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บทคัดย่อ 
ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงผลของอุณหภูมิอากาศอบแห้ง อัตราการป้อนข้าวนึ่ง ความเร็วอากาศอบแห้ง และระยะการชน ของ

เครื่องอบแห้งกระแสชน ท่ีมีผลกระทบต่อการลดความชื้น การสิ้นเปลืองพลังงานและคุณภาพข้าวนึ่งหลังการอบแห้ง ข้าวนึ่งท่ีความชื้นเริ่มต้น 
48-50% (d.b.) อบแห้งท่ีอุณหภูมิอากาศ 150-190ºC  อัตราการป้อนข้าวนึ่ง 80–160 kg dry solid/h ความเร็วอากาศอบแห้ง 10-25 m/s ท่ี
ระยะการชน 5-13 cm ผลการทดลองพบว่า การลดลงของความชื้นข้ึนอยู่กับท้ังอุณหภูมิอากาศอบแห้ง อัตราการป้อนข้าวนึ่ง และความเร็ว
อากาศอบแห้ง ปริมาณข้าวต้นหลังอบแห้งมีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณข้าวต้นก่อนอบแห้ง จนกระทั่งความชื้นลดลงเท่ากับ 25-30% (d.b.) 
ร้อยละต้นข้าวจึงลดลงอย่างมีนัยสําคัญ การสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะในการอบแห้งตํ่าสุดท่ีอุณหภูมิอากาศร้อน 190ºC อัตราการป้อนวัสดุ 
160 kg dry solid /h และความเร็วอากาศอบแห้ง 15 m/s ระยะการชนไม่ส่งผลต่อการลดความชื้น และคุณภาพข้าวนึ่ง 

คําสําคัญ: เคร่ืองอบแห้งกระแสชน, ข้าวนึ่ง, ต้นข้าว 
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Abstract 
The performance of a coaxial impinging stream dryer was investigated with respect to operating parameters 

such as the drying air temperature, paddy feed rates, drying air velocity and impinging distance on drying kinetic, energy 
consumption and quality of parboiled paddy. The parboiled paddy was dried from the initial moisture content of 48-50% 
(d.b.) using drying air temperature of 150-190 ºC, paddy feed rates of 80–160 kgdry solid/h, drying air velocities of 10-25 m/s 
at an impinging distance of 5-13 cm. The experimental results have shown that the moisture reduction of the paddy 
depended on the drying air temperature, feed rate and drying air velocity. The head rice yield could be maintained the 
same value as the obtained before drying until the moisture content of parboiled paddy was dried to 25-30% (d.b.) after 
which the head rice yield was dropped significantly. The total specific energy consumption during drying was lowest at 
drying air temperature of 190 ºC, feed rate of 160 kg dry solid/h and drying air velocity of 15 m/s. The impinging distance was 
not affected to drying kinetic and quality of parboiled paddy. 

Keywords: Impinging stream dryer, Parboiled paddy, Head rice yield. 
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1. บทนํา 
ข้าวนึ่งหุงสุกมีเนื้อแข็งกว่าข้าวหุงสุกปกติ มักนิยมบริโภคใน

ประเทศแถบเอเชียใต้ แอฟริกา  ตะวันออกกลาง และยุโรปบาง
ประเทศ  การแปรรูปข้าวนึ่งช่วยลดปริมาณข้าวหักระหว่างการขัดสี 
และเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ เช่น วิตามินบี และแร่ธาตุบางชนิด 
กระบวนการผลิตข้าวนึ่งประกอบด้วยข้ันตอนหลัก คือ การนํา
ข้าวเปลือกแช่ในน้ํา ตามด้วยการนึ่งด้วยไอน้ํา  และอบแห้ง เม่ือ
ข้าวเปลือกผ่านการแช่และนึ่งด้วยไอน้ํา แป้งข้าวจะเกิดเจลลาทิไนซ์
และมีความชื้นอยู่ในช่วงระหว่าง 46-50% (d.b.) 

ปัจจุบันการอบแห้งข้าวนึ่งในประเทศไทยส่วนมากใช้เคร่ืองอบ
แห้งฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized bed) ข้าวนึ่งท่ีออกจากเคร่ืองอบแห้ง
ฟลูอิไดซ์เบด จะถูกนําไปพักไว้ในถังเก็บเป็นเวลาประมาณ 20 นาที 
เพ่ือรอเวลาให้ความชื้นท่ีอยู่ภายในเมล็ดแพร่ออกมาสู่ผิวเมล็ด 
จากนั้นข้าวนึ่งจึงถูกอบแห้งต่อด้วยเครื่องอบแห้งแอลเอสยู (LSU) 
จนกระท่ังความชื้นลดลงเหลือ 16%(d.b.) จึงเข้าสู่ข้ันตอนการขัดสี
เอาเปลือกและรําออก เครื่องอบแห้งท่ีนํามาใช้ลดความชื้นข้าวเปลือก
มีหลายชนิด โดยเคร่ืองอบแห้งกระแสชน (Impinging stream dryer) 
เป็นเคร่ืองอบแห้งทางเลือกท่ีน่าสนใจ เนื่องจากมีความสามารถในการ
ลดความชื้นได้อย่างรวดเร็ว หลักการพื้นฐานของเคร่ืองอบแห้งกระแส
ชนคือ การให้กระแสการไหลของอากาศร้อน 2 กระแส หรือมากกว่า
มาชนกัน โดยให้กระแสใดกระแสหนึ่งหรือมากว่าพาอนุภาคเข้าสู่ห้อง
อบแห้ง ภายในห้องอบแห้งจะเกิดบริเวณการชน (Impingement 
zone) ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีการถ่ายเทมวลสาร ความร้อน และโมเมนตัม
สูง เนื่องจากการชนกันทําให้เกิดความปั่นป่วนของกระแสการไหล 
อนุภาคมีการเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วสูง และมีทิศทางการเคลื่อนท่ี
กลับไปกลับมา จากรายงานการวิจัยท่ีผ่านมา เคร่ืองอบแห้งกระแส
ชนสามารถลดความชื้นข้าวเปลือกได้ 3-7% (d.b.) ความสิ้นเปลือง
พลังงานจําเพาะ 5.3–11.2 MJ/kgwater (Nimmol et al.,2010, Swa-
sdisevi, 2014) มีอัตราการอบแห้งสูงกว่าเคร่ืองอบแห้งสเปาเต็ดเบด 
และฟลูอิไดซ์เบด 330 และ 60 เท่า ตามลําดับ (Nimmol et al., 
2012, Kudra, Mujumdar, 2009) การสิ้นเปลืองพลังงานของเครื่อง
อบแห้งกระแสชนน้อยกว่าเครื่องอบแห้งนิวเมติก และเครื่องอบแห้ง
ฟลูอิไดซ์เบดประมาณ 3 เท่า (Gaoan and Yuan, 1997) ข้อมูลนี้
แสดงว่าเคร่ืองอบแห้งกระแสชนมีประสิทธิภาพในการอบแห้งสูงกว่า
เครื่องอบแห้งชนิดอ่ืน 

แม้ว่าเคร่ืองอบแห้งกระแสชนจะให้อัตราการอบแห้งสูง แต่มี
ข้อเสียในด้านคุณภาพของวัสดุหลังผ่านการอบแห้ง รายงานการวิจัย
บางส่วนไม่แนะนําให้ใช้เครื่องอบแห้งกระแสชนอบแห้งข้าวเปลือกชื้น 
เนื่องจากร้อยละต้นข้าวหลังอบแห้งลดลงมากว่า 50% เปรียบเทียบ
กับร้อยละต้นข้าวอ้างอิงท่ีลดความชื้นด้วยอากาศแวดล้อม (Nimmol 
et al.,2012, Swasdisevi, 2014) เนื่องจากเคร่ืองอบแห้งกระแสชน
ให้อัตราการอบแห้งสูง ทําให้เกิดความเค้นภายในเมล็ด เมล็ดข้าวข้าว
จึงหักในกระบวนการขัดสี ดังนั้นเคร่ืองอบแห้งกระแสชนจึงไม่
เหมาะสมสําหรับการอบแห้งข้าวเปลือก Pruengam et al. (2014) 

อบแห้งข้าวนึ่งด้วยเครื่องอบแห้งกระแสชน ผลการทดลองพบว่า ร้อย
ละต้นข้าวหลังการอบแห้ง ยังคงใกล้เคียงกับร้อยละต้นข้าวอ้างอิงท่ี
ผ่านการลดความชื้นด้วยอากาศแวดล้อม อย่างไรก็ตามการศึกษาถึง
อิทธิพลของพารามิเตอร์ในการดําเนินการของเครื่องอบแห้งกระแสชน
ท่ีมีต่อการลดความชื้นข้าวนึ่งยังมีบางส่วนท่ียังไม่มีการศึกษา เช่น 
ความเร็วอากาศอบแห้ง อัตราการป้อนข้าวนึ่ง และการสิ้นเปลือง
พลังงาน วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้คือ เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบ
ของ อุณหภูมิอบแห้ง อัตราการป้อนข้าวนึ่ง และความเร็วอากาศ
อบแห้ง ท่ีส่งผลต่อการลดความชื้น และคุณภาพข้าวนึ่ง นอกจากนี้ยัง
ได้ประเมินค่าการสิ้นเปลืองพลังงานในระหว่างการอบแห้ง แล้วนํา
ข้อมูลมาพิจารณาถึงเงื่อนไขท่ีเหมาะสมในการอบแห้งข้าวนึ่งด้วย
เครื่องอบแห้งกระแสชน 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 

2.1 การเตรียมตัวอย่างข้าวนึ่ง 
การทดลองอบแห้งใช้ ข้าวเปลือกอะไมโลสสูงพันธ์ุ กข49  

ความชื้น 16% (d.b.) จากแหล่งเพาะปลูกในจังหวัดชัยนาท มีอายุ
หลังการเก็บเกี่ยวนาน 3 เดือน ข้าวเปลือกตัวอย่างถูกแช่ในน้ําร้อน
อุณหภูมิ 65ºC ใช้เวลา 5 ชั่วโมง หลังจากนั้นนํามานึ่งด้วยไอน้ําท่ี
อุณหภูมิ 103ºC ท่ีอัตราการไหล 0.05 kgvapor/kgpaddy·min ใช้เวลา 
20 นาที เพ่ือให้เนื้อข้าวเกิดการเจลาทิไนซ์ท่ีสมบูรณ์ นําข้าวนึ่งมาเป่า
ด้วยอากาศแวดล้อมเป็นเวลา 10 นาที จะได้ข้าวนึ่งท่ีมีความชื้น
ประมาณ 48-50%(d.b.) 

2.2 การอบแห้ง 
เครื่องอบแห้งกระแสชนแสดงดังรูปท่ี 1 ตัวเคร่ืองอบแห้งทําจากส

แตนเลส ประกอบด้วยห้องอบแห้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 
0.25 m. มีปริมาตร 0.018 m3 ท่อทางเข้าท้ังสองด้านมีขนาดเส้นผา่น
ศูนย์กลางภายใน 0.038 m. ระยะการชนสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วย
เกลียวนิปเปิ้ล พัดลมแรงดันสูงถูกขับด้วยมอเตอร์ขนาด 11 kw สร้าง
กระแสอากาศเข้าท้ังสองด้านของห้องอบแห้ง มีโกลบวาล์วสําหรับ
ปรับความเร็วลมที่ทางเข้าห้องอบแห้งท้ังสองด้าน ระบบอบแห้งติดต้ัง
ฮีตเตอร์ไฟฟ้าขนาด 6 kW จํานวน 2 ตัว เพ่ือสร้างอากาศร้อนสําหรับ
อบแห้ง ท่ีท่อทางเข้าห้องอบแห้งติดต้ังท่อเวนจูรี่สําหรับสร้างความ
แตกต่างความดันเพ่ือดึงข้าวนึ่งเข้าสู่ระบบ โดยมีมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นตัวควบคุมอัตราการป้อนข้าวนึ่ง อุณหภูมิและ
ความเร็วอากาศอบแห้งถูกวัดท่ีจุด A และ B (ดูรูปท่ี 1) 

เม่ือเคร่ืองอบแห้งกระแสชนเริ่มทํางาน จนกระทั่งอุณหภูมิและ
ความเร็วอากาศอบแห้งมีค่าตรงกับท่ีได้กําหนดไว้ ข้าวนึ่งจะถูก
ป้อนเข้าสู่ระบบ และเก็บตัวอย่างท่ีทางออกของเคร่ือง ข้าวนึ่งท่ีผ่าน
การอบแห้งบางส่วนจะนําไปทดสอบหาความช้ืนและคุณภาพ ข้าวนึ่ง
ส่วนท่ีเหลือยังมีความชื้นท่ีสูงอยู่ จะถูกนํามาป้อนวนเข้าเครื่องอบ
แห้งซํ้าอีก จนกระทั่งความชื้นลดลงเหลือประมาณ 20%(d.b.) ใน
การศึกษาใช้อุณหภูมิอากาศอบแห้ง 150, 170 และ 190ºC ความเร็ว
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อากาศอบแห้ง 10, 15, 20 และ 25 m/s อัตราการป้อนข้าวนึ่ง 80, 
110 และ 160 kg dry  solid/h และระยะการชนท่ี 5 และ 13 cm 

 
รูปท่ี 1 เครื่องอบแห้งกระแสชน 

2.3 การทดสอบร้อยละข้าวต้น 
ข้าวนึ่งท่ีผ่านการอบแห้งในแต่ละรอบจะถูกนํามาผึ่งไว้ท่ีอากาศ

แวดล้อมเป็นเวลา 2-3 วัน จนกระทั่งความชื้นลดลงเหลือ 16 %(d.b.) 
และเก็บไว้ในท่ีแห้งเป็นเวลา 14 วัน หลังจากนั้นจึงนํามากะเทาะ
เปลือก โดยเคร่ืองกะเทาะเปลือก (Ngeksenghuat, Model P-1, 
Bangkok, Thailand) ข้าวกล้องนึ่งจํานวน 120 g ขัดด้วยเครื่องขัดรํา
ข้าว (Ngeksenghuat, Model K-1, Bangkok, Thailand) เป็นเวลา 
40 s ต้นข้าว (head rice) หมายถึง เมล็ดข้าวท่ีมีสัดส่วนความยาว
มากกว่า 3/4 ของข้าวเต็มเมล็ด จะถูกคัดแยกออกจากปลายข้าว 
(broken rice) ด้วยเครื่องแยกข้าวหัก ร้อยละต้นข้าว (head rice 
yield) หาได้จาก น้ําหนักต้นข้าวหารด้วยน้ําหนักข้าวกล้อง การ
ทดลองท้ังหมดทําซํ้า 3 ซํ้า ผลของร้อยละต้นข้าวแสดงในรูปค่าเฉลี่ย 

2.4 การทดสอบความชื้นข้าวนึ่ง 
ตัวอย่างข้าวนึ่ง 30 g อบด้วยตู้อบลมร้อน (Memmert, model 

ULE500, Schwabach, Germany) ท่ีอุณหภูมิ 103°C เป็นเวลา  
72 h ตามวิธีการของ AACC method (AACC, 1995) 

2.5 การประเมินค่าการสิ้นเปลืองพลังงาน 
การสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ (specific energy 

consumption) ประเมินจาก ค่าการใช้พลังงานในระบบอบแห้งต่อ
การระเหยน้ํา 1 kg คํานวณจากสมการ 

  
m h

w

E E
SEC

M


               (1)	

โดย SEC หมายถึง การสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ (MJ/kg-water 
evaporation) Emหมายถึง การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าในมอเตอร์
ไฟฟ้าท่ีใช้ขับพัดลม เพ่ือสร้างอากาศอบแห้งเข้าสู่ระบบอบแห้ง การ
สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าคํานวณจากค่าพลังงานท่ีได้จากการวัดโดย
ใช้มิเตอร์(Yogogawa CW10) คูณด้วยแฟกเตอร์พลังงานจาก
แหล่งกําเนิด 2.6 (Primary  Energy Factors) Eh หมายถึง 

พลังงานที่ใช้ในการให้ความร้อนอากาศอบแห้ง และ Mw หมายถึง
ปริมาณนํ้าท่ีระเหยจากข้าวนึ่ง (kg-water evaporation) 

3. ผลและวิจารณ์ 

3.1 รูปแบบการกระจายตัวของข้าวนึ่งในห้องอบแห้ง 

a) va=25m/s, wp=80kgdry solid/h b) va=25m/s, wp=160kgdry solid/h

c) va=10m/s, wp=80kgdry solid/h d) va=15m/s, wp=160kgdry solid/h
รูปท่ี 2 รูปแบบการกระจายตัวของเมล็ดข้าวนึ่งในห้องอบแห้งท่ี
ระยะการชน 5 cm 

รูปท่ี2 แสดงรูปแบบการกระจายตัวของเมล็ดข้าวนึ่งในห้อง
อบแห้ง การเพ่ิมอัตราการป้อนข้าวนึ่งทําให้ความหนาแน่นของเมล็ด
ในห้องอบแห้งตํ่ากว่าท่ีอัตราการป้อนข้าวนึ่งสูง ท่ีความเร็วอากาศ
อบแห้ง 25 m/s อัตราการป้อนข้าวนึ่ง 80 และ 160 kgdry solid/h 
(แสดงในรูปท่ี 2a และ 2b) เมล็ดข้าวกระจายตัวอย่างท่ัวถึงตลอด
พ้ืนท่ีภายในห้องอบแห้ง แสดงว่าท่ีความเร็วอากาศอบแห้งนี้ มี
โมเมนตัมเพียงพอท่ีจะนําพาเมล็ดเข้าสู่ห้องอบแห้งและทําให้เมล็ด
สัมผัสกับลมร้อนอย่างท่ัวถึง 

รูปท่ี 2c แสดงผลของความเร็วอากาศอบแห้งท่ีมีต่อรูปแบบการ
กระจายตัวของเมล็ดข้าว ท่ีความเร็วอากาศอบแห้ง 10 m/s การ
กระจายของเมล็ดข้าวไม่ท่ัวถึงพ้ืนท่ีห้องอบแห้ง เมล็ดข้าวท่ีอยู่
ด้านล่างไม่สามารถเคลื่อนท่ีย้อนกลับข้ึนด้านบนห้องอบแห้ง ทําให้
เมล็ดเคล่ือนท่ีออกจากห้องอบแห้งอย่างรวดเร็ว อากาศอบแห้งและ
เมล็ดข้าวยังไม่คุกเคล้ากันอย่างท่ัวถึง เป็นข้อด้อยสําหรับระบบ
อบแห้ง ท่ีความเร็วอากาศอบแห้ง 15 m/s รูปแบบการกระจายตัว
ของเมล็ดข้าวในห้องอบแห้งคล้ายคลึงกับท่ีความเร็วอากาศอบแห้ง 
25 m/s (แสดงในรูปท่ี 2b and 2d) ดังนั้นถ้าพิจารณาเฉพาะการลด
ความชื้น ความเร็วอากาศอบแห้งท่ี 15 m/s เพียงพอสําหรับการ
อบแห้งข้าวนึ่งด้วยเครื่องอบแห้งกระแสชน 

3.2 ผลการลดความชื้นข้าวนึ่ง 
รูปท่ี 3 แสดงการลดลงของความชื้นข้าวนึ่งท่ีอัตราการป้อนข้าว

นึ่งต่างกัน การลดลงของความชื้นท่ีแต่ละเงื่อนไขการป้อนข้าวนึ่ง
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ท่ีอัตราการป้อนข้าวนึ่งสูงความชื้นลดลงได้
น้อยกว่าท่ีอัตราการป้อนข้าวนึ่งตํ่า การเพ่ิมอัตราการป้อนข้าวนึ่งทํา
ให้ปริมาณเมล็ดท่ีอยู่ในห้องอบแห้งเพ่ิมข้ึน ความชื้นอากาศในห้อง
อบแห้งจึงมีปริมาณมากข้ึน ความแตกต่างระหว่างความชื้นท่ีผิวเมล็ด
กับความชื้นอากาศจึงน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการป้อนข้าว
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นึ่งท่ีตํ่ากว่า ท่ีอุณหภูมิอบแห้ง 190ºC การลดลงของความชื้นข้าวนึ่ง
ท่ีอัตราการป้อนข้าวนึ่ง 160 kgdrysolid/h น้อยกว่าท่ีอัตราการป้อนข้าว
นึ่ง 80 kgdrysolid/h ประมาณ 13% 

เม่ือเปรียบเทียบผลของอัตราการป้อนวัสดุต่อการลดความชื้นกับ
รายงานการวิจัยของ Min Du (Du et al., 2015) ซ่ึงใช้เมล็ดข้าวฟ่าง
มีความหนาแน่น 1,350 kg/m3 เป็นวัสดุอบแห้ง ท่ีเงื่อนไขอุณหภูมิ
อบแห้ง 127 ºC ระยะชน 20 cm และความเร็วอากาศอบแห้ง 15 
m/sท่ีอัตราการป้อนวัสดุ 18.5 kg/h ความชื้นวัสดุลดลงได้มากว่าท่ี
อัตราการป้อนวัสดุ 51.7 kg/h ประมาณ 16% ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษานี้ เนื่องจากข้าวฟ่างและข้าวนึ่งมีความหนาแน่นใกล้เคียง
กัน นอกจากนี้ Sathpornprasath et al., (2007) และ Choicha-
roen et al., (2010) ใช้เรซินและกากถ่ัวเหลืองเป็นวัสดุอบแห้ง และ
แสดงว่าผลของอัตราการป้อนวัสดุตํ่าลดความชื้นได้มากว่าท่ีอัตราการ
ป้อนวัสดุสูงประมาณ 40% ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 
อัตราการป้อนวัสดุมีผลน้อยเม่ือใช้วัสดุท่ีมีขนาดใหญ่กว่าเป็นวัสดุ
อบแห้ง เน่ืองจากระยะเวลาท่ีวัสดุอยู่ในระบบอบแห้งสั้นมาก น้ําท่ีอยู่
ภายในจึงมีเวลาไม่เพียงพอสําหรับการแพร่มายังผิว แต่วัสดุท่ีมีขนาด
เล็กน้ําท่ีอยู่ภายในสามารถแพร่ออกมายังผิวได้อย่างรวดเร็ว อัตราการ
ป้อนวัสดุจึงมีผลกระทบต่อวัสดุขนาดเล็กมากว่าอย่างมีนัยสําคัญ 

จากข้อมูลข้างต้นการลดความชื้นข้าวนึ่งถูกจํากัดด้วยการแพร่
ของนํ้าภายในเมล็ด การเพ่ิมอัตราการป้อนข้าวนึ่งมีผลกระทบต่อการ
ลดความชื้นเพียงเล็กน้อยแต่ได้ประโยชน์ในด้านการเพ่ิมปริมาณการ
ผลิต ดังนั้นการอบแห้งข้าวนึ่งด้วยเคร่ืองอบแห้งกระแสชนควรใช้
อัตราการป้อนข้าวนึ่งท่ีสูงเท่าท่ีเป็นไปได้ 

 

 
รูปท่ี 3 ผลกระทบของอัตราการป้อนข้าวนึ่งต่อการลดความชื้น ท่ี
อุณหภูมิอบแห้ง 190ºC 

 

 
รูปท่ี 4 ผลกระทบของอุณหภูมิอบแห้งต่อการลดความชื้น ท่ีอัตรา
การป้อนข้าวนึ่ง 160 kgdrysolid/h 

ผลกระทบของอุณหภูมิอบแห้งต่อการลดความชื้นแสดงในรูปท่ี 4 
เม่ือเพ่ิมอุณหภูมิการอบแห้งความชื้นข้าวนึ่งลดลงได้เร็วกว่า เนื่องจาก
ท่ีอุณหภูมิอบแห้งสูงนั้นมีความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิอากาศ
อบแห้งกับอุณหภูมิท่ีผิวเมล็ดมาก อัตราการถ่ายเทความร้อนและ
อัตราการระเหยน้ําจึงมากขึ้นตามไปด้วย 

 

 
รูปท่ี 5 ผลกระทบของความเร็วอากาศอบแห้งต่อการลดความชื้น ท่ี
อุณหภูมิอบแห้ง 190ºC และอัตราการป้อนข้าวนึ่ง 160 kgdrysolid/h 

ผลกระทบของความเร็วอากาศอบแห้งต่อการลดความชื้นแสดงใน
รูปท่ี 5 การเพ่ิมความเร็วอากาศอบแห้งทําให้โมเมนตัม ของเมล็ดข้าว
นึ่งสูงข้ึน การผสมกันระหว่างอากาศอบแห้งกับเมล็ดในห้องอบแห้ง
เป็นไปอย่างท่ัวถึง (ดูรูปท่ี 2) ท่ีอุณหภูมิอบแห้งเท่ากัน ความเร็ว
อากาศอบแห้งสูงจึงลดความชื้นได้ดีกว่า อย่างไรก็ตามการอบแห้งโดย
ใช้ความเร็วอากาศอบแห้งสูงกว่าระบบจะสิ้นเปลืองพลังงานมาก 
ดังนั้นการเลือกใช้ความเร็วอากาศอบแห้งจึงข้ึนกับปัจจัยด้านการ
สิ้นเปลืองพลังงานและคุณภาพข้าวนึ่งท่ีผ่านการอบแห้ง โดยอภิปราย
ไว้ในหัวข้อการสิ้นเปลืองพลังงาน 
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รูปท่ี 6 ผลกระทบของระยะการชนต่อการลดความชื้น ท่ีอุณหภูมิ
อบแห้ง 190ºC อัตราการป้อนข้าวนึ่ง 160 kgdrysolid/h และ 
ความเร็วอากาศอบแห้ง 25 m/s 

ผลกระทบจากระยะการชนที่มีต่อการลดความชื้นแสดงดังรูปท่ี 6 
การลดลงของความชื้นท่ีระยะการชน 5 และ 13 cm ไม่แตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญ โดยเหตุผลหลัก 2 อย่าง เหตุผลท่ีเป็นไปได้อย่างแรกคือ 
รูปแบบการกระจายตัวของเมล็ดข้าวท่ีการทดลองทั้งสองเงื่อนไขไม่มี
ความแตกต่างกัน (ดูรูปท่ี 2d สําหรับระยะการชน 5 cm) ถ่ายเท
ความร้อนและมวลสารจึงไม่แตกต่างกัน ท่ีเงื่อนไขอุณหภูมิและ
ความเร็วอากาศอบแห้งเท่ากัน เหตุผลท่ีสอง แม้ว่าระยะการชนสั้น
กว่าจะทําให้จํานวนเมล็ดข้าวทะลุผ่านจากกระแสอากาศท่ีนําพาเข้า
มายังห้องอบแห้งไปยังกระแสอากาศฝ่ังตรงข้ามได้มากว่า มีระยะเวลา
ท่ีเมล็ดข้าวคงอยู่ในระบบนานกว่า (Choicharoen et al., 2010) 
ความชื้นน่าจะลดลงได้มากว่า แต่ปริมาณน้ําท่ีระเหยออกจากเมล็ด
ข้าวนึ่งถูกจํากัดด้วยการแพร่ภายในเมล็ด ดังนั้นการปรับเปลี่ยนระยะ
การชนจึงไม่มีผลต่อการลดความชื้น ซ่ึงให้ผลต่างจากรายงานการวิจัย
ท่ีผ่านมา โดย Sathpornprasath et al., (2007), Choicharoen et 
al., (2010) และNimmol et al., (2010) พบว่าท่ีระระการชนสั้น การ
ลดความชื้นวัสดุทําได้ดีกว่าท่ีระยะการชนยาว และให้เหตุผลว่า ท่ี
ระยะการชนสั้นเกิดความปั่นป่วนของกระแสอากาศสูงกว่า ส่งผลให้
การถ่ายเทความร้อนและมวลสารในห้องอบแห้งสูง ความชื้นจึงลดลง
ได้มาก ในทางตรงกันข้าม Du et al., (2015) พบว่าท่ีระยะการชน
ยาวกว่า มีการลดความชื้นได้มากกว่าท่ีระยะการชนสั้น เนื่องจาก
ระยะการชนยาวทําให้ปริมาตรห้องอบแห้งมากข้ึน วัสดุในห้อง
อบแห้งจึงมีความหนาแน่นน้อย การลดความชื้นจึงมากกว่า ผลการ
ทดลองท่ีต่างกันมีความเป็นไปได้เนื่องจาก แต่ละการศึกษาได้ใช้วัสดุ
อบแห้งต่างชนิดกัน อย่างไรก็ตาม  Wu, (2007) พบว่า ประสิทธิภาพ
การลดความชื้นดีท่ีสุด ระยะการชนต่อเส้นผ่านศูนย์กลางท่อทางเข้า 
(s/d0) ควรอยู่ในช่วง 3.0-4.0 

3.3 ผลการทดสอบร้อยละต้นข้าว 
รูปท่ี 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นข้าวนึ่งและร้อยละต้น

ข้าว ท่ีเงื่อนไขอุณหภูมิอบแห้งต่างกัน อุณหภูมิอากาศอบแห้ง อัตรา
การป้อนข้าวนึ่งและความเร็วอากาศอบแห้งไม่มีผลต่อร้อยละต้นข้าว 
การลดลงของร้อยละต้นข้าวขึ้นอยู่กับความชื้นหลังการอบแห้งเพียง

ตัวแปรเดียว ดังแสดงในรูปท่ี 7 ท่ีความชื้นข้าวนึ่งเท่ากับ 50%(d.b.) 
ถึง 30%(d.b.) ร้อยละต้นข้าวมีค่าใกล้เคียงกับร้อยละต้นข้าวอ้างอิง 
จนกระทั่งความชื้นลดลงตํ่ากว่า 25-30%(d.b.) ร้อยละต้นข้าวเร่ิมลด
ตํ่าลงอย่างมีนัยสําคัญ ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะการลดความชื้นข้าวลงอย่าง
ต่อเนื่องทําให้เกิดความความเค้นภายในเมล็ดเป็นผลให้เกิดรอยร้าว
ข้ึนระหว่างการอบแห้ง รอยร้าวภายในเมล็ดทําให้ข้าวหักเม่ือเข้าสู่
ข้ันตอนการขัดสี (Soponronnarit, 1994) ดังนั้นการอบแห้งข้าวนึ่ง
ด้วยเครื่องอบแห้งกระแสชนไม่ควรลดความชื้นลงตํ่ากว่า 25%(d.b.) 
หรือถ้ามีความจําเป็นต้องลดความชื้นตํ่ากว่านี้ ควรพักข้าวไว้เป็นเวลา
ประมาณ 30 นาทีเพ่ือลดปริมาณข้าวหัก (Tuyen et al., 2009, 
Pruengam et al., 2014) การพักข้าวเป็นการลดความเค้นท่ีเกิดจาก
การลดความชื้นในระหว่างอบแห้ง ความเร็วอากาศอบแห้งและระยะ
การชนไม่ส่งผลกระทบต่อร้อยละต้นข้าว 

 
รูปท่ี 7 การเปลี่ยนแปลงร้อยละต้นข้าว: (a) ผลกระทบจากอัตรา
การป้อนข้าวนึ่งท่ี t = 190ºC, (b) ผลกระทบจากอุณหภูมิอากาศ
อบแห้ง ท่ี Wp = 160 kgdry solid/h 

3.4 การสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ 
การประเมินการสิ้นเปลืองพลังงาน ในการศึกษานี้นําเสนอใน

รูปแบบการสิ้นเปลืองพลังานท่ีใช้ในการอบแห้งต่อการระเหยน้ํา
จํานวน 1 kg จากวัสดุ รูปท่ี 8 แสดงการสิ้นเปลืองพลังงานความร้อน 
(Specific thermal energy consumption) การสิ้นเปลืองพลังงาน
ไฟฟ้า (Specific electrical energy consumption) และการ
สิ้นเปลืองพลังงานรวม (total specific energy consumption ดัง
แสดงในรูปท่ี 8 การสิ้นเปลืองพลังงานความร้อนตํ่ากว่าการสิ้นเปลือง
พลั งงานไฟฟ้า 5-8 เท่า ข้ึนกับเงื่ อนไขการทดลอง ต่างจาก
กระบวนการอบแห้งโดยท่ัวไปท่ีพลังงานความร้อนมักถูกใช้มากกว่า
พลังงานไฟฟ้าอยู่มาก (Soponronnarit et al., 2001) ท่ีเป็นเช่นนี้
เพราะเครื่องอบแห้งกระแสชนใช้ความเร็วอากาศอบแห้งสูง ดังนั้นจึง
มีความดันลดในระบบสูงตามไปด้วย พลังงานจึงถูกใช้ไปกับพัดลมเพ่ือ
สร้างกระแสอากาศอบแห้ง อีกท้ังยังเพ่ิมความร้อนให้กับอากาศ
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แวดล้อมท่ีเข้ามาในระบบอีกประมาณ 80°C โดยไม่มีการรับความ
ร้อนจากฮีตเตอร์ไฟฟ้า เม่ือเพ่ิมอุณหภูมิอบแห้งให้ถึงค่าท่ีกําหนดไว้
ในการการทดลอง (150-190°C) ระบบจึงใช้พลังงานความร้อนจากฮีต
เตอร์เพียงเล็กน้อย ในรูปท่ี 8a การสิ้นเปลืองพลังงานความร้อนลดลง
เม่ือเพ่ิมอัตราการป้อนข้าวนึ่งท่ีเงื่อนไขอุณหภูมิเดียวกัน ดังนั้นการ
อบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งกระแสชนควรใช้อัตราการป้อนวัสดุท่ีสูง
เพ่ือลดการสิ้นเปลืองพลังงานความร้อน เม่ือพิจารณาการสิ้นเปลือง
พลังงานท่ีอุณหภูมิอากาศอบแห้งต่างๆกัน การสิ้นเปลืองพลังงาน
ความร้อนการเพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิอากาศอบแห้งดังท่ีคาดไว้ เน่ือง
จากฮีตเตอร์ใช้พลังงานมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิในอากาศอบแห้ง ใน
รูปท่ี 8b แสดงถึงการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าลดลงเม่ือเพ่ิมอุณหภูมิ
อากาศอบแห้งและอัตราการป้อนวัสดุอย่างมีนัยสําคัญ ท่ีเป็นเช่นนี้
เพราะการเพิ่มอุณหภูมิอากาศอบแห้งทําให้อัตราการระเหยน้ําเพ่ิมข้ึน 
และการเพิ่มอัตราการป้อนวัสดุทําให้ลดเวลาในการอบแห้ง 
ระยะเวลาท่ีพัดลมไฟฟ้าทํางานจึงสั้นลง (การทดลองแต่ละเงื่อนไขใช้
ข้าว 4 kg) รูปท่ี 8c แสดงการสิ้นเปลืองพลังงานรวม ค่าการสิ้นเปลือง
พลังงานตํ่าสุดอยู่ท่ีเงื่อนไขอุณหภูมิอากาศอบแห้ง 190°C และอัตรา
การป้อนวัสดุ 160 kgdrysolid/h การส้ินเปลืองพลังงานรวมเท่ากับ 15 
MJ/kg-water evaporation 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 8 การสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่เงื่อนไขอุณหภูมิอากาศ
อบแห้งและอัตราการป้อนวัสดุต่างกัน (a) พลังงานความร้อน (b) 
พลังงานไฟฟ้า และ (c) พลังงานรวม 

 
รูปท่ี 9 การสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะท่ีเงื่อนไขความเร็วอากาศ
อบแห้งต่างกัน (อุณหภูมิอากาศอบแห้ง = 190°C และอัตราการป้อน
ข้าวนึ่ง= 160 kgdrysolid/h) 

ผลกระทบจากความเร็วอากาศอบแห้งต่อการสิ้นเปลืองพลังงาน
ในการอบแห้งข้าวนึ่งด้วยเครื่องอบแห้งกระแสชน ท่ีเงื่อนไขอุณหภูมิ
อากาศอบแห้ง และอัตราการป้อนข้าวนึ่งเท่ากันแสดงดังรูปท่ี 9 การ
สิ้นเปลืองพลังงานความร้อนลดลงเม่ือลดความเร็วอากาศอบแห้ง 
เนื่องจากอัตราการไหลของอากาศท่ีสูง ทําให้มวลอากาศท่ีไหลผ่าน
ห้องอบแห้งเพ่ิมข้ึน ระบบจึงใช้พลังงานมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิ
อากาศอบแห้ง เม่ือพิจารณาการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าพบว่า การ
เพ่ิมความเร็วอากาศอบแห้งทําให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากข้ึน 
เพราะว่าอัตราการไหลของมวลอากาศสูงทําให้พัดลมไฟฟ้าใช้พลังงาน
มากขึ้นดังท่ีคาดไว้ อย่างไรก็ตามที่ความเร็วอากาศอบแห้งเท่ากับ 10 
m/s ค่าการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ากลับเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการลด
ความเร็วอากาศอบแห้งทําให้ความชื้นข้าวนึ่งลดลงช้าส่งผลให้
เครื่องอบแห้งทํางานนานข้ึน ค่าการสิ้นเปลืองพลังงานตํ่าสุดเท่ากับ 
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11 MJ/kg-water evaporation ท่ีเงื่อนไขความเร็วอากาศอบแห้ง 15 
m/s เครื่องอบแห้งกระแสชนสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าประมาณ 90% 
ของพลังงานทั้งหมด เนื่องจากการใช้ความเร็วอากาศอบแห้งสูงทําให้
เกิดความดันลดในระบบมาก พลังงานส่วนใหญ่จึงถูกใช้ไปกับพัดลม
ไฟฟ้า 

4. สรุป 
การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิอากาศอบแห้ง ความเร็วอากาศ

อบแห้ง อัตราการป้อนวัสดุ และระยะการชน ท่ีส่งผลต่อการลด
ความชื้นและคุณภาพข้าวนึ่ง พบว่าทุกตัวแปรมีผลต่อการลดความชื้น 
ยกเว้นระยะการชน ความชื้นลดลงมากข้ึนเม่ือเพ่ิมท้ังอุณหภูมิและ
ความเร็วอากาศอบแห้ง การลดอัตราการป้อนวัสดุทําให้ความชื้นข้าว
นึ่งลดลงมากข้ึน ร้อยละต้นข้าวไม่สัมพันธ์กับอุณหภูมิและความเร็ว
อากาศอบแห้ง แต่สัมพันธ์กับความชื้นหลังอบแห้ง เพ่ือรักษาร้อยละ
ต้นข้าวให้ใกล้เคียงกับค่าร้อยละต้นข้าวก่อนอบแห้ง ความชื้นหลัง
อบแห้งไม่ควรต่ํากว่า 25-30% (d.b.) เพ่ือประหยัดพลังงานในระบบ
อบแห้ง เครื่องอบแห้งกระแสชนควรอบแห้งข้าวเปลือกท่ีอัตราการ
ป้อนวัสดุสูงเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ความเร็วอากาศอบแห้งท่ี 15 m/s 
เพียงพอต่อการอบแห้งข้าวนึ่ง อุณหภูมิอากาศอบแห้งท่ี 190°C เป็น
อุณหภูมิแนะนําสําหรับอบแห้งข้าวนึ่งด้วยเครื่องอบแห้งกระแสชน 
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