรุปผลการจําลองได๎ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการจําลองการจัดสรรน้ําตามกรณีศึกษา 

กรณีศึกษาที่ ผลการจัดสรรน้้าในลต่ละพื้นที่ 

upper rule curve 

lower rule curve 

ระดับน้้าในอ่าง 

upper rule curve 

lower rule curve 

ระดับน้้าในอ่าง 

upper rule curve 

lower rule curve 
ระดับน้้าในอ่าง 

upper rule curve 

lower rule curve 

ระดับน้้าในอ่าง 

upper rule curve 

lower rule curve 

ระดับน้้าในอ่าง 
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ล้าพระเพลิง ล้าส้าลาย 
1 ไมํขาดน้ํา ไมํขาดน้ํา 
2 ขาดน้ํา 9,863,942ลบ.ม. ไมํขาดน้ํา 
3 ไมํขาดน้ํา ไมํขาดน้ํา 
4 ขาดน้ํา 9,863,942ลบ.ม. ไมํขาดน้ํา 

5. สรุปผลลละข้อเสนอลนะ 

5.1 สรุปผล 
1. จากการศึกษาการประยุกต๑ใช๎แบบจําลอง HEC-

ResSim กับการจัดสรรน้ําในอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงพบวํา 
2. สามารถใช๎แบบจําลอง HEC-ResSim จําลองการ

จัดสรรน้ําในอํางเก็บน้ําลําพระเพลิง รวมถึงเป็นเครื่องมือชํวย
ในการบริหารงานอํางเก็บน้ําได ๎

3. กรณี การ เพิ่ มพื้ นที่ เ พาะปลู ก ฤดู แล๎ ง  20 
เปอร๑เซ็นต๑เฉพาะแตํละพื้นท่ี และการเพิ่มพื้นท่ีพร๎อมกันท้ัง
สองพื้นท่ีพบการขาดน้ําในลักษณะเดียวกันเนื่องจากเกณฑ๑
การผันน้ําจะผันน้ําสํวนเกินความจุจากอํางเก็บน้ําลําพระ
เพลิงไปสูํอํางเก็บน้ําลําสําลายในทิศทางเดียว 

4. จากผลศึกษาแสดงให๎เห็นวําสามารถเพิ่มพื้นที่
เพาะปลูกฤดูแล๎งในพื้นท่ีชลประทานอํางเก็บน้ําลําสําลายได๎
แตํไมํควรเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่อํางเก็บน้ําลําพระเพลิง 
ทั้งนี้หากต๎องการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล๎งอาจต๎องพิจารณา
ให๎ชํวงฤดูแล๎งระบบสํงน้ําสามารถผันน้ําจากอํางเก็บน้ําลําสํา
ลายกลับเข๎าสูํพื้นที่ชลประทานอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงได๎ 

5.2ข้อเสนอลนะ 

การจําลองการจัดสรรน้ําโดยใช๎แบบจําลอง เป็นการ
นําข๎อมูลจริงทั้งข๎อมูลทางกายภาพ ข๎อมูลอุทกวิทยา ข๎อมูล
ความต๎องการน้ํ า และข๎อมูลการจัดสรรน้ํ าปรับเข๎าสูํ
แบบจําลองซึ่งขั้นตอนมีความยุํงยาก แตํเมื่อการจําลอง
สามารถจําลองได๎ใกล๎เคียงความเป็นจริงแล๎วจะเกิดประโยชน๑
มาก โดยสามารถใช๎แบบจําลองในการจําลองการจัดสรรน้ํา
ตามเง่ือนไขอื่นๆเพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารจัดการน้ํา 

ในการสอบเทียบแบบจําลองถือวํายังทําได๎ไมํดี ควรมี
การเก็บคําการวัดน้ําที่อาคารควบคุมท๎ายแล๎วนําคําดังกลําว
เปรียบเทียบกับแบบจําลองจะทําให๎การสอบเทียบมีความ
นําเช่ือถือมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

ระบบน้ําหยดเป็นวิธีการให๎น้ําที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในที่มีแหลํงน้ําจํากัด ในอดีตการใช๎งานยังไมํแพรํหลายเนื่องจาก
ข๎อจํากัดด๎านแหลํงจําหนํายวัสดุและราคา แตํในปัจจุบันสินค๎ามีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะในแถบภาคกลาง จึงทําให๎เกิด
ปัญหาการเลือกใช๎งานอยํางเหมาะสม โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อทดสอบและประเมินผลการใช๎งานระบบน้ําหยดแบบเทป 
(Drip Tape) สําหรับไรํอ๎อยเพื่อเป็นแนวทางการใช๎ที่เหมาะสมสําหรับไรํอ๎อยขนาดเล็กในประเทศ โดยดําเนินการทดสอบในระดับ
แปลงเกษตรกรที่ อ. หนองมํวง จ. ลพบุรี แปลงทดสอบเป็นดินรํวนเหนียวปนทรายประกอบด๎วยการให๎น้ํา 3 กรรมวิธี ได๎แกํ 1) เทป
น้ําหยดตํางประเทศ อัตราจํายน้ําต่ํา (1.4 ลิตร/ชม.) 2) เทปน้ําหยดผลิตในประเทศ อัตราจํายน้ําสูง (2.4 ลิตร/ชม.) 
3) ไมํให๎น้ํา (อาศัยน้ําฝน)ในแตํละกรรมวิธีมีขนาดแปลง 2-3 ไรํ  กําหนดปริมาณน้ําที่ให๎โดยคํานวณเทียบจากข๎อมูลคําการระเหยน้ํา
จากถาดวัดการระเหย โดยกําหนดรอบเวรการให๎น้ําระหวําง 7-14 วัน ดําเนินการทดสอบในการปลูกอ๎อย 2 ฤดูปลูก ระหวํางปี 
2554 (อ๎อยปลูก) ถึง ปี 2555 (อ๎อยตอ 1) ผลการทดสอบพบวําในปี 2554 เป็นปีที่มีปริมาณฝนกระจายอยํางสม่ําเสมอ ปริมาณ
ผลผลิตอ๎อยในแปลงที่ไมํให๎น้ําจึงไมํแตกตํางจากการให๎น้ําหยดในแบบตํางๆ แตํในการทดสอบกับอ๎อยตอ 1 ใน ปี 2555 ซึ่งมี
ปริมาณฝนน๎อย (1,031 มม.) มีคําเฉลี่ยผลผลิตของแปลงที่อาศัยน้ําฝนต่ํามาก (6.10 ตัน/ไรํ และ C.C.S. = 8.25 ) แตกตํางจาก
คําเฉลี่ยผลผลิตของแบบน้ําหยดอัตราจํายน้ําต่ํา (16.51 ตัน/ไรํ และ C.C.S. = 13.20) ที่มีคําเฉลี่ยผลผลิตใกล๎เคียงกับแบบน้ําหยด
อัตราจํายน้ําสูง (14.24 ตัน/ไรํ และ C.C.S. = 12.62)จากประเมินผลการใช๎งานของเทปน้ําหยดทั้ง 2 แบบ พบวําสามารถเพิ่ม
ผลผลิตอ๎อยได๎ไมํตํางกันแบบอัตราจํายน้ําสูงจะมีข๎อดีที่มีราคาถูกกวํา ถึงแม๎จะมีข๎อจํากัดที่เกิดความเสียหายมากกวําแตํเมื่อ
ซํอมแซมแล๎วสามารถใช๎งานได๎อยํางน๎อย 2-3 ปีถ๎าอยูํภายใต๎การใช๎งานและการดูแลรักษาที่เหมาะสม เชํน การติดตั้งหรือเก็บเทป
น้ําหยดด๎วยอุปกรณ๑ม๎วนสาย การเคลื่อนย๎ายอยํางเหมาะสมระหวํางการใช๎งาน เป็นต๎น 

ค้าส้าคัญ: น้้ามยด; อ้อย; อัตราจ่ายน้้า; นอกเขตชลประทาน 

1. บทน้า 

จากจํานวนพื้นที่ปลูกอ๎อยมากกวํา 6 ล๎านไรํทั่ว
ประเทศ ซึ่งสํวนใหญํเป็นการปลูกนอกเขตชลประทานได๎รับ
น้ําไมํเต็มที่  สํงผลตํอปริมาณผลผลิตตํอไรํที่ลดลง และ
เปอร๑เซนต๑ความหวานที่เป็นตัวกําหนดราคาซื้อขายก็ลด
น๎อยลงด๎วย เนื่องจากเทคโนโลยีการใหน้ําแบบหยดเป็น
วิธีการให๎น้ําที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความสําคัญสําหรับการใช๎

ในพ้ืนท่ีที่มีแหลํงน้ําจํากัด จากผลการทดลองในตํางประเทศ
พบวําเมื่อปรับเปลี่ยนการให๎น้ําไรํอ๎อยจากแบบรํองคู 
(Furrow) มาเป็นระบบน้ําหยด จะชํวยให๎ได๎ผลผลิตเพิ่มขึ้น
มากกวํา 20% และประหยัดน้ําได๎ถึง 60% [1,2] สํวนการให๎
น้ําหยดกับไรํอ๎อยในประเทศไทยนั้นมีรายงานข๎อมูลที่
สนับสนุนวิธีการให๎น้ําหยด เชํน มีการนําระบบน้ําหยดมาใช๎
ในไรํอ๎อยแถบภาคกลาง ทําให๎ผลผลิตที่จากเดิมประมาณ 8-
10 ตัน/ไรํ เพิ่มเป็น 15-20 ตัน/ไรํ [3,4] ข๎อมูลหลายๆ สํวนก็
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มาจากการดําเนินการเชิงธุรกิจเข๎าสูํกลุํมชาวไรํอ๎อยผําน
องค๑กรที่เกี่ยวข๎อง แตํยังขาดข๎อมูลด๎านอื่นๆ ประกอบเพื่อ
การตัดสินใจ เชํน รูปแบบการใช๎งาน ปัญหาอุปสรรคและวิธี
ปูองกันและแก๎ไข เนื่องจากการใช๎เทคโนโลยีน้ําหยดในไรํอ๎อย
อยํางมีประสิทธิภาพต๎องอาศัยองค๑ความรู๎และทักษะที่ถูกต๎อง
เหมาะสม เชํน การออกแบบติดตั้ง การกําหนดปริมาณ รอบ
เวรให๎น้ํา การให๎ปุ๋ยพร๎อมระบบน้ํา และการบํารุงรักษา เป็น
ต๎น [5] ปัจจุบันระบบน้ําหยดเป็นที่รู๎จักแพรํหลายมากขึ้น จึง
มีการสั่งเทปน้ําหยดจากตํางประเทศหลายแหลํงเข๎ามา
จําหนําย และมีการซื้อเครื่องจักรจากตํางประเทศมาผลิตใน
ประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจีนซึ่งผลิตได๎เกรดที่ต่ํากวําใน
ด๎านความหนาและความทนทาน แตํมีราคาต่ํา (Low-cost 
Emitters) เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ๑จากตํางประเทศที่มี
จําหนํายมานานแล๎ว (Conventional Emitters) เชํน 
Netafim, Metzerplas จาก อิสราเอล และ T-Tape จาก
ออสเตรเลีย เป็นต๎น ซึ่งปัจจุบันยังขาดข๎อมูลการพิจารณา
เลือกใช๎ การใช๎งานและการบํารุงรักษาที่เหมาะสมกับการให๎
น้ําไรํอ๎อย จึงมีความจําเป็นต๎องมีการศึกษาและทดสอบ
เพื่อให๎ได๎แนวทางในการใช๎เทคโนโลยีการให๎น้ําหยดในไรํอ๎อย
ที่เหมาะสม ยั่งยืน ชํวยเพิ่มผลผลิต และเพิ่มความสามารถใน
การไว๎ตออ๎อยได๎นาน ซึ่งจะสํงผลในการลดต๎นทุนในระบบการ
ผลิตลง และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแขํงขั นของ
อุตสาหกรรมการผลิตอ๎อยของประเทศไทย 

2. อุปกรณ์ลละวิธีการ 

ดําเนินการคัดเลือกสายน้ําหยดแบบเทป 2 แบบ 
ได๎แกํ เทปน้ําหยดผลิตภัณฑ๑ตํางประเทศ อัตราจํายน้ําต่ํา 
(น๎อยกวํา 2 ลิตร/ชม.) และเทปน้ําหยดผลิตภัณฑ๑ในประเทศ 
อัตราจํายน้ําสูง (มากกวํา 2 ลิตร/ชม.) วางแผนการทดสอบใช๎
งานโดยติดตั้งระบบน้ําหยดในแปลงเกษตรกร ที่ อ. หนองมํวง 
จ. ลพบุรี  แปลงทดสอบเป็นดินรํวนเหนียวปนทราย มีแหลํง
น้ําเป็นบํอบาดาลระดับตื้น สูบน้ําด๎วยปั๊มหอยโขํงขนาดทาง
สํง 3 นิ้ว ขับด๎วยเครื่องยนต๑ดีเซลขนาด 11 แรงม๎า ปลูกอ๎อย
แบบแถวคูํ (มีระยะระหวํางแถว 1.40 ม. และระยะคูํแถว 40 
ซม.) วางแผนการทดสอบแบบสังเกตการณ๑ (Observation 
Trials) โดยมีแปลงทดสอบ 3 แปลง ( 3 กรรมวิธี) คือ 1) เทป
น้ําหยดตํางประเทศ อัตราจํายน้ําต่ํา (1.4 ลิตร/ชม.) 2) เทป

น้ําหยดผลิตในประเทศ อัตราจํายน้ําสูง (2.4 ลิตร/ชม.) และ 
3) ไมํให๎น้ํา (อาศัยน้ําฝน) สําหรับแปลงไมํให๎น้ํามีการให๎น้ํา
เหมือนแปลงที่ให๎น้ําหยดจํานวน 2 ครั้ง เมื่อเริ่มลงปลูกเพื่อ
กระตุ๎นการงอก แตํละแปลงมีขนาด 2-3 ไรํ ขึ้นกับคําชลภาระ
ที่ไมํเกิน 13 ลบ.ม./ชม. สําหรับทํอขนาด 2 นิ้ว แบํงแตํละ
แปลงเป็นแปลงยํอย (ซ้ํา) ที่มีขนาดกว๎าง 1 ม. จํานวน 6 แถว 
จํานวน 6 ซ้ํา เพื่อเก็บข๎อมูลผลผลิตสําหรับการวิเคราะห๑ทาง
สถิติ 

แปลงที่ ไมํ ให๎น้ํามีการให๎ปุ๋ยตามคําแนะนําตาม
ลักษณะเนื้อดิน [6] สํวนแปลงทดสอบที่ให๎น้ําหยดมีการให๎ปุ๋ย
พร๎อมระบบน้ําในด๎วยปุ๋ยสูตรละลายน้ําสูตร 46-0-0, 0-52-
34 และปุ๋ยเม็ดนํามาละลายน้ําสูตร 0-0-60 การให๎ปุ๋ยทางน้ํา
ทุก 2-3 สัปดาห๑ตํอครั้ง ในชํวง 180 วันหลังปลูก เกณฑ๑การ
ให๎น้ําโดยใช๎ข๎อมูลคําระเหยจากถาดวัดการระเหย (Pan 
Evaporation Method) [7-9] กําหนดการให๎น้ําทุก 7-14 วัน 
กรณีมีฝนตกเริ่มรอบเวรการให๎น้ําใหมํโดยพิจารณาจาก
เครื่องวัดความช้ืนในดินแบบ Tensiometer (ที่ความลึก 30 
ซม.) ให๎น้ําเมื่ออํานคําแรงดึงความช้ืนได๎ 20-30 เซนติบาร๑  

ประเมินความเสียหายและการอุดตันของเทปน้ําหยด
เมื่อสิ้นสุดฤดูปลูก โดยประเมินความสม่ําเสมอของการ
กระจายน้ํา (Emission Uniformity, EU) ในแปลงน้ําหยด 
(แตํละแบบ) ทั่วทั้งแปลงจํานวน 16 จุด [10] โดยแตํละจุดวัด
อัตราการจํายน้ําหยดจากเทปน้ําหยดระยะความยาว 1 ม. 
โดยวัดปริมาตรน้ําในเวลา 1 นาที หาคําเฉลี่ยจากจํานวน 3 
ครั้ง เป็นอัตราการจํายน้ําหยดของแตํละจุด นําคําทั้ง 16 จุด
ไปคํานวณคํา EU ดังสมการที่ (1)  

EU =  100 [Dlq/]  (1) 
โดยที ่
EU = ความสม่ําเสมอของการกระจายน้ํา (%) 
Dlq = อัตราจํายน้ําเฉลี่ย 4 ลําดับต่ําสุด (ลิตร/ชม.) 

  = อัตราจํายน้ําเฉลี่ยทั้งหมด16 จุด (ลิตร/ชม.) 
  

ทําการประเมินคํา EU กํอนการใช๎งานในปลูกฤดูที่ 1 
และหลังจากการเก็บเกี่ยวทุกฤดู โดยคํา EU ที่มากกวํา 80% 
ถือวําอยูํในเกณฑ๑ดี [11] 

ดําเนินการทดสอบจํานวน 2 ฤดูปลูก (ปี 2554-
2555) ซึ่งเริ่มลงปลูกเดือนกุมภาพันธ๑ 2554 เก็บเกี่ยวอ๎อย



 

[735] 

ปลูกในเดือนพฤศจิกายน 2554 และเก็บเกี่ยวอ๎อยตอ 1 เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2555 

3. ผลลละวิจารณ์ 

3.1. การคัดเลือกผลิตภัณฑ์น้้ามยดส้ามรับการใช้ในการ
ทดสอบ 

ดําเนินการคัดเลือกแบบรูปแบบของเทปน้ําหยดที่
เหมาะกับการให๎น้ําหยดบนดินสําหรับไรํอ๎อย คือ เป็นแบบมี
ช้ินสํวนบังคับการหยดอยูํภายในทํอน้ําหยด (Integral Drip 
Tape) มีอัตราการหยด 1-3 ลิตร/ชม. [5] ควรพิจารณาวํามี
การวางจําหนํายทั่วไปตามร๎านค๎าวัสดุเกษตร หรือร๎านตัวแทน
ของผู๎ผลิตวัสดุระบบน้ําซึ่งเกษตรกรรายยํอยสามารถซื้อปลีก
ได๎ และพิจารณาประเด็นสําคัญที่ใช๎เป็นสมมุติฐานในการ
ทดสอบ ได๎แกํ อัตราการจํายน้ํา 2 แบบ คือ อัตราจํายน้ําต่ํา 
(น๎อยกวํา 2 ลิตร/ชม.) และอัตราจํายน้ําสูง (มากกวํา 2 ลิตร/
ชม.) เนื่องจากแบบอัตราจํายน้ําต่ํามีโอกาสเกิดปัญหาการอุด
ตันมากจนกระทบตํอสมรรถนะการกระจายน้ํา ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตํอผลผลิต [12] นอกจากนี้ยังพิจารณาประเมินผล
อายุการใช๎งานประเภทผลิตภัณฑ๑ในประเทศหรือตํางประเทศ
ซึ่งต๎องมีการประเมินอายุการใช๎งานในสภาพการทํางานจริง 
รายละเอียดผลิตภัณฑ๑น้ําหยดที่เลือกใช๎ในการทดสอบแสดง
ในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลิตภัณฑ๑น้ําหยดที่เลือกสําหรับการใช๎ในการทดสอบ 

รายละเอียด 
เทปน้้ามยด 

อัตราจ่ายน้้าต่้า อัตราจ่ายน้้าสูง 

เครื่องหมายการค๎า/รุํน NETAFIM /Stream 
Line 

PLANA TAPE/ Big 
Hole Dripper 

แหลํงผลิต อิสราเอล ไทย 
อัตราการจํายน้ํา (ลิตร/ชม.)  1.4 

ที่ 0.8 bar 
2.4 

ที่ 1.0 bar 
ระยะหํางรูหยด (ซม.) 30 30 
ขนาดทํอ (มม.) 16 16 
ความหนา (มม.) 0.2 0.2 
ราคา (บาท/ม.) 2.5-3.0 1.6-1.9 

3.2 ผลการใม้น้้าในลปลงทดสอบ 

จากการบันทึกข๎อมูลปริมาณน้ําฝนและการให๎น้ํา
สําหรับอ๎อยปลูกในปี 2554 พบวํามีปริมาณน้ําฝนตั้งแตํเดือน
กุมภาพันธ๑ (เริ่มปลูก) ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 รวม 1,224 
มม. โดยมีการกระจายของฝนคํอนข๎างสม่ําเสมอ มีการให๎น้ํา

ทั้งหมดรวม 14 ครั้ง (รูปที่ 1) คิดเป็นปริมาณน้ําที่ให๎เฉลี่ย 
374 มม.  

 
รูปที่ 1  การกระจายของน้ําฝนและปริมาณการให๎น้ํา อ๎อยปลูก (ปี 

2554) 

 
รูปที่ 2  การกระจายของน้ําฝนและปริมาณการให๎น้ําในอ๎อยตอ 1 (ปี 

2555) 

3.3 ผลผลิตลละองค์ประกอบของผลผลิต 

เก็บเกี่ยวผลผลิตอ๎อยในเดือนพฤศจิกายน 2554 
(อ๎อยปลูก) และเดือนพฤศจิกายน 2555 (อ๎อยตอ 1) โดยมี
ผลผลิตอ๎อยและองค๑ประกอบผลผลิตแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลผลิตอ๎อยและองค๑ประกอบผลผลิตของแปลงอ๎อยที่
ทดสอบระบบน้ําหยดแบบตํางๆ 

หมายเหตุ :  ตัวอักษรที่เหมือนกันในสดมภ๑เดียวกันไมํแตกตํางกันทาง
สถิติอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

จากตารางที่ 2 พบวําผลผลิตอ๎อยในแตํละวิธีการให๎
น้ําไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ในปี 2554 

วิธีการใม้น้้ามยด 

อ้อยปลูก 
(ปี 2554) 

 อ้อยตอ 1  
(ปี 2555) 

ผลผลิต 
(ตัน./ไร่) 

CCS  ผลผลิต 
(ตัน./ไร่) 

CCS 

1. อัตราจํายน้ําต่ํา
(1.4 ลิตร/ชม.) 19.40 a 11.84 a  16.51 a 13.20 a 

2. อัตราจํายน้ําสูง
(2.4 ลิตร/ชม.) 18.81 a 11.65 a  14.24 a 12.62 a 

3.ไมํให๎น้ํา (Control) 20.70 a 10.91 b  6.10  b 8.25 b 
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เนื่องจากมีการกระจายของฝนคํอนข๎างสม่ําเสมอ (รูปที่ 1) 
การให๎ปุ๋ยพร๎อมระบบน้ําอยํางตํอเนื่องอาจมีผลทําให๎คํา CCS 
สูงกวําการให๎ปุ๋ยทางดิน (Control) อยํางมีนัยสําคัญ 
(p>0.05) ในอ๎อยตอ 1 ในปี 2555 มีระยะเวลาที่ฝนทิ้งชํวงใน
ฤดูแล๎งทําให๎แปลงที่ไมํมีการให๎น้ําชะงักการเจริญเติบโต 
ผลผลิตต่ําทั้งปริมาณและความหวานอยํางมีนัยสําคัญ สํวน
การให๎น้ําทั้งแบบอัตราจํายน้ําต่ําและสูงได๎ผลิผลิตไมํตํางกัน
อยํางมีนัยสําคัญ (p>0.05)  

3.4 ผลการประเมินความเสียมายของสายน้้ามยดลละ
ปัญมาการอุดตัน 

หลังจากเก็บเกี่ยวอ๎อยปลูกแล๎ว นําเทปน้ําหยดมาใช๎
ใหมํในแปลงอ๎อยตอ 1 (ใช๎ตํอปีที่ 2) และอ๎อยตอ 2 (ใช๎ตํอใน
ปีท่ี 3) โดยได๎ดําเนินการประเมินผลการซํอมแซมสายน้ําหยด
ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 การประเมินผลการซ่อมลซมเทปน้้ามยดที่ใช้
ในการทดสอบ* 

รายการซ่อม 
เทปน้้ามยด 

ใช้ต่อปีที่ 2 
 

ใช้ต่อปีที่ 3 

อัตราจ่าย
น้้าต่้า 

อัตราจ่าย
น้้าสูง 

 อัตราจ่าย
น้้าต่้า 

อัตราจ่าย
น้้าสูง 

1. แผลใหญํ ใช๎ข๎อ
ตํอ (อัน) 2 11  9 21 

2. แผลเล็ก พันด๎วย
เทปพันสายไฟ (จุด) 7 18  16 33 

3. เปลี่ยนเทปน้ํา
หยดใหมํ (เมตร) - 120  20 40 
*
 ความยาวเทปน้ําหยดที่ใช๎ในการทดสอบ : 

- อัตราจํายน้ําต่ํา ใช๎ 2,600 เมตร 
- อัตราจํายน้ําสูง ใช๎ 1,700 เมตร 

 
รูปที่ 3  ความสม่ําเสมอในการกระจายน้ําของเทปน้ําหยดตั้งแตํเริ่มปลูก

จนถึงอ๎อยตอ 2 

จากการประะเมินความสม่ําเสมอในการจํายน้ําใน
แปลงทดสอบ ซึ่งพบวําทั้งในแปลงน้ําหยดอัตราจํายน้ําต่ําและ

แปลงอัตราจํายน้ําสูงมีคํา EU เกิน 80% (รูปที่ 3) สามารถ
นําไปใช๎งานในการให๎น้ําอ๎อยตอ 2 (ปีที่ 3) อยํางไรก็ตาม
พบวําแบบอัตราจํายน้ําต่ํามีคํา  EU เกือบต่ํากวํา
เกณฑ๑ประเมินระดับดี (80%) เนื่องจากมีดินอุดที่รูจํายน้ํา
หยดในหลายจุด ซึ่งน้ําหยดที่มีอัตราการไหลน๎อยๆ มักจะมี
ปัญหาความสม่ําเสมอในการจํายน้ําต่ํา [12] อาจเนื่องมาจาก
ไมํสามารถดันให๎น้ําผํานไปได๎งํายเหมือนแบบอัตราการไหลสูง 
(มากกวํา 2.0 ลิตร/ชม.) ซึ่งไมํมีปัญหาดังกลําวในการทดสอบ 

4. สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองพบวําในปี 2555 มีปริมาณฝนน๎อย
และมีการกระจายของฝนไมํสม่ําเสมอ ทําให๎การให๎น้ํามีความ
จําเป็น ในทางตรงข๎ามการไมํให๎น้ําทําให๎ได๎ผลผลิตอ๎อยตอ 1 
ต่ํากวําระดับ 10 ตัน/ไรํ จากข๎อมูลในการทดสอบประเมินผล
การใช๎งานเทปน้ําหยดที่ผลิตในประเทศ มีอัตราการจํายน้ําสูง 
(2.4 ลิตร/ชม.) เปรียบเทียบกับเทปน้ําหยดจากตํางประเทศที่
มีอัตราการจํายน้ําต่ํา (1.4 ลิตร/ชม.) พบวําผลผลิตอ๎อยตอ1 
(ปีท่ี 2) ที่ได๎ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ แบบอัตราจํายน้ํา
สูงจะมีข๎อดีที่มีราคาถูกกวํา ถึงแม๎จะมีข๎อจํากัดที่เกิดความ
เสียหายมากกวําแตํสามารถซํอมแซมใช๎งานได๎อยํางน๎อย 2-3 
ปี แตํต๎องมีการใช๎งานและการดูแลรักษาที่เหมาะสม เชํน การ
ติดตั้ งหรือเก็บเทปน้ํ าหยดด๎วยอุปกรณ๑ม๎ วนสาย การ
เคลื่อนย๎ายอยํางเหมาะสมระหวํางการใช๎งาน เป็นต๎น ต๎น 
สํวนเทปน้ําหยดที่ผลิตจากตํางประเทศที่มีอัตราจํายน้ําต่ําเมื่อ
ใช๎งานมานานพบวํามีปัญหาการอุดตันจากดินเกาะที่รูหยดได๎
งํายกวํา 

5. กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู๎วิจัยขอขอบคุณ คุณรณยุทธ๑  สัตยานิคม 
เจ๎าหน๎าทีศู่นย๑สํงเสริมอุตสาหกรรมอ๎อยและน้ําตาลทรายภาค
กลาง จ. กาญจนบุรี ที่กรุณาให๎ข๎อมูล คําแนะนําและนํา
สํารวจแปลงเกษตรกรไรํอ๎อย และได๎รับความอนุเคราะห๑จาก
เจ๎าหน๎าที่ของศูนย๑วิจัยพืชไรํนครสวรรค๑ รํวมสํานักงานเกษตร
อําเภอตากฟูา จ. นครสวรรค๑ ท่ีได๎ประสานงานกับเกษตรกร
เพื่อจัดทําแปลงทดสอบในไรํเกษตรกร และศูนย๑วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีที่ได๎ชํวยเหลือในการวิเคราะห๑
ตัวอยํางในห๎องปฏิบัติการ 
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