Message from the President of Thai Society of Agricultural Engineering
In Digital Age we are in today, the world’s agriculture has the
tendency to develop towards Precision Agriculture. It involves many
technologies and techniques aiming for precise on coordinate location,
context, and amount. The mentioned technologies and techniques include:
to indicate coordinate location by GPS, usage of remote sensing, monitoring
by light and sound, usage of agricultural machinates along with the tools
mentioned to control the cost of production to fit the environmental
condition in terms of variable rate applications such as: planters, sprayers,
fertilizer applicators, etc. Not only do harvesters collect the data of the amount of productions in
each area, determining fertility of the area, but they also record weed conditions by location using
photo sensing. Farming using robots allows for work to be done anywhere at anytime. Such
technologies are being more widely used each day.
Arguably, in the Digital Age, Precision Agriculture is the heart of Farming. In the future,
agricultural engineering will be a merge of different technologies, whether it be farm machineries,
electronics, Geo-informatics, or agricultures. Hence, Digital Farming requires personnel preparations all
around. They need a wide perspective for the future, knowledge, skills, and hands-on experiences
with the technologies mentioned, whether it be from a study or experiments. Exposure to ideas and
visions, such as in seminars and planning of developments, is another important preparation.
Therefore, it is vital for personnel in agricultural engineering to have a stage to present their studies
and getting updates on concept and vision from experienced individuals who are successful in the
field of agricultural engineering.
Thai Society of Agricultural Engineering has established ourselves as the organization to
organize Thai Society of Agricultural Engineering conference yearly, leading to the 18th national, the
10th International Thai Society of Agricultural Engineering Conference, this year. We also produce Thai
Society of Agricultural Engineering Journal – TSAE Journal, which has maintained its rank as number
one according to Thai-Journal Citation Index -TCI from 2012. Moreover, in Digital Age, Thai Society of
Agricultural Engineering is aiming to develop and educate more in precision agriculture and digital
agriculture, which will contribute in farmers’ production quality development, reducing losses and
controlling quality and precision. We support development in agricultural engineering business in
Thailand and neighboring countries. Our priorities are the Farmers’ convenience for farming and
agricultural prosperity all throughout production chain. Both of which will create a positive impact for
farmers’ fame and honor in the future.
The 18th TSAE National Conference and the 10th TSAE International Conference: TSAE 2017,
therefore, is focused on Agricultural Engineering for the Digital Age, to magnify our intention.

Dares Kittiyopas
President
Thai Society of Agricultural Engineering

สาส์นจากนายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
การเกษตรของโลกในยุคดิจิตอลมีแนวโน้มในการพัฒนาไปในรูปแบบของเกษตรกรรมแม่นยําสูงหรือ Precision
Agriculture ซึ่งภายใต้ความหมายของคําว่า precision นี้ ประกอบไปด้วยการใช้เทคโนโลยีและเทคนิคหลายชนิดเพื่อให้เกิด
ความแม่นยําทั้งในบริบทของพิกัดตําแหน่งและในบริบทของชนิดและปริมาณ เทคโนโลยีดังกล่าว อาทิ การประยุกต์ใช้
สัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์รับสัญญาณเพื่อใช้บอกและกําหนดพิกัดตําแหน่ง การใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณและควบคุม
ระยะไกลหรือ remote sensing อุปกรณ์ตรวจวัด หรือ monitoring ด้วยแสง ด้วยเสียง ฯลฯ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆข้างต้นที่สามารถควบคุมปริมาณการจ่ายปัจจัยการผลิตตามเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมที่กําหนดใน
ลักษณะ variable rate applications เช่น เครื่องปลูก เครื่องหยอด เครื่องพ่นสารเคมี เครื่องจ่ายปุ๋ย เป็นต้น การเก็บ
บันทึกข้อมูลการทํางานโดยอัตโนมัติของเครื่องจักร เช่น เครื่องเก็บเกี่ยวสามารถเก็บบันทึกปริมาณผลผลิตในแต่ละตําแหน่ง
ทําให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์มากน้อยของพื้นที่แต่ละจุดได้ สามารถบันทึกสภาพวัชพืชและความเสียหายของพืชในพิกัด
ตําแหน่งของพื้นที่ได้ รวมถึงการการพัฒนาการทําเกษตรกรรมโดยใช้หุ่นยนต์ที่สามารถทํางานได้ทุกที่ทุกเวลา โดยปัจจุบัน
เทคโนโลยีดังกล่าวถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อาจกล่าวได้ว่าการเป็น Digital Farming ใน Digital Age นั้น งานวิศวกรรมเกษตรและเกษตรกรรมแม่นยําจะเป็น
หัวใจของการเกษตร โดยงานวิศวกรรมเกษตรในอนาคตจะเป็นการผสมผสานของเทคโนโลยีหลายด้านร่วมกัน ทั้งด้าน
เครื่องจักรกลการเกษตร ด้านอิเลคทรอนิคส์ ด้านภูมิสารสนเทศ และด้านการเกษตร การก้าวเข้าสู่การเป็น Digital Farming
จึงต้องเตรียมบุคคลากรให้พร้อมในทุกมิติ เริ่มจากการมองเห็นถึงภาพในอนาคต การมีองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ในการได้สัมผัสและจับต้องเทคโนโลยีทั้งหลาย ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย การค้นคว้า ทดสอบ ทดลองด้วยตนเอง การ
ได้รับฟังแนวคิด วิสัยทัศน์ ไปจนถึงการได้สัมมนาและวางแผนงานการพัฒนา จึงเป็นความสําคัญอย่างยิ่งที่บุคคลากรใน
วงการวิศวกรรมเกษตรจะได้มีเวทีในการนําเสนอผลการศึกษาวิจัยและ update แนวความคิดและวิสัยทัศน์จากบุคคลที่
ประสบความสําเร็จในแวดวงที่เกี่ยวข้องทางงานวิศวกรรมเกษตรอย่างสม่ําเสมอ
สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยจึงได้วางตนเป็นองค์กรหลักในการจัดประชุมสั มมนาทางวิชาการ
วิศวกรรมเกษตรมาเป็นประจําทุกปี นับเป็นจํานวน 18 ครั้งสําหรับการประชุมระดับชาติ และ 10 ครั้งสําหรับการประชุม
นานาชาติ รวมทั้งได้เป็นองค์กรหลักของการจัดทําวารสารวิชาการวิศวกรรมเกษตร (Thai Society of Agricultural
Engineering Journal – TSAE Journal) ที่รักษาคุณภาพระดับที่ 1 ของมาตรฐานดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ThaiJournal Citation Index -TCI) มาอย่างต่อเนื่องนับเป็นเวลา 3 ปี และในยุคของ Digital Age ในปัจจุบันและอนาคต สมาคม
วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยได้กําหนดทิศทางในการพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เน้นไปในด้าน Precision
farming หรือ Digital farming ซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ในด้านการลดการสูญเสีย และ
การควบคุมคุณภาพงานที่แม่นยํา โดยคาดหมายให้เกิดผลในด้านการพัฒนางานวิชาการวิศวกรรมเกษตร สนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาและการเติบโตทางธุรกิจวิศวกรรมเกษตรของประเทศและพันธมิตร และที่สําคัญ คือ การเกิดความสะดวกสบายในการ
ทําการเกษตรของเกษตรกร ความเจริญรุ่งเรืองของภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต อันจะส่งผลกระทบถึงการสร้างความ
ภาคภูมิใจ ความมีเกียรต์และศักดิ์ศรีของเกษตรกรต่อไปในอนาคต
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 18 ประจําปี 2560 และระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 10 (The 18th TSAE National Conference and The 10th TSAE International Conference : TSAE
2017 จึงได้กําหนดให้มีหัวข้อหลักเป็น Agricultural Engineering for the Digital Age อันแสดงถึงความมุ่งมั่นของการ
พัฒนางานวิศวกรรมเกษตรของประเทศเข้าสู่ทิศทางของ Agricultural Engineering for Digital Agriculture อย่างชัดเจน

(นางดาเรศร์ กิตติโยภาส)
นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

KEYNOTE SPEAKER

Biography
Mr. Sanin Triyanond graduated Bachelor’s Degree in Chemical Engineering from
Chulalongkorn University, Thailand, and obtained a Master in Engineering
Management from Duke University, USA. Currently, he is a director of Patum
Vegetable Oil Company Limited, and Chairman of Thai Biodiesel Producer
Association.
He has been actively involved in the areas of palm oil and biodiesel
industry for years and participated in several government committees which
have a significant role in developing and supervising oil palm and palm oil
industries in Thailand.

Keynote Lecture 1
Investment in Research for Agricultural Value Added - Industrial Perspective
Mr. Sanin Triyanond
Abstract
Today, it is obvious that consumers or buyers can access to the products or services by far easier than
previously and it means the producers or service providers are basically pushed into the position that need to compete
with more players. As a result, commodity products including major agricultural products have undeniably become even
more price sensitive. Thus, adding value to the products to enhance competitiveness and customers’ attraction seem to
be the right and the best solution under today circumstance. A proper research is strongly needed to be able to
understand the market preference in terms of product function, product appearance, etc. Although research is known as
an investment any enterprise should consider, there are many risks and supportive factors that make it successful or even
fail. There are several steps researchers should take to assure that all required information has been taken into
consideration starting from getting the right research topic, implementing practical execution up to understanding how
and why the investors would decide to more forward from research work to commercialization to be able to have
efficient, effective and practical research.

Biography
Prof. Dr. Supachai Pathumnakul
Supachai Pathumnakul is a Professor in Industrial Engineering Department and the
Vice President for Research and Technology Transfer, Khon Kaen University,
Thailand. He is also the President of Research University Network Thailand (RUN),
an associate fellows of the Academy of Science, the Royal Society of Thailand and
a board of director of Thai Business Incubators and Science Park Association
(ThaiBispa). He holds a doctor of philosophy degree in Industrial Engineering from
Iowa State University, USA. In the past 15 years, he has been working his researches
on agricultural and food supply chain and logistics and published more than 30
papers in international journals.

Keynote Lecture 2
Production and Harvest Planning in Agricultural Supply Chain under Digital Age
Prof. Dr. Supachai Pathumnakul
Abstract
Production and harvest planning is one of the key operations in managing agricultural supply chain. It could
assist to reduce overall cost, increase product quality and shorten response time, if a competent plan is employed.
Production and harvest planning includes demand and supply forecasting, cultivation scheduling, yield estimation, and
harvesting scheduling. Data and information management, and planning algorithm are the main drivers to achieve an
efficient plan. In digital age, farm data and information can be easily and accurately collected. Real time data could be
simply monitored. High performance planning algorithm can also be developed. These lead to the improvement of
agricultural supply chain efficiency. In this presentation, the characteristic of agricultural supply chain which affects to
production and harvest planning is introduced. Some proficient and practical production and harvest planning
approaches, under digital environment, are suggested and discussed.

Biography

Keynote Lecture 3
Innovation and Agriculture Transformation for Thailand 4.0
Dr. Pun-Arj Chairatana
Executive Director of National Innovation Agency (NIA)
Corresponding author: Pun-Arj Chairatana. E-mail: pun-arj@nia.or.th

Abstract
Thailand is the world’s major agricultural production base and the gross agricultural product only holds 8.9% of
total gross domestic product (GDP). Regardless, Thai farmers still have poor living conditions as conventional agriculture
provides low yielding and meanwhile, there is an increase in population, urbanization, a decrease in agricultural land area,
climate change due to global warming and the demand in agricultural product for higher energy conversion. Hence,
“Agricultural Innovation” is the solution to those problems by using science, technology and innovation to create
agribusiness innovation for farmers and new generation farming entrepreneurs. They will be able to utilize modern
technology for farming, Agriculture of the future. For example, Smart farming, Agricultural robot, Large scale farming
management and Integrated agricultural product management. Agricultural Innovation will be an important tool in solving
Thai farmers’ problems to have a better living and will promote Thailand to continue being the major agricultural
production base of the world including create stability, wealth and sustainability for Thai farmers as well.
Of such importance, Agro Business Creative center (ABC center) is established by National Innovation
Agency (Public Organization), NIA under the Ministry of Science and Technology. The objective of this center is to be a
facilitation center for Agricultural Innovation by networking, seeking and creating innovative projects in value-added
agricultural supply chain including promoting the potential of agribusiness innovation and focusing on the industrial
transformation of Thai agricultural sector from “Conventional Agriculture” to “Agriculture Industry” and progress to
“Agriculture Service or Agribusiness” that mainly uses innovation to drive Thai agricultural sector forward by building a
new business model in 7 business of Agricultural Innovation, which are 1) Biotechnology 2) Digital 3) Machinery, Robotic
and Automation System 4) Postharvest and Logistic Management 5) Biorefinery 6) Service 7) New Farm Management
Model
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Abstract
The author proposed the Asia Rice Project in 2014 showing the concept how ASEAN Economc Community
should be united to achieve the final goal of economic promotion and regional peace keeping. Asia Techno Farm Initiative
introduced in this paper shows the actual program contents how the project should be implemented and operated
under the collaboration & linkage between university, industry and government showing their roles to play. Program
consists of four R&D areas, 1) Global Solution S&T (Food & Energy / Environment), 2) Smart Agriculture
(2.1 Precision Agriculture, 2.2 Robotics & 2.3 Green Facttory), 3) Special Education, 4) Social Service. One of the objectives
is to grow FFA (Future Farmer of Asia) human resources. Further details of the program may be explained in details.
Keywords: Future Farmer of Asia, ASEAN Economic Community, Smart Agriculture, University - Industry Linkage.

1 Introduction
Asia Food Project is one of the proposals proposed by
the author for AEC to show how it should be managed for
promoting regional economy and stable peace keeping.
Rice should be picked up as the main framework of AEC
to enncourage member countries to be easily united each
other to compete and collaborate in the community.[1]

WHOLE PROJECT SCHEME

2 Asia Techno Farm
Asia Techno Farm is one of the coupled programs to
materialirze the Asia Food Project on actual farming for the
purpose of promoting technology transfer & extension, FFA
human resources development and achieving the final
goal mentioned above as shown on right in Fig. 1.
Fig. 2 shows the program of Asia Techno Farm Initiative
consisting of four areas, 1) Global Solution S&T (Food &
Energy / Environment), 2) Smart Agriculture (2.1 Precision
Agriculture, 2.2 Robotics and 2.3 Green Factory), 3) Special
Education, 4) Social service.

Asia Food Project

Asia Techno Farm

PROJECT CONCEPT
1) Collaboration between
Resource oriented & Technology
oriented countries
Making Asia a world food pantry
2) Create & develop Asia Brand
of Food to promote economy &
regional peace keeping
3) Mutual benefit & prosperity
sharing

PROGRAM IMPLEMENTATION
1) Human Resources Growing
program for FFA, Future Farmer
of Asia equipped with enough skill
& performance to take care of
transferred technology application
and maintenance
2) Validation & Learning of
transferred technology for
extension by use of University
Experimental farm

Fig. 1 Whole project scheme.

Program
scheme

Global Solution S&T

1 (Food & Energy / Environment)

Asia

Techno
Farm
Initiative
Facilitated at
Some of the
National organizations
Universities
Research Institutes in
Some ASEAN member
Agricultural countries

Sm ar t Agr icult ur e
2

Precision Agriculture

3

Agricultural Robot

4

Green Factory

5
6

Special Education
Social service

Fig. 2 Asia Techno Farm Initiative.
This program is focusing on the community development, not on the individual small scale farmer. The
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accepted by the consumer for the reason of chemical free
inspite of comparatively expensive price.

farming population should be reduced toward the future
and the reduced extra farming population should be
absorbed by the other industry sector. Then the farm land
released from the farmers can be collected for scale up of
other farmers. Meaning of promotion of farm mechanization
is to actively do "promote" with strong will, not naturally
letting it be going relying totally on the individual farmer.
The meaning of strengthening agriculture is to make it
competitive. Requirements to be satisfied with 1) safe &
high quality and 2) competitive price should be always
kept in mind.
Looking at the current level of Asian farm mechanization
it looks too early to consider the high tech machine
introduction, however the author thinks how many years
more we must force the small scale farmer to follow and
engage with low income farming business. The answer may
be found to rethink for what purpose AEC was established.
The farming population should be reduced for scale up
of farming, and the program should be prepared and
offered together for growing FFA, (Future Farmers of Asia),
otherwise the technology can't be transferred. The higher
level of program for training/education should be prepared
and offered. Growing FFA is not only for future Thai
farmers, but also for Asian farmers to ASEAN Economic
Community.

4 Program Implementation
4.1 Budget proposal.
University should offer unique and original ideas for the
collaborative joint education and R & D. Especially for the
autonomous university, the facilities should be always
managed efficiently and used effectively for promoting R &
D and education, therefore even the farmland should be
used for joint project with industry. This attitude makes the
opportunity for the outside people to see directly what
and how much university is doing activity agressively.
4.2 FFA Growing Progam.
Huge space area of university experimental farm should
be provided for implementing the program operation.
University should accept applicants for FFA, (Future
Farmers of Asia) growing. Anybody can apply if they have
strong willto become FFA to be qualified with full
performance and skill of taking care of high tech machines
and their maintenance & repair. The higher level of skills
are needed to handle the data gathered by electronic
signal. Demonstration sites should be prepared to
demonstrate innovated technology for the people to know
the precision agriculture by direct observation. Farm should
be prepared for FFA to grow crops. Budget should cover all
expenses related to program operation. Participants for FFA
can be covered for purchasing materials and their labor
fee. Progress must be reported regularly to get together
spending one day including the site visit. Handout(s) or
progress report should be submitted and distributed prior
to the progress report presentation. All participants are
strictly requested to follow the above mentioned way.

3 Smart Agriculture
3.1 Precision Agriculture.
This is one of the environment friendly farming systems
reducing losses and saving time, energy & materials, similar
to TOYOTA car manufacturing system as JIT (Just In Time)
or "KANBAN", something like to 1) apply what you need, 2)
by as much as you need, and 3) when needed.
3.2 Agricultural Robot.
One of the obstacles to negotiate the robotization
especially for mobile machine was product liabilty issue
and cost down for farmers to buy. Some of the
industries are now going to sell the commercial product
equipped with high tech sensor & control system.

4.3 University - Industry Linkage.
Machines needed for the training program to grow crop
experimentally. University requests industry to provide
machines. The reason why she requests industry to do so
is due to the difficulty of spare parts supply. In addition
university should ask industry to send one technician for
taking care of the machines. The spirit of this idea is to ask
3.3 Green Factroy.
Stable harvest and safty can be secured under optimally industry to collaborate together to promote the farm
controlled environment by the software application of ICT mechanization. University can provide farmland with free
and IoT. Currently this business is getting popular and of charge. University asks industry to join and share a role
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of program promotion. Participated industry should be
 Asia Techno Farm program can contribute a lot
recommended with first priority to FFA participants in globally in showing the good example of training program
future. People involved in the program should be equally model for resources development.
happy to share the role and assignment. This is the spirit of
 ATFI program surely encourages younger generation
this program
to be FFA.
 Asia can be united tightly based on rice mechanize4.4 Inter disciplinary Eductaion.
Terminology like "Mechatronics" is newly made by the tion.
 Thailand should be qualified as the leader of AEC in
Japanese. Agricultural machineries are mostly at the same
level as car industry. It should be strongly notified that Asia.
 If this program can be managed successfully,
inter disciplinary education is extremely requested for FFA
agriculture is no longer a low-income occupation.
to learn.
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Abstract
Sugarcane is an important economic crop of Thailand and world wide. Due to a labor shortage in agricultural
section, sugarcane harvesters have become a major machine in sugarcane production. The harvesters are expensive
machines with much higher capacity comparing to traditional labor method. However, under typical sugarcane field
conditions in Thailand, working performance is limited by many field factors causing unnecessary operating expenses. One
major issue is an extra effort for cutting the beginning rows in low accessibility fields. The harvesters, in this case, have to
spend time harvesting and traveling back and forth with a limited billet holding capacity in a limited space until having
enough room for both harvester and loading truck to be able to travel alongside. The objective of this research is to study
the influence of the field accessibility to the field performance of sugarcane harvesters. The study was conducted by
installing a GPS tracking system, and a video camera on each of three sugarcane harvesters operated in Nakhon
Ratchasima, Thailand (Pimai, Chakkrarat, and Huai Thalaeng districts). Operational information of the harvesting was
recorded and analyzed to determine time efficiency and field efficiency. Based on the collected data, when considering
the whole field operation from the studied harvesters (with engine power of 240, 290 and 340 Hp) (a) time efficiency were
49.3%, 48.2%, and 56.2%; and (b) field efficiency were 43.9%, 40.8%, and 57.3%, respectively. In the same harvesting
fields, when excluding the beginning rows with accessibility constraint, the performance indicators showed improvement
in (a) time efficiency of 55.9%, 66.5%, and 60.8%; and (b) field efficiency of 59.7%, 62.4%, and 73.6%, respectively. The
results show a significant improvement in performance when harvesting without the accessibility problem. If the field
entrances allow the harvester and loading truck to access from the first row conveniently, 6.5%, 18.3%, and 4.6% of the
time could be saved, and 15.8%, 21.6%, and 16.3% of field capacity could be improved.
Keywords: field accessibility, sugarcane harvester, time efficiency, field efficiency.

major issue is an extra effort for cutting the beginning rows
in low accessibility fields. The harvesters, in this case, have
to spend time harvesting and traveling back and forth with
a limited billet holding capacity in a limited space until
having enough room for both harvester and loading truck
to be able to travel alongside.
The objective of this research is to study the influence of
the field accessibility to the field performance of sugarcane
harvesters.

1 Introduction
Sugarcane is an important economic crop of Thailand
whose ranks the fourth exporters of the world sugarcane
market after Brazil, the European Union and Australia (Office
of the Cane and Sugar Board, 2014). In 2016, national
income from sugarcane industry was approximately 60
billion baht (Office of Agricultural Economics, 2016).
Due to a labor shortage in the agricultural sector,
sugarcane harvesters have become major and necessary
machines in sugarcane production system. Even though
the harvesters are expensive, they come with a much
higher capacity comparing to harvesting with traditional
labor method.
However, under typical sugarcane field conditions in
Thailand, working performance has been limited by many
field factors causing unnecessary operating expenses. One

2 Materials and Methods
In this study, the agricultural machinery tracking system
developed by Vasu et al. (2015) was used to record the
field activities of each participating harvesters, which
include traveling speed, heading, and the timestamp at 5
Hz recording rate. Figure 1 presents the concept of the
monitoring system. Also, on each harvester, a video
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camera (G1W, HD Blackbox, China) (Figure 2) was installed
on the harvester’s windshield to videotaping all activities
for referencing.
Data were collected from 3 harvesters with different
engine power - 240, 290 and 340 Hp - during the harvesting
season of 2016/17 in Nakhon Ratchasima, Thailand (Pimai,
Chakkrarat, and Huai Thalaeng districts). In this article, two
operating fields for each harvester were selected to study
the field performance including time efficiency and field
efficiency.

Figure 2 the video camera for activity recording.
To present the influence of field accessibility was to
compare between overall efficiency and the efficiency
without the beginning rows of harvesting (excluding the first
loading truck data).
3 Results and Discussion
3.1. Time Efficiency.
By using both the tracking system and the recorded
video, field operations could be classified into two
categories, active and inactive operations. The active
operations were the machine’s works when the cutterbar
was operated to cut the sugarcane stalks. Other operations
are considered inactive activities. Time efficiency could be,
then, determined from the ratio between the active time
and the total time.
Table 1 shows time used and time efficiencies from all
studied fields. Average time efficiencies for all three
harvesters (with engine power of 240, 290 and 340 Hp)
were 49.3%, 48.2%, and 56.20% respectively.
When excluding data from the first loading trucks for
each field, the harvesters could work with their potential
performance. Time efficiency (table 2) became 55.9%,
66.5%, and 60.8%, respectively. If the farmers could
manage their farms to have enough space for a good
accessibility, 6.5%, 18.3%, and 4.6% of operation time
could be saved for each studied harvester, respectively.

Figure 1 Components of agricultural machinery activity
tracking.
All fields chosen for this study had low field
accessibility. The harvesting at the beginning rows with
the first loading truck was considered working with low
accessibility. Operating with later loading trucks was, on
the other hand, consider working with high accessibility
due to there was enough room for either harvester and
loading truck to collaborate with ease.

Table 1 Overall time efficiencies for all studied fields and harvesters.
Category
Total working time (h)
Active time (h)
Inactive time (h)
Time Efficiency (%)

Field 1
3:29
1:37
1:51
46.6

240 Hp
Field 2
1:25
0:44
0:40
52.0

average
49.3

Field 1
4:40
2:24
2:15
51.7
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290 Hp
Field 2
3:56
1:45
2:10
44.7

average
48.2

Field 1
3:59
2:04
1:55
51.7

340 Hp
Field 2
1:46
1:04
0:42
60.6

average
56.2

Table 2 Time efficiencies for all studied fields and harvesters when working at good field accessibility (excluding
data from the first trucks of each field).
Category
Total working time (h)
Active time (h)
Inactive time (h)
Time Efficiency (%)

Field 1
1:55
1:02
0:53
53.9

240 Hp
Field 2
0:17
0:10
0:07
57.9

average
55.9

Field 1
2:31
1:51
0:40
73.5

3.2. Field Efficiency.
Field efficiency is the ratio between actual capacity and
the theoretical capacity. Actual capacity is the rate of
working area over total time. Theoretical capacity is the
harvesting capacity at optimum working speed under
working condition. It can be calculated by multiplication
between the optimum speed and working width (row
width in this case).
To determine the optimal traveling speed, the
histogram of forward velocity (collected by the GPS data)
was used. Modes of the traveling speed were investigated.
Figure 3 shows an example data from a working field.
There were two velocity peaks. The tallest one at very low
speed (approximately 0.2 km/h) was considered no
movement. The small value was due to the sensitivity of
the GPS’s speed calculation. The second tallest peak was,
then, at the suitable and optimal speed to work under
each field condition. Table 5 shows optimal speeds for
each studied field. Variation of the optimal speed was due
to the difference in field and machine conditions.
Table 6 shows field information for calculating of field
capacity and field efficiency from all studied fields. Average
field efficiencies for all three harvesters (with engine power
of 240, 290 and 340 Hp) were 28.8%, 37.3%, and 45.3%,
respectively.

290 Hp
Field 2
1:39
0:58
0:40
59.5

average
66.5

Field 1
3:04
1:45
1:19
56.9

340 Hp
Field 2
0:50
0:32
0:17
64.7

average
60.8

Figure 3 Histogram of the traveling speed from an example field.
Table 5 Optimal working speed determined from the
mode of traveling speed of each field.
Optimal Working Speed (km/h)
Field 1
Field 2
240 Hp
3.5
3.2
290 Hp
4.8
3.8
340 Hp
3.6
3.4
When excluding data from the first loading trucks for
each field, the field efficiency (table 7) became 44.1%,
73.8%, and 67.4%, respectively. The difference shows
improvement in field efficiency when operating with
good accessibility. The improvement was 15.2%, 35.7%,
and 22.9%, respectively.
engine power

Table 6 Overall field efficiencies for all studied fields and harvesters.
Category
Total Working Time (h)
Working Area (rai)
Actual Capacity (rai/h)
Optimal Traveling Speed (km/h)
Row Width (m)
Theoretical Capacity (rai/h)
Field Efficiency (%)

Field 1
3:29
4.0
1.15
3.5
1.4
3.06
37.4

240 Hp
Field 2
1:25
2.0
1.41
3.2
1.4
2.80
50.3

average
43.9
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Field 1
4:40
8.5
1.82
4.8
1.4
4.20
43.4

290 Hp
Field 2 average
3:56
5.0
1.27
3.8
1.4
3.33
38.2
40.8

Field 1
3:59
7.3
1.83
3.6
1.4
3.15
58.0

340 Hp
Field 2 average
1:46
3.0
1.68
3.4
1.4
2.98
56.6
57.3

Table 7 Field efficiencies for all studied fields and harvesters when working at good field accessibility
(Excluding data from the first trucks of each field).
Category
Total Working Time (h)
Working Area (rai)
Actual Capacity (rai/h)
Optimal Traveling Speed (km/h)
Row Width (m)
Theoretical Capacity (rai/h)
Field Efficiency (%)

Field 1
1:55
3.5
1.82
3.5
1.4
3.06
59.4

240 Hp
Field 2
0:17
0.5
1.68
3.2
1.4
2.80
60.1

average
59.7

Field 1
2:31
5.5
2.18
4.8
1.4
4.20
52.0

290 Hp
Field 2 average
1:39
4.0
2.42
3.8
1.4
3.33
72.8
62.4

Field 1
3:04
6.5
2.11
3.6
1.4
3.15
67.0

340 Hp
Field 2 average
0:50
2.0
1.91
3.40
1.4
2.98
80.2
73.6

sugarcane harvesters. The company also provided useful
and necessary information for this study.
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Abstract
It is well recognized that using hot air as the drying medium leads to many adverse changes in terms of the
dried product quality, including discoloration, losses of nutrients and other negative changes due to the oxidation
reactions. To alleviate some of the above-mentioned limitations, superheated steam has been proposed and tested in
this work as an alternative medium for spray drying. A superheated steam spray dryer prototype was designed and
fabricated. The prototype, compared with a traditional hot air spray dryer, consists of an extra superheated steam
generation unit and a powder separation unit, which was specially designed to avoid condensation of exhaust steam in
the powder collector. This dryer prototype was then tested for its performance in terms of the percent powdery product
recovery. The dryer was operated at the superheated steam pressure of 20 kPa (gage), inlet steam velocity of 15 m/s and
temperatures of 150 and 170 C. An aqueous solution of NaCl (20% w/v) was used as the test liquid feed at a flow rate
of 3 mL/min. The percent powdery product recovery was noted to be in the range of 30.5 to 46.7%, which was still lower
than that obtained in the case of hot air spray drying conducted in the same set-up.
Keywords: Powder collection; Product recovery; Steam condensation; Superheated steam drying.

assessed the performance of a superheated steam spray
dryer using a model for gas-particle flows in a conical
cylindrical, concurrent spray chamber. The numerical
predictions suggested that steam is a more effective drying
medium because of its higher heat transfer coefficient and
specific heat. Frydman et al. (1998) later employed
commercial software to simulate the most important
features of both superheated steam and hot air spray
dryers, including fields of gas temperature and velocity.
The simulations were validated by comparing the
experimental and numerical values of temperature inside
the chamber in the case of water drying (Frydman et al.,
1999) and later in the case of a real product (Ducept et al.,
2002).
The most recent study on superheated steam spray
drying was that of Islam et al. (2016) who proposed the
use of vacuum superheated steam spray drying to dry
orange juice. Physicochemical properties of orange juice
powder with different combinations of juice solids:

1 Introduction
Although hot air is typically used as the drying medium
in most spray dryers, it is well recognized that hot air drying
leads to many adverse changes in terms of the dried
product quality, including discoloration, losses of nutrients
and other negative changes due to the oxidation reactions,
among others (Devahastin and Mujumdar, 2014). To
alleviate the above-mentioned problems, superheated
steam has been proposed and tested as an alternative
medium for spray drying since superheated steam drying
results in negligible oxidation reactions which, in most
cases, are undesirable. Besides, superheated steam exhibits
superior thermal properties to hot air in both constant and
falling rate periods under certain conditions and hence an
improved thermal efficiency of the spray drying process
(Ducept et al., 2002).
So far, the idea of superheated steam spray drying
has been verified mainly only via theoretical analysis or
numerical modeling. Crowe et al. (1985) numerically
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chamber; (6) Cyclone; (7) Powder collector; (8) Exhausted
air pipe; (9) Feed tank; (10) Peristaltic pump; (11) Air
compressor; (12) Two-fluid nozzle; (13) Boiler; (14) Globe
valves; (15) Steam pocket; (16) Steam header; (17) Steam
separator; (18) Pressure reducing valve; (19) Electric heater;
(20) Steam trap; (21) Pressure gauges.

maltodextrin were determined. However, no attempt was
made to investigate the effect of superheated steam as
the drying medium in comparison with that of hot air.
In this work, a superheated steam spray dryer
prototype was designed and fabricated. Preliminary
experiments were performed to study some basic
characteristics and limita-tions of this novel dryer; the
results are reported here in terms of the percent powdery
product recovery.

Saturated steam was first generated by a water-tube
boiler. To remove excess moisture from the saturated
steam, a steam pocket (1 inch in diameter), steam header
(4 inches in diameter) and steam separator were used.
2 Experimental set-up and Methods
Thermodynamic steam traps were used to drain excess
2.1 Superheated steam spray dryer set-up.
A schematic diagram of the superheated steam dryer water from the above three components. The steam
prototype is shown in Figure 1. The drying chamber pressure was adjusted via the use of a pressure reducing
consists of a stainless steel cylindrical chamber, which is 24 valve, which was used to control the steam pressure at
cm in diameter and 50 cm in height, as well as a conical near atmospheric pressure. An electric heater rated at 14
section of 30 cm in height. The chamber is insulated with kW and a supplementary electric heater rated at 8 kW
2-inch fiber glass to avoid possible condensation of steam were installed as a steam superheater.
A peristaltic pump was used to feed the liquid to an
in the chamber. A glass cyclone, which is 10 cm in
diameter and 20 cm in height, as well as a conical section atomizer; atomization was performed using a two-fluid
of 30 cm in height, and powder collector were insulated nozzle, which recieved compressed air from an air
with 2-inch fiber glass to alleviate steam condensation, compressor. A blower was used to supply the
which would then lead to powder sticking to the cyclone superheated steam to the system. The velocity of the
and collector wall and hence low percent powdery superheated steam was adjusted by globe valves, while
the superheated steam temperature was controlled by
product recovery.
a PID controller. In the case of hot air drying, ball valves
were used to adjust the velocity of the air; and the inlet
temperature was controlled in the same way as that
done in the case of the superheated steam drying. The
inlet temperature and outlet temperature of both
superheated steam and hot air were measured at points
A and B, respectively.
2.2 Methods.
In this study, preliminary experiments were performed
to test the performance of the superheated steam spray
dryer prototype in terms of the percent powdery product
recovery (product, %), which was determined as per the
following eqution:


100%

(1)

Where
is the amount the solid mass of powder
is the amount the
within the powder collector (g);
solid mass of the liquid feed (g).

Figure 1 A schematic diagram of superheated steam spray
dryer and associated units. (1) Ball valve; (2) Blower; (3)
Supplementary electric heater; (4) PID controller; (5) Drying
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than the saturation steam temperature at the dryer
operating pressure. The percent powdery product recovery
thus increased and noted to be 30.5 and 46.7% at the
superheated steam temperatures of 150 and 170C,
respectively. These recovery values were nevertheless
lower than those obtained in the case of hot air spray
drying in the same set-up (61.7 and 63.5%, respectively). In
any case, this condensation mitigation technique is not
suitable for heat-sensitive food powder as the dried
powder would have to stay in the heated collector for an
extended period of time, at least until a particular drying
run is over.
Further development to avoid condensation of
exhaust steam in the powder collector is required. This
may involve, for example, the use of a supplementary
blower to increase the velocity of the exhaust steam at
the cyclone outlet. Our expectation is to reduce as
much as possible the existence of steam (and hence
the possibility of steam condensation) in the powder
collector.

The experiments were divided into two cases,
superheated steam drying and hot air drying. An
aqueous solution of NaCl (20% w/v) was used as the
test liquid feed at a flow rate of 3 mL/min. The dryer
was operated at an inlet medium velocity of 15 m/s and
inlet temperatures of 150 and 170C.
In the case of superheated steam drying, prior to the
start of each experiment, the system was preheated with
hot air to the desired drying temperature to prevent steam
condensation. First, the blower was switched on. When the
inlet steam velocity reached the desired value, the heater
was turned on. After that, superheated steam at a pressure
of 20 kPa (gage) was fed into the system; steady-state
condition was verified by checking if the steam
temperature at both the inlet and outlet of the drying
chamber was constant. Feeding of the liquid solution into
the system then started. Finally, the powder within a
powder collector was collected to evaluate the percent
powdery product recovery.
In the case of hot air drying, when the inlet air velocity
reached the desired value, the electric heater was turned
on. After the temperature in the system reached the
desired value, a steady-state condition was verified by
checking whether the wet bulb and dry bulb temperatures
at both the inlet and outlet of drying chamber were
constant. Feeding of liquid solution into the system then
started. Finally, the powder within a powder collector was
collected to evaluate the percent powdery product
recovery.

4 Conclusions
A superheated steam spray dryer prototype was
designed and fabricated. The prototype, compared with a
traditional hot air spray dryer, consists of an extra
superheated steam generation unit and a powder
separation unit, which needs to be specially designed to
avoid condensation of the exhaust steam. Although
controlling the temperature of the powder collector could
help reduce the condensation of exhaust steam in the
powder collector and hence increase the powdery product
collection efficiency.

3 Results and Discussion
In the case of superheated steam, the time to reach
the steady state after the system start-up was in the range
of 20-25 min (as compared with 10-15 min in the case of
hot air spray dryer). After feeding the aqueous NaCl
solution, a new steady state was reached within about 3
min.
In the first set of the experiments, no powder was
found in the powder collector (percent powdery product
recovery approached zero) since condensation occurred,
leading to the condensate accumulation in the powder
collection unit. To reduce the steam condensation, a
silicone oil bath was installed and used to control the
temperature of the powder collector to a value higher
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Abstract
In order to accomplish primary and secondary tillage in one-pass operation for seedbed preparation,
a combined tillage tool which consisted of a subsoiler and a rotary harrow was developed. The subsoiler had two shanks
with a lateral distance of 50 cm. The rotary harrow with a working width of 100 cm was attached behind the subsoiler
with bar case roller. The operating depth of subsoiler and rotary harrow were 40 cm and 20 cm, respectively. The soil
type at the experimental site was sandy loam. The average bulk density was 1.7 gcm-3. The average moisture content of
the soil was 4.87% (dry weight basic). The field experiments were conducted under two forward speeds (1.8 and 2.6
kmh-1) and two rotational speeds of rotary harrow (323 and 598 rpm), for the field conditions tested, the drawbar power
and total power were significantly affected by the forward speed. Total power of the developed tillage tool comparing to
when a subsoiler and rotary harrow worked separately (pass 1 by subsoiler and pass 2 by rotary harrow) could reduce up
to 24.39% when operated at the rotational speed of 598 rpm and forward speed of 1.8 kmh-1.
Keywords: subsoiler, rotary harrow, drawbar pull, power requirement, combined tillage tool.

1 Introduction
Tillage is one of important factors in soil management
for crop production and is a process of utilizing energy to
the soil to change its physical condition. Since the energy
use in field preparation is of great concern for framers,
tillage equipment should be effective of preparing a
suitable soil with minimum cost (Gill and Vandenberg,
1968).
Agriculture machinery is a major cause of soil
compaction. A consequence of the heavy equipment is
the risk of soil compaction (Hadas, 1994; Jones et al., 2003;
Smith and Dickson, 1990; Alakukkuet al., 2003). Moreover,
the number of repeated machinery passes also causes
severe soil compaction and consequently yield reduction
(Dauda and Samari, 2002; Flowers and Lal, 1998). In order
to reduce such problem combine machines have been
introduced.
When time is the important factor for operating, one of
the most effective ways for improving the field efficiency is
to use combined machines (Akbarnia et al., 2010). The
combined machine for soil preparation composes of two
or more different tillage implements operates at the same
time, to manipulate the soil and reduce the number and
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time of field operations (Sahu and Raheman, 2006; Premet
al., 2016; Anpat and Hifjur, 2017; Dhakane et al.,2010).
Combine machine allows the completion of breaking and
harrowing operations during one pass (Weise, 1993). One of
advantages of using combine machine is found when
active elements were forward thrust that was in a negative
draft (Shinnerset al., 1990). The energy required for the
preparation of the seed bed will be reduced by using
combination tillage tool (Kumar and Manian, 1986). Many
combine machines are integrated with the rotary and
passive elements and found to be more energy efficient
than conducting a similar single passive tillage implement
when tested in actual field conditions (Manian et al., 1999;
Shinners et al., 1993).
The advantage of using rotary harrow for final soil
condition after tillage is that it conserves soil moisture by
not exposing the lower soil layer to the surface (Chan et
al., 1993). Perdok and Van De Werken (1983) reported the
power and energy requirement of a rotary harrow were
considered for stirring and cutting intensities referring to
cycloid paths generated by the blades. In this research the
combine implement between subsoiler and rotary harrow
was studied which three benefits of application were of

interest: (1) it can both breaking hardpan and reducing soil
clod in one-pass operation for seedbed preparation, (2) the
reduction of drawbar pull due to the soil cutting of rotary
harrow to provide some force thrust, and (3) the reduction
in the processes of seedbed preparation for growing
cassava.
Therefore, the objective of this research was to study
the performance parameters of a combined implement
comparing to summation of two single implement works
on different operating conditions (i.e., forward speed, the
rotational speed of rotary harrow) under actual field
conditions.
2 Materials and Methods

drawbar power and total power). Also, the experiments of
separately working of subsoiling and harrowing were also
conducted in order to compare with the results from the
combined tillage implement. The total power for the
tillage implement can be determined by an equation as
follows:
Tt

Da

Ppto

(1)

Where Tt is the total power (kW), Ppto is the PTO power
(kW) and Da is the average drawbar power (kW).
Ppto

(2)

Where Ppto is the PTO power (kW), N is PTO speed (rpm)
and T is PTO torque (Nm).

2.1 Description of the test site.
Da FV
(3)
The experimental tests were conducted at the cassava
Where Da is the average drawbar power (kW), F is
field in Thungkraphanghom sub-district, Kamphaengsaen
-1
district, Nakhonpathom province, Thailand. Prior to the drawbar pull (kN), V is forward speed (ms ).
tests, cassava in the field was harvested, trash incorporating
was conducted by a disk plow and the field was left for
two weeks. The soil type at the experimental site was
sandy loam, consisting of 11.5% sand, 73.1% silt, and
15.4% clay. The average cone index of the field was 0.94,
2.27, 4.5 MPa at a depth 0-15 cm, 15-30 cm, 30-50 cm,
respectively. The average bulk density was 1.7 gcm-3. The
average moisture content of the soil was 4.87% (dry weight
basis).
Figure 1 The developed tillage implement set consisting
2.2 Test implement and instrumentation.
of the rotary harrow attached behind the subsoiler.
A developed tillage implement set combined passive
The sensor installation for the measurement of drawbar
and active implements which were a subsoiler and a rotary
harrow. The operating depth of subsoiler and rotary harrow pulls, PTO torque, and PTO speed is shown in Figure 2 The
were 40 cm and 20 cm. The subsoiler had two shanks with drawbar pulls were measured by six pin transducers at
a lateral distance of 50 cm. The rotary harrow with a three point hitch of tractor and three point hitch between
working width of 100 cm was attached behind the subsoiler and rotary harrow. The PTO torque was
subsoiler with bar case roller is shown in Figure 1. The measured by the torque transducer (TP-50KMCB, Kyowa
rotary harrow consisted of four rotors with 25 cm apart. Electronic Instruments Co. Ltd., Tokyo, Japan) while PTO
Each rotor had two blades. The combine tillage implement speed measured by an inductive sensor. For universal
was mounted on 87 hp 4-wheel MASSEY-FERGUSON recorder (EDX-100A, Kyowa Electronic Instruments Co. Ltd.,
tractor series 390 12 speed gears. The experiments were Tokyo, Japan), a 16 channels strain amplifier was used to
conducted under two operating parameters: two forward amplify the signals, recording signals were saved in the
speeds of low 1 (1.8 kmh-1) and low 2 (2.6 kmh-1), the two internal memory and on the laptop. For reading data from
rotation speeds of 323 and 598 rpm. Total of 30 the laptop or CF card, the DCS-100A data acquisition
treatments were conducted and analyses of variance were software was applied.
made on three performance parameters (i.e., drawbar pull,
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rpm and forward speed of 1.8 kmh-1 showed that the
combined tillage implement used less total power than a
summary of separate works by 24.39%. Total drawbar pull
of combined tillage implement compare with working
separate two times (at pass 1 used subsoiler and at pass 2
used rotary harrow).
The rotational speeds of the combined tillage
implement affected the average value of total drawbar
pull which higher speed needed 10.56 kN while lower
Figure 2 The sensor installation for the measurement of
speed resulted in higher total drawbar pull of 13.79 kN.
drawbar pulls, PTO torque, and PTO speed.
However, the rotational speeds of rotary harrow induced
3 Results and Discussion
no significant difference of the drawbar pull of subsoiler.
When considered only the drawbar pull for subsoiler Forward speed significantly affected the drawbar pull for
by subtracting the drawbar pull for rotary harrow out of rotary harrow of combined tillage implement. The average
total drawbar pull, it was about 5.89–7.33 kN, as shown in drawbar pull for rotary harrow increased from 5.06 kN to
Table 1. On the other hand, working with sole subsoiler 6.08 kN when forward speed increased from 1.8 kmh-1 to
needed the drawbar pull of 11.14–11.62 kN, as shown in 2.6 kmh-1.
Table 2. It is indicated that subsoiler attached with rotary
Total power is considered to be the key factor for
harrow could reduce drawbar pull by 36.9 – 47.1%.
selecting the size of the tractor to be used in operation.
Comparison with separately working of subsoiler and
rotary harrow at the rotational speed of rotary harrow 598
Table 1 Drawbar pulls on implement.
Drawbar pull for
Drawbar pull
Total
subsoiler
for rotary harrow
drawbar pull
(RPM)
kN
Avg
kN
Avg
kN
Avg
323
6.47
5.96
12.43
323
7.99
7.16
15.15
Combined tillage
6.61
5.57
12.18
implement
598
5.31
4.16
9.47
598
6.66
5.00
11.65
Forward speed
5.89 a
5.06 a
10.95 a
(Average)
7.33 b
6.08 b
13.41 b
Harrow speed
323
7.23 b
6.56 b
13.79 b
598
5.99 a
4.58 a
10.56 a
(Average)
*Based on Duncan’s New Multiple Range Test, mean values with a same letter in the same column within the same box are not significantly
different at 5% level.
Condition

Forward
speed
(kmh-1)
1.8
2.6
1.8
2.6
1.8
2.6

Harrow speed
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Table 2 Performance parameters of a subsoiler and a rotary power working separately.
Forward
speed
-1

Subsoiler
Rotary harrow

Summation

(kmh )
1.8
2.6
1.8
2.6
1.8
2.6
1.8
2.6
1.8
2.6

Harrow
speed

(RPM)
323
323
598
598
323
323
598
598

Drawbar pull

kN
11.14
11.62
3.36
4.04
4.55
4.34
14.50
15.67
15.21
14.96

Drawbar power

Avg
11.38 b
3.93 a

15.21 c

kW
5.56
8.36
1.68
2.91
2.04
3.12
7.24
11.27
7.60
11.48

Avg

PTO power

kW

Avg

6.96 b
2.44 a

9.40 c

7.47
9.63
14.13
15.24
7.47
9.63
14.13
15.24

11.62 a

11.62 a

Total power

kW

5.56
8.36

9.15
12.54
16.16
18.36
14.71
20.90
21.73
26.72

Avg
6.96 b
14.05 a

21.01 c

Forward speed
1.8
9.85 a
4.82 a
10.80 a
13.46 a
(Average)
2.6
9.93 b
7.43 b
12.44 b
17.38 b
Harrow speed
323
9.39 a
5.77 a
9.12 a
15.82 a
(Average)
598
9.64 a
6.06 a
14.78 b
21.00 b
*Based on Duncan’s New Multiple Range Test, mean values with a same letter in the same column within the same box are not significantly
different at 5% level.

Table 3 Performance parameters of combine tillage implement.
Drawbar power
PTO power
Total power
kW
Avg
kW
Avg
kW
Avg
6.21
9.35
15.56
Combined tillage
10.90
11.18
22.07
implement
7.55 b
12.62 a
20.17 c
4.73
11.70
16.43
(No 1)
8.38
18.23
26.61
Subsoiler
5.56
5.56
6.96 b
6.96 a
(No 2)
8.36
8.36
323
1.68
7.47
9.15
323
2.91
9.63
12.54
Rotary harrow
2.44 a
11.62 a
14.05 b
(No 3)
598
2.04
14.13
16.16
598
3.12
15.24
18.36
323
7.24
7.47
14.71
Subsoiler + Harrow
323
11.27
9.63
20.90
9.40 c
11.62 a
21.01 c
(No 4)
598
7.60
14.13
21.73
598
11.48
15.24
26.72
5.01 a
10.71 a
14.19 a
Forward speed
(Average)
8.06 b
13.19 b
19.37 b
Harrow speed
323
6.70 a
9.12 a
15.82 a
(Average)
598
6.22 a
14.78 b
21.00 b
*Based on Duncan’s New Multiple Range Test, mean values with same letter in the same column within the same box are not significantly
different at 5% level.
Condition

Forward speed
(kmh-1)
1.8
2.6
1.8
2.6
1.8
2.6
1.8
2.6
1.8
2.6
1.8
2.6
1.8
2.6
1.8
2.6

Harrow speed
(RPM)
323
323
598
598

made the total power requirement increased considerably.
Also, there was a significant difference in the total power at
different rotational speed. Average value of total power at
323 and 598 rpm rotational speeds were 15.82 and 21.00
kW, respectively. As the rotational speed of rotary harrow
increased, the total power also increased.

The result of combined tillage implement recommended that the total power requirement of a tractor to
operate the tilling work was in the range between 15.56 –
26.61 kW, as shown in Table 3.
Statistical analysis of the results presented in Table 3
revealed a significant effect of forward speed on total
power. It was found that an increase in forward speed
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Abstract
This research aimed to assess the potential of power generation from biomass residues in the southern
Thailand using geographic information system (GIS), size of biomass collection area and electrical substation location. The
biomass residue potential at 95% of total plantation area in the southern part, which can be used as feedstocks for power
generation, were oil palm and coconut fronds; biomass from pruning of para-rubber, coffee, rambutan, and mangosteen
trees and rice straw. Based on the percentage of unused biomass in the range of 25-100% or 718-2870 ktoe/y of the total
biomass residues available in-field, the estimated power generation potential was in the range of 266 MW - 1063 MW.
Among the seven crop residues, oil palm frond had the highest power potential of 74% of total, followed by coconut
frond (12%) and rice straw (10%). The power generation in each collection area of 25kmx25km to 100kmx100km grid cell
was also calculated and presented in the spatial distribution map. The potential of power capacity and electricity supply
to the national electricity grid were identified based on the data of existing electrical substation location. Lack of
substation in some grid cells reduced the power capacity to 46.2-931.6 MW, and the corresponding electricity that could
be generated and transmitted through the national grid was 273,381 – 5,508,431 MWh/y.
Keywords: Geographic information system (GIS), Power generation potential, Southern Thailand.

utilization in Portugal (Fernandes and Costa, 2010), the
assessment of dry residual biomass potential in the Party
of General Pueyrredón, Argentina (Roberts et al., 2015) and
the assessment of biomass residues potential from
plantation areas in southern Thailand (Kongchouy et al.,
2016). It can also be used for the spatial availability
assessment of crop residue and the biomass power
mapping in the Sonitpur district in India (Hiloidhari and
Baruah, 2011). Moreover, GIS methodology can be applied
for identification of the most suitable locations for power
plant (Höhn et al., 2014).
Southern Thailand is a part of the country that has high
electricity demand growth. In 2016 the electricity
consumption in southern Thailand was 21,871x106 MWh,
increased 5.94%from previous year (Provincial electricity
authority, 2016). Most of agricultural residues from
industries namely oil palm (fibers, shell and empty
bunches), para rubber (sawdust, slab and root) and rice
husk in the southern region were used as fuel for the

1. Introduction
About 82% of the electricity supply in the country was
produced by burning fossil fuels (Department of Alternative
Energy Development and Efficiency, 2015), which had
negative impacts on energy security due to their import
dependency and GHG emission. Thus, the government had
targeted to increase the electricity generation from
renewable sources in the Alternative Energy Development
Plan (AEDP: 2015). According to 52.7% of land use in
Thailand was agricultural area (Kongchouy et al., 2016),
therefore biomass from crop residues had a potential to be
used as energy source for increasing power generation
from renewable energy. The use of crop residues can
decrease the fossil fuel imports, the risk of forest fires and
GHG emissions (Fernandes and Costa, 2010).
Geographic information system (GIS) is a useful tool
for assessing the biomass residue potential in a large
geographical areas such as the research on the evaluation
of biomass residue potential for energy production and
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 Overall efficiency of thermal power plant using
direct-fired boiler with steam turbine was 21% (Delivand et
al., 2010).
 Operating hours per year of the power plant was
assumed to be 6570 hrs/y based on the plant capacity
factor of 75% (Delivand et al., 2010).
 1 ton of oil equivalent is equal to 42.244 GJ (Department of Alternative Energy Development and Efficiency,
2015)
 The percentages of the available unused crop
residues were considered in four scenarios, namely (a)
100%, (b) 75% (c) 50% and (e) 25% (Kongchouy et al.,
2016). According to the farmer interview survey, the
amount of crop residues was approximately 75% unused
crop residue.
5) Own used electricity of power plant was 10%
(Tangmanotieanchai et al., 2014).
Power and electricity generation were assessed by

heating processes and power generation. Thailand
southern part has agricultural area of 26,404,282 rais,
about 95% of which had total energy potential of 2,900
ktoe/y from crop residues namely rice straw, oil palm
and coconut fronds, and branches of para-rubber,
rambutan, coffee and mangoesteen (Kongchouy et al.,
2016). Most of these residues still unused, therefore, this
study aimed to assess the power generation potential
from these crop residues and identify the potential of
electricity supply to the grid based on the data of
electric substation locations in the southern Thailand
using GIS application.
2. Materials and Methods
The assessment of power generation potential from
agricultural crop residues in southern Thailand using GIS
application consisted of three main steps as shown in
Figure 1: (i) assessing the power generation potential from
overall unused crop residues in southern Thailand; (ii)
calculating power potential on the various sizes of
collection areas of crop residues; and (iii) preliminary
assessing the potential of electricity supply to the national
electricity grid based on the data of electric substation
location in southern region.

P
E

2.1 Assessment of power generation potential from
overall unused crop residues.
According to the previous research, the amount of
energy available from 7 unused agricultural crop residues
(rice straw, oil palm and coconut fronds, and branches of
para-rubber, rambutan, coffee and mangoesteen) in
southern Thailand was estimated by Kongchouy et al.
(2016), which covered 95% of total agricultural area of 14
provinces, namely Krabi, Chumphon, Trang, Narathiwat,
Nakhon Si Thammarat, Pattani, Phang Nga, Phatthalung,
Phuket, Yala, Ranong, Songkhla, Satun and Surat Thani. The
energy per rai of annual crop residues, as presented in the
spatial distribution map in Figure 2, was used for assessing
the power generation potential in this study. The power
and electricity generation potential from crop residues in
southern agricultural area was calculated using the
following assumptions:
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where, Ptot was total power generation capacity
(MW); EBi was amount of energy from available crop
residues i (ktoe/y); η was overall efficient of the power
plant (decimal); T was operating hours per year (hrs/y);
UFi was unused residue factor of crop i (%); Eelec was
the amount of annual electricity production (kWh/y);
and UO was the percentage of own used electricity.
2.2 Calculation of power potential on the various sizes
of collection area of crop residues.
The calculation of power potential from unused crop
residues was conducted based on the collection areas of
crop residues, called “grid cells”, which were considered in
four area sizes, namely 25 km x 25 km, 50 km x 50 km, 75
km x 75 km and 100 km x 100 km. Power potential of 25100% unused crop residues on each grid cells were
calculated by using equation (2.1) and the energy
distribution map (Figure 2).

Figure 1 Steps of power generation assessment from agricultural crop residues in southern
2.3 Preliminary assessment of potential of electricity Table 1 Electrical substation in the provinces of southern Thailand.
supply to the national electricity grid.
N
Substation Name
Code
Province
Currently, there are 34 electrical substations located in
o.
14 provinces of southern region which were summarized in
1
Ban Don
BDN
Suratthani
Table 1. The map of transmission lines and power
2
Bang Lang
BLG
Suratthani
3
Chum Phon
CP
Chum Phon
substations in southern Thailand was constructed based on
4
Chuping
CPNG
Songkhal
EGAT’s data as shown in Figure 3. The generated electricity
5
Hat Yai1
HY1
Songkhal
from available crop residues in each grid cell was
6
Hat Yai2
HY2
Songkhal
estimated by using Eq. (2); and can be transmitted to the
7
Khanom
KN
Nakhon Si Thammarat
8
Khlong Ngae
KNE
Songkhal
national electricity grid, by assumption, through the existing
9
Krabi
KA
Krabi
on-site substation located in the cell in case it was
10
Lam Phura
LR
Trang
available as shown in the map of Fig. 3. Therefore, the 11
Lang Suan
LSN
Chum Phon
total potential of electricity supply to the national 12 Nakhon Si Thammarat NT Nakhon Si Thammarat
13
Narathiwat
NW
Narathiwat
electricity grid was finally identified.
14
Pattani
PTN
Pattani
15
Phang Nga
PN
Phang Nga
16
Phatthalung
PU
Songkhal
17
Phuket 1
PK1
Phuket
18
Phuket2
PK2
Phuket
19
Phuket3
PK3
Phuket
20
Phun Phin
PP
Suratthani
21
Ranong
RN
Songkhal
22
Ranot
RA
Songkhal
23
Ratchaprapha
RPB
Suratthani
24
Sadao
SDO
Songkhal
25
Satun
STU
Satun
26
SCG
SCG
Nakhon Si Thammarat
27
Song Khla
SKL
Songkhal
28
Songkhla2
SKL2
Songkhal
29
Su Ngai Ko Lok
SUK
Narathiwat
30
Suratthani
SRT
Suratthani
31
Takua Pa
TP
Phang Nga
32
Thung Song
TS
Nakhon Si Thammarat
33
Yala1
YL1
Yala
34
Yala2
YL2
Yala
Source: Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)

Figure 2 Energy distribution map of available crop residues
in the southern Thailand. (Kongchouy et al.,
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on the rice harvest season and pruning brunch period
(Kongchouy et al., 2016), which required the management
of feedstocks for power generation.
3.2 Power potential on the collection areas of crop
residues.
The results of power potential on the collection areas
(grid cells) based on the 75% unused crop residues for
power plants in southern region were shown in Figure 4
and Figure 5. According to the collection area of (a) 25km x
25km grid cell, (b) 50km x 50km grid cell, (c) 75kmx75km
grid cell, and (d) 100kmx100km grid cell, the southern
region had grid cell number and the range of power
potential per cell as (a) 163 cells and 0.01-30 MW, 44 cells
0.01-70 MW, 23 cells and 0.01-80 MW and 18 cells and
0.01-121 MW, respectively. Figure 4 showed the number of
grid cells in each range of power potential. When
expanding the size of collection area, the total number of
grid cells were reduced, while the power capacity per grid
cell was increased such as the scenario of the largest
collection area of 100kmx100km grid cell.. Figure 5 showed
the spatial distribution of power potential in each grid cell,
of which depended on the amount of crop residues.

3. Results and Discussion
3.1 Power generation potential from overall unused crop
residues.

Figure 3 Map of transmission lines and power substations
in southern Thailand.
The results of power generation potential from
each 7 crop residue types (rice straw, oil palm and
coconut fronds, and branches of pararubber,rambutan,
coffee and mangoesteen) in the 95% agricultural area
of southern Thailand were summarized in Table 2. Total of
available energy of 100% and 25% of unused residues
were 2869.9 ktoe/y and 717.5 ktoe/y, of which can be
generated the power of 1,062.5 MW and 256.6 MW,
respectively. More than 96% of total power potential was
generated from oil palm fronds (74%), coconut fronds
(12%) and rice straw (10%). The branch residues of pararubber, rambutan, coffee and mangosteen cultivation area
had low power potential. Oil palm fronds had the highest
power potential, even though its cultivation area was only
16.6% of the total agricultural area in the southern region.
In addition, oil palm fronds are available throughout the
year, since the fronds are regularly cut during the
harvesting of fresh fruit bunches (Tangmanotieanchai et al.,
2014). According to high quantity of oil palm frond per unit
area and regularly yield throughout the year, it is interesting
to be used for increasing power generation from biomass.
Rice straw and the branches of para-rubber, rambutan,
coffee and mangosteen were seasonal availability based
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3.3 Potential of electricity supply to the national electricity
grid.
To identify the potential of electricity supply to the
national electricity grid, the spatial distribution map of
power potential of 75% unused crop residues were
overlays with the map of transmission lines and
substations in southern Thailand, which were presented
based on the collection areas of 25km x25km grid cell,
50km x 50km grid cell, 75km x 75km grid cell and 100km x
100km grid cell as shown in Figure 5 (a-d). The cell that
had the substation located within it had potential to
supply the generated electricity to the National grid. Based
on the criteria, the results of preliminary assessment on
the potential of power and electricity supply to the nation
grid were summarized in the Table 3. The total power and
electricity supply to the national grid were 46.2 MW and
273,381 MWh/y for 25kmx25km grid cell with 25% unused
crop residues and 931.6 MW and 5,508,431 MWh/y for
100kmx100km grid cell with 100% unused crop residues.
For the unused crop residue of 75%, the southern region
had maximum power and electricity supply potential in
the range of 698.7 MW and 4,590,481 MWh/y, respectively.

Table 2 Energy and power generation potential from biomass residues in agricultural areas of southern Thailand.
Oil palm
Para-rubber
frond
branch
(%) ktoe y-1a MW ktoe y-1a MW
100 2105.5 789.6 59.5 21.2
75
1579.1 592.2 44.6 15.9
50
1051.8 394.4 29.7 10.6
25
526.4 197.4 14.9 5.3
a
Source:(Kongchouy et al., 2016)

Unused

Coconut
frond
ktoe y-1a MW
361.1 128.9
285.8 102
181.1 64.6
90.3 32.2

Rice
Rambutan
Coffee
Mangosteen
Total
straw
branch
branch
branch
ktoe y-1a MW ktoe y-1a MW ktoe y-1a MW ktoe y-1a MW ktoe y-1a MW
291.8 104.2 24.3 8.7 22.5 8.0 5.2 1.9 2869.9 1062.5
241.9 86.3 18.2 6.5 16.9 6.0 3.9 1.4 2190.4 810.3
145.9 52.1 12.1 4.3 11.2 4.0 2.6 0.9 1434.4 530.9
72.9
26
6.1 2.2 5.6 2.0 1.3 0.5 717.5 265.6

Figure 4 Power potential in the level of grid cell at 75% unused crop residues.
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Figure 5 Spatial distribution map of power generation potential of 75% unused crop residues, transmission lines and
substations in southern Thailand for the collection areas: (a) 25km x25km grid cell, (b) 50km x 50km grid cell, (c) 75km x
75km grid cell and (d) 100km x 100km grid cell.
Table 3 Potential of biomass energy, power capacity and electricity supplied to the grid based on size of grid cell
and percentage of unused crop residues in southern Thailand.
Unused crop residues
Size of Grid Cell (km2)
25x25
50x50
75x75
100x100

25%
ktoe y-1
123.3
380.4
620.0
621.0

MW
46.2
142.6
232.5
232.9

50%
MWh/y
273,381
843,400
1,374,804
1,376,998

ktoe y-1
246.7
760.8
1240.4
1242.1

MW
92.5
285.3
465.2
465.8

75%
MWh y-1
546,982
1,687,020
2,750,486
2,754,216

ktoe y-1
370.1
1141.3
1860.7
1863.2

MW
138.8
428.0
697.8
698.7

100%
MWh y-1
911,758
2,811,822
4,584,386
4,590,481

kltoe y-1
484.5
1521.6
2480.9
2484.2

MW
181.7
570.6
930.4
931.6

MWh y-1
1,074,216
3,374,040
5,501,191
5,508,431

generation from 25%-100% unused crop residues were
calculated based on the collection areas of 25kmx25km,
50kmx50km, 75kmx75km and 100kmx100km grid cells.
According to the data of transmission lines and electrical
substations of EGAT and 75% unused crop residues, the
maximum potential of power and electricity supply to the
national grid was 698.7 MW and 4,590,481 MWh/y,
respectively, which was equal to 12.5 % of AEDP target for
biomass power generation in 2036 and was only 0.02 % of
its electricity demand in 2016.

4. Conclusions
The power and electricity supply potential from the
crops residues in 95%of southern agricultural area in
Thailand were assessed using GIS based-approach and
electrical substation map. The total maximum power
generation from 25%-100% unused crop residues (rice
straw, oil palm and coconut fronds, and branches of pararubber, rambutan, coffee and mangoesteen) were in the
range of 266 MW-1063 MW. Among seven types of crop
residues, oil palm frond had the highest potential about
74% of the total power generation followed by coconut
frond (12%) and rice straw (10%). In addition, oil palm
frond is regularly available residue throughout the year and
has high quantity of biomass per unit area. The power
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Abstract
Around in 2007 the haze issue was not so much serious, however it was getting worse seriously year by year. It
has been generally said that the problem is caused by forest burning by mushroom farmers, Or in some specified local
area it is caused by sugarcane burning before harvest. The author was wondering for a long time what was the real cause
of the problem, since he couldn't find any data to identify the real cause of the problem. Some numerical data was
obtained recently to identify the cause of the problem. In this paper the real cause of haze issue is introduced and
discussed including what should be done toward the future.
Keywords: Haze issue, Forest burning, New material production, Hillside smart agriculture.

explanation about the reason or cause of the problem
may have been correct, however there was no data to
trust so as to fully receive it. Based on the assumption
that haze issue was caused by mushroom farmer's
burning, the author organized and proposed his idea as
follows.

1. Introduction
Haze issue was getting closed up almost 10 years
ago. Ito submitted the proposal for improvement of the
situation. Since those days nothing could be found to
know what happened to the submitted proposals. Fig. 1
shows the major three areas seriously suffered by haze,
1) Northern area consisting of Chiang Rai, Chiang Mai &
Mae Hong Son, 2) Khon Kaen area, and 3) Bangkok area.
The most serious suffered area is Northern area.

HOW CAN WE STOP
BURNING?

Municipality
Local government

A

Money or

Labor forces

B

Money

New products
For Energy
Fertilizer
Animal feed

Farmer
Resources

University
R/D Institute

If A = B, exchangeable
With free of chsrge

Figure. 2 Stop burning mechanism.
Figure. 2 shows the schematic concept how to control
the mushroom farmers not to burn or give up the burning.
Basic spirit is not to allow the farmers to burn even though
the forest belongs to private mushroom farmer. The strict
regulation & law requesting them to pay fine are prepared
and legislated. Additionally farmers are requested to
declare in advance before burning, however most of them
don't follow this way due to nuisance. One of the most
important points for solving this problem is to stop burning
in any condition. Once it was burnt away, it's no use. Some
sign or information must be obtained before they burn the

Figure. 1 Area suffered by haze issue in Thailand.
2. Author's proposal
The author introduced one practical idea how to solve
this issue almost 10 years ago. Here shows the main
summarized concept of it. One of the most important first
priority issues is to stop burning irrespective to any reason.
It was said that the haze problem was mostly caused by
mushroom farmers. They burn the bushes and trees for
growing mushroom for additional income. Some of the
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forest not to be late. Local government should send
officer to negotiate the farmer not to burn. If difficult to let
the farmer stop burning, government should prepare the
money to buy those bushes and trees. If both agree,
government should send workers to clean up without
burning and take out the harvested resources. They should
be carried to R/D industry or institute or similar organization
to process and make new products from them. If new
products could be sold with the price enough to pay back
the paid amount for resource purchase, no one looses
anything, but in case more benefits can be brought it's
better to use bio-resources usefully. It depends on the
final products made from those resources how much
useful and value added. They must be. value added with
competitive marketing price. This idea is still highly
considerable even after one decade passed, however the
product competitiveness will be a key for hillside farmers.
Recently new material science is closed up such as
Cellulose Nano Fiber which is newly developed using bioresources like tree, rice, cassava etc. The key is production
cost how it can be competitive compared with the ones
produced in normal flat farmland. Additional difficulty in
hillside farmers is to maintain the basic infrastructure.

Table 1 Hotspots point of Mae Jaen Chiang Mai
between 1st January-31th May 2014

Table 2 Hotspots point of Mae Jaem Chiang Mai
between 1st January – 31th May 2015

3. Cause of haze problem
The author finally found the data officially reported, as Table 3 Hotspots point of Mae Jaem Chiang Mai between
shown in Tables 1 to Table 3. They show the number of 1st January – 31th May 2015
hot spot in Mae Jaem district in Chiang Mai province for
76.1%
AREA
three years from 2014 to 2016. Each table shows the hot
Forest
Community
Beside
spot number in seven sub-districts of Mae Sug, Mae Najoor, Province District Sub district conservat Nationa
ALR
Agricultural
Total
forest
& etc
Highway
ion
Ban Taub, Klong Kaeg, Pang Hin Fong, Chiang Keorg and
Mae sug
‐
162
8
1
‐
2
173
Than Pha for six areas such as Forest conservation,
Mae Najoor
‐
94
12
1
‐
‐
107
National forest, ALR, Community & etc., Agricultural and
Ban Taub
49
26
‐
‐
‐
‐
75
‐
‐
1
37
Beside highway. It is obviously found that It was found that Chiang Mai Mae Jaem Klong Kaeg 10 14 12
Pang Hin Fon
‐
31
‐
‐
1
‐
32
the national forest always shows a large numerical value in
Chang Keorg
1
9
‐
‐
2
‐
12
three years. The percentage of the number of hot spots in
Tha Pha
1
2
4
1
‐
‐
8
Total Mae Jaem
the national forest accounts for over 70% of the total area.
61
338
36
3
3
3
444
This trend is shown the same for three years and it is
surprising to see how much incineration in national forests is
occupying a large proportion. The national forest is a
common property therefore the government should strictly
preserve and manage. Some idea should be shown to cover
the result of issue occurred. The author visited Mae Jaem
and joined the startup ceremony of Forest Farm project at
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 What should be done for the reforestation is the
key. Even for the afforestation, the tree selection should
be strictly made from the viewpoint of what kind of trees
should be planted for sustainable development of
reforestation. Higher potentiality may be found in the area
of bio-based new material production available for various
sectors such as Bio-plastics and Cellulose Nano Fiber,
4. New Material Production
Material science is very much closed up and new Medicinal crop which are the value added products. Or
material development information is updated day by day. mixed cultivation of long term forest trees like pine &
As far as concerned with haze problem to stop burning the cedar and rare medicinal crops/tree may be also one of
value added bio-resources should be grown up available the possibilities for value added product production,
for many purposes in various sectors such as food, energy, because the hillside products should be more competitive
environment and material. Some of the examples in future with the flat farmland one.
 Mechanization should be specifically promoted to
use may be bio-plastics and cellulose nano fiber equipped
with the following characteristic property that shows 5 make the products competitive and value added. Nectimes stronger & 1/5 lighter than steel metal and it costs essary and basic infrastructure should be settled first for
1/6 compared with Carbon Nano Fiber and the heat easy transportation of harvested products safely and
resistant is also higher. Most of the trees are grown up in smoothly. Hillside smart agriculture may be one of the
the mountains and woods. It is very rare to see the hopeful farming systems using high tech machine and
trees growing in the flat farmland. The merit of growing equipment like drone for various use such as monitoring,
the suitable trees in the forest can be found and flat information gathering etc.
 Organic agriculture products are also one of the
farmland had better be used for food crops like rice,
wheat, corn etc., even though CNF can be produced options as the value added products. Freshness and safety
from them too. Important decision making should be are the points of sales for the consumers, however even for
always done considering the competitiveness of products this type of farming, various micro nano bubbles such as
based on the concept how it can be value added and cost oxygen/ozone nano bubbles and plasma technology may
be usefully applied for making sure the sterilization of the
effective.
products. Summarized major findings, opinion and resolution
5. Conclusions
of the author may be discussed in the presentation, which
The followings are shown as the conclusion and can be drawn from the work.
recommendation for further study.
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the next stage to arrive. The optimum solution should be
proposed as soon as possible for further improvement of
the situation.
the end of June, 2017. He felt important to take action
promptly to the next step for further promotion as the new
strategic project. Even at the ceremony, tree planting was
included for reforestation. Selection of trees should be
carefully made considering the value added and
competitive production how it could be done.

26

EE002

Development of a Small Scale Biomass Gasifier and Testing of Various Feedstock
Er. Prakash Giri1*, Er. Kailash Thapa2, Er. Rejit Dulal2, Dr. Bivek Baral2
1

Paschimanchal Campus, Institute of Engineering, Tribhuvan University.
2
School of Engineering, Kathmandu University.
Corresponding author: Er. Prakash Giri. E-mail: giri@wrc.edu.np

Abstract
Biomass is good source of energy in the field of renewable energy. Conventionally, use of biomass was made
for simple firing purposes, for cooking and heating. However, more extensive use of biomass is seen in gasification process
that may permit electrical utilities to obtain a portion of their fuel requirements from renewable energy sources.
Gasification processes convert biomass into combustible gases. Biomass Gasification is a chemical process that converts
biomass into useful convenient gaseous fuels or chemical feedstock. It has emerged as a promising technology to fulfill
the increasing energy demands of the world, as well as to reduce significantly the volume of biomass waste generated in
developing societies [Sastry et. al.]. Maize cones, Maize steam, Pine needle and Cones, Hog Plum Seeds, Furniture Waste,
Sugarcane Waste, etc. which has no food value can be used to produce syngas. Maize cones, Pine cones, Hog Plum seeds
are compact and need no fuel modification while Pine Needles need to be modified because of its low density. Maize
Steam, Furniture wastes and Sugarcane wastes may or may not require fuel modifications. For this academic research,
three different fuels – corncobs, sugarcane residue and wood had been selected. Proximate analysis was done at National
Product Research laboratory, Kathmandu and syngas composition and temperature were found by experimental setup on
12 KW downdraft gasification systems, manufactured at Gasifier Engine Research Laboratory of Kathmandu University.
Keywords: Biomass, Gasification, Syngas.

1. Introduction
Combustion of biomass in improved biogas gasifier aids
in application of improved conversion methods, such as
gasification, that match biomass energy to processed liquid
and gaseous fuels so that it could be utilized for energy
generation. Rural areas of developing countries are very
dependent on biomass fuels such as firewood and dried
dung for their energy consumption. This use of energy is
often coupled with many problems such as deforestation,
land degrade, various health and social problems as well
as giving raise to emissions of greenhouse gases [Wargert,
D.]. In many areas biomass can be used as a replacement
for these fuels and can help solve many of the problems
that are associated with fossil fuels.
Biomass is converted into combustible gases by
gasification. This thermo-chemical conversion of biomass
leads to generation of gas generally termed as producer gas
or syngas. The syngas is a combustible mixture consisting of
mostly carbon monoxide and hydrogen. The main purpose
of biomass gasification or syngas is to substitute the
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fossil fuel consumption in IC engines throughout the
load and speed ranges [M. Dahal et. al.]. Gasification
is a chemical process that converts carbonaceous
materials like biomass into useful convenient gaseous
fuels or chemical feedstock. Pyrolysis, partial oxidation,
and hydrogenation are related processes.Combustion
also converts carbonaceous materials into product
gases, but there are some important differences. For
example, combustion product gas does not have
useful heating value, but product gas from gasification
does. Gasification packs energy into chemical bonds
while combustion releases it. Gasification takes place
in reducing (oxygen-deficient) environments requiring
heat; combustion takes place in an oxidizing
environment giving off heat [Basu, 2010].
2. Materials and Methods
The design and development of 12kW downdraft
biomass gasifier was prime necessity for the test using
selected feedstock as fuels to make analysis regarding

Sheets and Stainless Steel Pipes. It consisted of five
main parts i.e., fuel storage hopper, reaction chamber,
primary air inlet, combustion chamber and pot support.
Each parts of the stove were independent, assembled
together and disassembled by bolts and nuts.

time, temperature and gas compositions to suggest the
best alternative for the design.
Thus a downdraft Gasifier was developed at the
laboratory by utilizing locally available materials,
including Liquefied Petroleum Gas Cylinder, Mild Steel

To overcome fuel bridging, Wood of Alnus Nepalensis, hopper and combustion zone. All feedstock were
Sugarcane Residue and Corn Cobs required pre-processing sundried and made ready for feeding the gasifier system.
of cutting/chipping into pieces ensuring smooth flow in the

wood and sugarcane have high value of HC at beginning
but get decreases as the time moves forward. The
graphical result of HC of different feedstock vs. time
shows the decreasing value of HC so that our designed
gasifier seems to be cracking tar well.
2) Time vs gas composition of Corncobs, Sugarcane
bagasse and Wood
The below mention graph shows comparison of gas
composition of different feedstock with respect to time.
Gases like Carbon Monoxide (CO), Carbon Dioxide (CO2)

3. Results and Discussion
1) Time vs. Hydrocarbon (HC) Generation Graph of
Corncobs, Sugarcane and Wood.
The value of HC of different feedstock with time is
shown by the graph above. Here, we can see value of
HC is gradually decreasing in all feedstock as time
passes on. Lowest value of HC was obtained by
sugarcane, then by corn cobs and then by the wood.
We can see constant value of HC for corncobs but for
other two feedstock we get fluctuating value. Both
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and Oxygen (O2) shows different values as time passes
on. The inverse relation of CO and CO2 of all the
feedstock can be seen in the above graph. We can also
see the amount of oxygen obtained during the test of

feedstock. The lowest amount of oxygen was obtained
in wood, than in sugarcane and then in corn cobs. We
found that wood is the best fuel for the designed
gasifier.

4. Conclusions
The tests on these three biomass shows that Alnus
Nepalensis can be the best option for designed gasifier as it
contained low HC i.e. 620 ppm (can further be reduced to
300 ppm on decreasing air flow velocity) and very high CO
i.e. 22.01% among all tested fuels. At lab, we varied flow
rate of air from blower but result we obtained was not
satisfactory. If we lower flow rate of air form blower, there
won’t be proper combustion and producer gas results in
low CO and high CO2 which is not good for the design of
downdraft gasifier. The highest temperature obtained in
the combustion chamber was 1360°C in case of wood,
which is good enough for cracking of tar. Similarly, O2
content in wood test was 0.15% (as the lowest amount)
which is also desirable quantity. Thus, it is best fuel for the
use on the designed downdraught gasifier for energy
production. This implies that Alnus Nepalensis wood which
were unused, or only used as firewood or furnishing
purposes, could be used to generate a good form of
renewable energy using gasification process.
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Abstract
Edible chitosan films have recently received much attention as an alternative green packaging material. These
films, however, possess limitations due mainly to their poor mechanical properties and ability to be sealed. Various
plasticizers, including glycerol is generally added to the film forming solution in order to help alleviate the mechanical
property-related limitation. A means to help increase the seal strength is still nevertheless desired. In this study,
combined use of glycerol and gelatin as a co-polymer to promote seal strength to prepare a chitosan film-forming
solution prior to drying was investigated. Glycerol was added at 0 or 25% (w/w chitosan), while gelatin was added at a
concentration of 0 or 10% (w/v). The treated film-forming solution was dried by hot air drying at 40oC to cast a film. The
film was then sealed at 100-200oC by a direct heat sealer for 10 s. Mechanical properties in terms of the tensile strength
and percent elongation of the films were assessed. Heat seal strength and color of the film were also measured. A film
with the best mechanical properties (tensile strength of 51.7 MPa and percent elongation of 38.3) was derived from the
solution that contained 25% (w/w) glycerol and 10% (w/v) gelatin. The film, which was sealed at a temperature higher
than 180oC showed the peeling-mode failure, indicating a good seal strength; the highest seal strength value was 110.7
N/m. Total color difference of the film with glycerol and gelatin (as compared to the color of the commercially available
plastic film) was lower than that of the film prepared from the chitosan solution with only glycerol added by 7.6 and 11.3,
respectively.
Keywords: Elongation, Gelatin, Glycerol, Heat seal strength, Hot air drying, Tensile strength.

2015). A means to increase the sealing ability of chitosan is
therefore desired.
Plasticizers such as glycerol have been noted to help
increase the seal strength of a polymer by adding
hydroxyl groups to the polymer structure (Abdorreza et
al., 2011). This addition could enhance thermal motion
of the chain segments, leading to increased polymeric
diffusion across the film interface. This is then followed
by recrystallization of the polymer structure, which
eventually results in increased seal strength (Das and
Chowdhury, 2016).
Another means that can be used to increase sealability
and seal strength of a biopolymer is to add an appropriate
co-polymer to a base polymer. Gelatin is a common co-

1. Introduction
Since commercial plastic packagings are known to be
associated with health issues and environmental problems,
development of biodegradable packagings, in particular,
packaging films, from bio-based materials has gained
increasing interest (Leceta et al., 2013). Among biomaterials
available for such a purpose, chitosan, which is a
polysaccharide-based biopolymer, has widely been used
owing to its non-toxicity, biodegradability and good filmforming ability (Elsabee and Abdou, 2013; Hamed et al.,
2016). Unfortunately, chitosan films are not thermoplastic,
and hence cannot be heat-sealed like conventional
thermoplastic packaging polymers (van den Broek et al.,
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temperature for 6 h. Glycerol was added to the solution at
either 0 (control) or 25% (w/w chitosan). Gelatin solution at
10%(w/v) concentration was prepared following the
method of Tongnuanchan et al. (2016) with some
modification, by dissolving 1 g of gelatin powder in 10 mL
of deionized water and then heating at 70oC for 30 min.
After preparing the chitosan-glycerol mixture, the
gelatin solution was added at either 0 or 10% (w/v)
to obtain the chitosan-glycerol-gelatin film-forming
solutions. The resulting solution was stirred at 500 rpm at
room temperature for 1 h. The film-forming solution was
centrifuged at 19,414× g for 15 min via the use of a
refrigerated centrifuge (Hitachi, Himac CR21, Ibaraki, Japan)
to remove undissolved impurities.

polymer that can be added to alter functional groups such
as hydrogen and covalent bondings within the base
polymer structure to increase film strength (Abdelhedi et
al., 2017). Upon heat sealing, gelatin helps to promote
molecular interdiffusion, which stabilizes the bonds and
results in enhanced melting properties and hence
sealability. In addition, gelatin could help form thermoreversible gels (Cao et al., 2009), which in turn, assists
sealed joint formation between the surfaces, allowing
them to achieve high interfacial strength and hence
improved sealing ability.
Despite numerous research investigations evaluating
gelatin as a heat sealing adhesive for edible films, no
study has attempted to produce and test the films
prepared from a chitosan solution with added glycerol
and gelatin. Since a study on the combined use of
plasticizer and gelatin to prepare a chitosan film-forming
solution and on the properties, especially the sealing
properties, of the resulting films is lacking, the objective
of this work was to investigate the effects of the abovementioned film-forming solution preparation procedures
on the mechanical properties (tensile strength and
percent elongation) and heat seal strength of the
obtained films. Color values of the films were also
measured.
2. Materials and Methods
2.1 Materials
Chitosan powder with a molecular weight of 900 kDa
and degree of deacetylation of 90.2% was obtained from
S.K. Profishery Co., Ltd. (Samut Sakhon, Thailand).
Analytical grade glacial acetic acid and glycerol were
obtained from Merck (Darmstadt, Germany) and Ajax
Finechem Pty Ltd. (Seven Hills, Australia), respectively.
Gelatin was purchased from Ruam Chemical 1986 Co.,
Ltd. (Bangkok, Thailand).

2.3 Preparation and mechanical characterization of
chitosan films.
Each prepared film-forming solution (16 g) was
poured onto an acrylic plate with the dimensions of
13×10 cm to cast a film. Drying was conducted at an air
temperature of 40oC and air velocity of 0.25 m/s
(Thakhiew et al., 2010) until the film reached a moisture
content of approximately 14% (d.b.); moisture content
was evaluated via the AOAC Official Method 934.06.
Film was then conditioned for at least 48 h prior to

2.2 Preparation of film-forming solutions.
Chitosan film-forming solution was prepared based on
the methods of Thakhiew et al. (2015) with appropriate
modification as shown in Figure 1. First, chitosan filmforming solution was prepared by dissolving 1.5% (w/v)
chitosan in 1% (v/v) acetic acid under constant stirring via
the use of a magnetic stirrer (Framo Gerätetechnik, model
M21/1, Eisenbach, Germany) at 700 rpm at room
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further characterization in a desiccator containing a
saturated solution of sodium chloride, which produces a
relative humidity of 75% (the average relative climactic
humidity in Thailand) (Thakhiew et al., 2010). Mechanical
properties of the film, in terms of the tensile strength
and percent elongation, were determined by a texture
analyzer (Stable MicroSystem, TA.XT. Plus, Surrey, UK)
according to the ASTM Standard Test Method D882
(ASTM, 2010).
2.3.1 Heat seal strength determination
A film sample was cut into a 10×2.5 cm strip, which
were then placed on top of a 10×2.5 cm strips as shown in
Figure 2. A 1-cm width of the seal area was heat-sealed at
100-200 oC for 10 s using an impulse heat sealer (DAKO,
TH-13, Bangkok, Thailand). Seal strength of the heat-sealed
film was determined by the same texture analyzer
according to the ASTM Standard Test Method F88 (ASTM,
2005) with some modification. Each leg of the sealed film
was clamped to the texture analyzer and held
perpendicularly to the test direction. The maximum force
required to cause seal failure is reported as the seal
strength in N/m:

Figure 2 Simplified illustration of test specimen
dimensions and testing direction for peel test. (a) Film
sample and (b) peel testing direction.
3. Results and Discussion
Tensile strength, percent elongation, heat seal strength
as well as color values of the prepared films are listed in
Table 1.

3.1 Film mechanical properties
As shown in Table 1, the control film exhibited the
highest tensile strength and lowest percent elongation. The
2.3.2 Color determination
tensile strength of the film prepared from the solution with
The color of a film sample was determined by a added glycerol was lower, while the percent elongation
spectrophotometer (HunterLab, model ColorQuest® XE, was higher than those of the control film. This observation
Reston, VA) in terms of L* (lightness), a* (greenness- was expected because glycerol could help increase
redness) and b* (blueness-yellowness) values. Each film spacing between chitosan chains and probably reduce
sample was measured at its center and three other chain-to-chain hydrogen bonding attraction, resulting in
positions along the strip; average color values are reported. facilitated chain movement and weaker chain structure
and thus the increased flexibility of the resulting film
2.4 Statistical analysis
All data were subject to the analysis of variance (Cerqueria et al., 2012; Kang and Min, 2010).
Tensile strength and percent elongation of the film
(ANOVA) using SPSS® software (version 17; SPSS Inc.,
Chicago, IL) and are presented as mean values with prepared from the solution with combined addition of
standard deviations. Differences between mean values glycerol and gelatin was higher than that of film prepared
were established using Duncan’s new multiple range tests from the solution with only added glycerol. This might be
at a confidence level of 95%. All experiments were because the carboxyl groups of gelatin could break the
hydrogen bonds between hydroxyl groups and amino
performed in triplicate.
groups in the chitosan chains, thus weakening the
interaction between the polymer chains (Dammak et al.,
2017; Ning et al., 2015; Palma et al., 2016). Glycerol also
led to increased molecular mobility of gelatin chains due
to the higher free volume within the film matrix and by
interpenetrating between the polymer chains, resulting in
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bonding between chains (Tongnuanchan et al., 2016), thus,
resulting in better melting and hence the sealing behavior.
The highest seal strength obtained in this study was
110.7 N/m for the film prepared from the solution with
25% (w/w) glycerol and 10% (w/v) gelatin; this value is
lower than that of heat-sealed synthetic polymer ( 678
N/m, for LDPE) (Farhan and Hani, 2017; Tongnuanchan et
al., 2016). However, all film samples had higher seal
strength than the films prepared from sago starch films
with different concentrations of glycerol (10-70 N/m)
(Abdorreza et al., 2011).

an improvement in the stretchability of the films (Liu et al.,
2017). Tensile strength of the film was higher due to
probably the formation of polyanion-polycation complexes
between gelatin and chitosan (Bonilla and Sobral, 2016).
Film prepared from the solution with 25% (w/w)
glycerol and 10% (w/v) gelatin exhibited the best
mechanical properties, with tensile strength of 51.7 MPa
and percent elongation of 38.2.
3.2 Effects of glycerol and gelatin on heat seal strength
Table 1 also lists the maximum achievable heat seal
strength values of the film samples. The films sealed at
above 180 oC showed peeling mode failure of the seal,
indicating the optimum seal strength. The control film
proved difficult to heat sealed. This might be due to its
rigid crystalline nature and the occurrence of strong interor intra-molecular hydrogen bonding, leading to restricted
mobility of chitosan chains during thermal degradation,
resulting in lower molecular interdiffusion at the surface of
the films (Mittal et al., 2017).
In general, functional groups such as hydroxyl (OH),
carboxyl (COOH) and aldehyde (CHO) are responsible for
the adhesion strength of a film. Adding glycerol to the film
solution increased the seal strength of the films, probably
because glycerol contains three CHOs, which enhanced
chain interactions via hydrogen bonding, resulting in higher
seal strength. It has indeed been reported that plasticizers
such as glycerol could act as heat-sealing promoters
through the contact surface of glycerol-plasticized films
(Farhan and Hani, 2017; Tongnuanchan et al., 2016).
Combined addition of glycerol and gelatin led to the
highest seal strength. This might be because of the larger
number of hydrogen and covalent bonds involving CHO
and N-C within the gelatin structure, leading to major
forces responsible for seal formation. During sealing,
combined use of glycerol and gelatin could help enhance
molecular interdiffusion, stabilized mainly by hydrogen

3.3 Color of films
The color of commercial stretch film (M WrapTM) and
that of chitosan films with glycerol as well as with glycerol
and gelatin after heat sealing are shown in Table 1. In all
cases, chitosan films had lower lightness (L*) and higher
greenness (a*) and yellowness (b*) than the commercial
stretch film.
In terms of lightness, the films with glycerol exhibited
decreased lightness when compared to the value of the
control film. On the other hand, the films with combined
glycerol and gelatin exhibited significant increased
lightness. In terms of redness, films with glycerol had
increased greenness, while films with glycerol and gelatin
had similar greenness to the control film. In the case of
yellowness, films with glycerol exhibited significantly
increased yellowness than the control film and films with
glycerol and gelatin.
Total color difference (∆E*) of the films increased
significantly according to the higher a* and b* values when
compared to the color of the control film. ∆E* of the films
was the highest at 11.3. On the other hand, control film
and films with combined glycerol and gelatin had
significantly lower ∆E* values than the films with only
glycerol.

Table 1 Tensile strength, percent elongation, heat seal strength and color of different films.
Film type

Tensile
strength
(MPa)
60.9 + 2.8C
38.2 + 2.7A

Percent
elongation
(%)
15.6 + 1.8A
31.8 + 2.2B

Heat seal
strength
(N/m)
5.5 + 0.2A
76.5 ± 2.5B

Color value
L

*

a*

b*

∆E*

Control (Chitosan)
92.8 ± 0.2B -0.7 ± 0.0B 6.1 ± 0.5A 7.2 ± 0.5A
Chitosan-Glycerol
92.3 ± 0.1AB -1.2 ± 0.2AB 10.4 ± 0.1BA 11.3 ± 0.2BA
B
C
C
Chitosan-Glycerol-Gelatin
51.7 + 3.1 38.3 + 2.7 110.7 ± 2.1 92.6 ± 0.2 -0.8 ± 0.1 6.6 ± 0.1 7.6 ± 0.1
Same letters in the same column mean that the values are not significantly different at 95% confidence level (p>0.05)
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elongation of the films increased with the combined
addition of glycerol and gelatin. The film prepared with
25% (w/w) glycerol and 10% (w/v) gelatin exhibited the
best mechanical properties, with the tensile strength of
51.7 MPa and percent elongation of 38.3. Such a film also
had the highest seal strength of 110.7 N/m. Films with
combined glycerol and gelatin exhibited significantly
increased lightness and decreased greenness and
yellowness when compared with the film with only added
glycerol, the color was nevertheless not significantly
different from that of the control film.
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Abstract
This study aimed to evaluate suitable thin-layer drying models for germinated brown rice (GBR) undergoing
dehumidified hot air drying. Dehumidified hot air drying of GBR to the final moisture content of 12% wet basis was
conducted in a hot air drying system with a desiccant wheel (HA-DW). Drying curves as influenced by drying temperature
(80,100, and 120˚C) and air flow rate (0.04, 0.06, and 0.08 m3/s) were plotted. The shortest drying time of 45 min was
achieved by drying GBR at the highest drying temperature of 120˚C and the greatest air flow rate of 0.08 m3/s. Comparison
of R2 and RMSE values of selected 8 drying models showed that the Midilli et al. model gave better fit. The average R2
and RMSE of of 0.9991 and 0.0045 were achieved respectively.
Keywords: Drying modeling, Desiccant wheel, Hot air drying, Germinated brown rice.

several advantages such as low initial costs, environmental
friendliness, and energy saving (Madhiyanon et al., 2007).
Regarding to the drying material of this study, i.e.
germinated brown rice (GBR), it is promoted for high
nutrients such as γ-aminobutyric acid (GABA), dietary fibre,
oryzanol, vitamin E and vitamin B (Kaosa-ard and
Songsermpong, 2012). GABA has several physiological
advantages such as being an inhibitory neurotransmitter in
the cerebrospinal fluid of mammals (Liao et al., 2003),
reducing plasma cholesterol level (Miura et al., 2006),
improving blood glucose level (Seiki et al., 2005), and
preventing chronic alcohol-related diseases (Oh et al.,
2003).
Therefore, the present study was focused on
developing thin-layer drying models of drying of GBR using
the HA-DW system. Drying characteristics of GBR drying
using the HA-DW system were also discussed.

1. Introduction
Thin-layer drying is the process of removal of water
from a material by passing drying air through a thin layer of
the material until reaching the desirable moisture content.
Moisture removal from agricultural products typically
presents direct relationship among drying temperature,
drying air velocity, relative air humidity, and variety and
maturity (Yadollahinia et al., 2008). One of the most
important studies on thin-layer drying of materials is the
study on mathematical modeling of the drying process.
Drying model is significantly useful in selection of the ideal
drying conditions. It can be used to estimate a drying curve
and predict drying behavior of materials such as moisture
content, drying time, and heat and mass transfer. It also
provides important parameters of drying optimization and
product quality improvement (Giri and Prasad, 2007).
Although thin-layer drying modeling has been reported
in numerous research, there is no study on modeling of
drying process of hot air drying system with a desiccant
wheel (HA-DW). The HA-DW system was developed to
provide dehumidified air in the drying system. Low relative
humidity in the drying chamber could contribute to higher
drying rate, shorter drying time and moisture homogeneity
inside the drying material (Dina et al., 2015; Naidu et al.,
2016). Moreover, the dehumidification system may offer

2. Materials and Methods
2.1 Experimental Material
Brown rice of khao Dawk Mali 105 variety was used as a
sample of this study. The sample was vacuum-packed and
stored at 4˚C. Before using in each experiment, it was
brought to room temperature.
To prepare GBR, the brown rice sample was soaked at
35˚C for 4 h and germinated at the same temperature for
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0.04, 0.06 and 0.08 m3/s. The fixed temperature of 90˚C
and flow rate of 0.04 m3/s was used for the regeneration
process. GBR of 1-cm grain bed depth (180 g) was fed into
the drying chamber and dried until reaching the final
moisture content of 12% w.b. During the process of drying,
the sample was weighed at each predetermined interval
for moisture content measurement. To determine its dry
matter content, the sample was dried in a hot air oven at
105˚C for 24 h (AOAC, 2005). The experiments were
duplicated.

20 h. The GBR has a moisture content up to 30-33% (w.b).
The final moisture content required for dried GBR is 1013% w.b. for safe storage (Jongyingcharoen and
Cheevitsopon, 2016).
2.2 Experimental Dryer
Figure 1 shows an experimental set-up of the HA-DW
system. The system is composed of three main components including a rotary DW, a dryer, and an air-to-air
heat exchanger.
The rotary DW with silica gel (a desiccant material) was
combined to a hot air drying system. The stainless steel
DW was 700 mm diameter × 50 mm thickness. It was
divided into two equal sections, i.e. adsorption and
regeneration sections. These sections were run
simultaneously by means of continuous rotaion between
the ambient humid air through the adsorption section and
the heated regenerative air through the regeneration
section. It was driven by a motor (RS Motor Industry,
Taiwan) at 0.5 rpm. Lower relative humidity of 8-13% was
achieved in this system.
The cylindrical drying chamber was 200 mm inner
diameter x 300 mm length. The blowers (1 HP, MA40B,
EuroVent, Thailand) were used to supply air for drying and
regeneration, respectively. The air was heated to required
temperatures by 3.74-kW electrical heaters (Technology
Instruments, Thailand).
The heat exchanger was made of aluminium with a
heat exchanging area of 50 m2. It was designed to receive
the inlet heated air from the drying unit and exchange the
heat to the inlet ambient air for regenerating the DW.

2.4 Theoretical Considerations
2.4.1 Calculation of Moisture Ratio and Drying Rate
The moisture ratio (MR) and drying rate (DR) were
calculated as follows:
Mt - Me

DR =

Mt+dt - Mt

Mi - Me

dt

(1)
(2)

where Mi, Mt, Me and Mt+dt are moisture content (g
water/g dry matter) at initial, specific time, equilibrium and
t+dt, respectively and t is drying time (min). However, Me
was assumed to be zero for drying at high temperature
(Sripinyowanich and Noomhorm, 2011).
2.4.2 Mathematical Modeling of Drying Curves
The drying characteristics of GBR drying using HA-DW
were modeled based on 8 thin-layer drying models as
shown in Table 1.
Table 1 Thin layer drying models applied for HA-DW
drying of GBR
Model No
1
2
3
4
5

Blower2 Heat exchanger

Drying chamber Heater1 Blower1

MR =

6
7
8

Desiccant wheel

Figure 1 A schematic diagram of a HA-DW system

Model name
Lewis
Page
Henderson and
Pabis
Logarithmic Two term
Approximation of
diffusion
Midilli et al.
Wang and Singh

Model
MR=exp(-kt)
MR=exp(-ktn)
MR=aexp(-kt)
MR=aexp(-kt)+c
MR=aexp(-k0t) +bexp(-k1t)
MR=(aexp(-kt))+
(1-a)exp(-kbt))
MR=aexp(-ktn)+bt
MR=1+at+bt2

Coefficient of determination (R2) and root mean square
error (RMSE) were used to evaluate goodness of fit of the
models to the experimental data. The higher the R2 and

2.3 Experimental Procedure
The drying experiments were conducted at the drying
temperatures of 80, 100 and 120˚C and the flow rate of
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the lower the RMSE were indicated the best the model fit.
These statistical criteria were calculated as follows:
n

R2 =

i=1
n
i=1

RMSE = [

1
N

MR pre.i

(MR pre.i )
n
i=1

2

MR exp,i
n
i=1

(3)

(MR exp,i )

2

2 1/2

(MR pre.i -MR exp,i ) ]

(4)

where MRexp,i and MRpre,i are the ith experimental and
predicted moisture ratio, respectively. N is the number
of observations.

Figure 3 Drying curves of HA-DW drying of GBR at 0.06
m3/s and different drying temperatures.

3. Results and Discussion
3.1 Drying Characteristics
Drying curves of HA-DW drying of GBR at different drying
temperatures are shown in Figures 2-4 for the air flow rates
of 0.04-0.08 m3/s, respectively. The results show that
increasing drying temperature and air flow rate increased
the drying rate and consequently decreased the drying
time. As shown in Table 2, the shortest drying time of 45
min was achieved by drying GBR at the highest drying
temperature of 120˚C and the greatest air flow rate of 0.08
m3/s. The greatest maximum drying rate of 0.0125 g
water/g dry matter·min was achieved at this condition as
well.

Figure 4 Drying curves of HA-DW drying of GBR at 0.08
m3/s and different drying temperatures.
Table 2 Drying time and maximum DR for HA-DW system
of GBR.
Drying condition
Q (m3/s) T (˚C)
80
0.04
100
120
80
100
0.06
120
80
0.08
100
120

Figure 2 Drying curves of HA-DW drying of GBR at 0.04
m3/s and different drying temperatures.

Drying time
(min)
130
120
95
95
70
50
70
50
45

Maximum DR
(g water/g dry matter min)
0.0039
0.0043
0.0047
0.0055
0.0083
0.0087
0.0074
0.0100
0.0125

From Figures 5-7, like general pattern of drying rate
curve of hot air drying of an agricultural material, there
were two drying rate periods observed for HA-DW drying of
GBR, including the heating up and falling rate period.
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Figure 7 Drying rate curves of HA-DW drying of GBR at 0.08
m3/s and different drying temperatures.

Figure 5 Drying rate curves of HA-DW drying of GBR at 0.04
m3/s and different drying temperatures.

3.2 Mathematical drying method
The results of drying model constant and coefficients
and statistical crieria (R2 and RMSE) expressing goodness to
fit of the models are shown in Table 3. This table shows
only four models having the R2 values greater than 0.998
(Page, Logarithmic, Midilli et al. and Wang and Singh
models, respectively). Comparison of R2 and RMSE values
of the selected drying models showed that the Midilli et al.
model gave better fit. The average values of two
parameters (R2 and RMSE) were 0.9991 and 0.0045,
respectively. Figures 8-10 present the comparison between
the experimental data of HA-DW drying of GBR to the
predicted data given by the Midilli et al. model at each air
flow rate and different drying temperatures. It can be seen
that there was a very good agreement between the
experimental and predicted moisture ratios at each drying
time.

Figure 6 Drying rate curves of HA-DW drying of GBR at 0.06
m3/s and different drying temperatures

Table 3 Constants, coefficients and statistical crieria (R2 and RMSE) for HA-DW drying of GBR.
Model
No.
2

Condition
Q (m3/s)
T (oC)
0.04
80
100
0.06

0.08

Constant and coefficient

R2

RMSE

k=0.0063
k=0.0047

n=1.0620
n=1.1700

0.99957
0.99273

0.00500
0.02097

120

k=0.0072

n=1.1150

0.99934

0.00601

80
100
120
80

k=0.0096
k=0.0132
k=0.0131
k=0.0143

n=1.0500
n=1.0620
n=1.1450
n=1.0280

0.99995
0.99983
0.99994
0.99997

0.00164
0.00281
0.00164
0.00113

100
120

k=0.0186
k=0.0179

n-=1.046
n=1.1070

0.99991
0.99990

0.00204
0.00208
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Model
No.
4

7

8

Condition
Q (m3/s)
T (oC)
0.04
80
100
120
0.06
80
100
120
0.08
80
100
120
0.04
80
100
120
0.06
80
100
120
0.08
80
100
120
0.04
80
100
120
0.06
80
100
0.08

120
80
100
120

Constant and coefficient
k=0.0065
k=0.0055
k=0.0078
k=0.0105
k=0.0132
k=0.0137
k=0.0150
k=0.0193
k=0.0186
k=0.0066
k=0.0036
k=0.0077
k= -0.0004
k=0.0138
k= -0.0220
k=0.0144
k=0.0181
k=0.0183
a= -0.0074
a= -0.0079
a= -0.0098
a= -0.0107
a= -0.0148

a=1.1900
a=1.5130
a=1.3390
a=1.0900
a=1.1750
a=1.4160
a=1.0460
a=1.0950
a=1.2640
n=1.0320
n=1.2510
n=1.0760
n=1.5260
n=1.0250
n=0.9003
n=1.0270
n=1.0600
n=1.0870
b=0.000017
b=0.000016
b=0.000026
b=0.000037
b=0.000068

a= -0.0179
a= -0.0147
a= -0.0200
a= -0.0219

b=0.000081
b=0.000073
b=0.000131
b=0.000138

c= -0.1895
c= -0.5057
c= -0.3324
c= -0.0844
c= -0.1734
c= -0.4056
c= -0.0431
c= -0.0916
c= -0.2560
a=0.9989
a=0.9907
a=1.0010
a=1.0040
a=1.0000
a=1.0000
a=1.0010
a=0.9985
a=1.0010

b= -0.0003
b=0.0004
b= -0.0005
b= -0.0119
b= -0.0007
b= -0.0358
b=0.0000
b=0.0002
b= -0.0005

R2

RMSE

0.99967
0.99186
0.99931
0.99991
0.99996
0.99952
0.99995
0.99980
0.99968
0.99969
0.99298
0.99941
0.99990
0.99998
0.99992
0.99998
0.99991
0.99994
0.99964
0.99182
0.99916
0.99988
0.99995

0.00435
0.02219
0.00615
0.00215
0.00131
0.00472
0.00147
0.00298
0.00364
0.00423
0.02061
0.00567
0.00234
0.00108
0.00187
0.00102
0.00197
0.00161
0.00460
0.02224
0.00681
0.00256
0.00151

0.99914
0.99988
0.99989
0.99961

0.00634
0.00228
0.00226
0.00403

Figure 9 Experimental and predicted drying curves of
HA-DW drying of GBR at 0.06 m3/s and different drying
temperatures.

Figure 8 Experimental and predicted drying curves of
HA-DW drying of GBR at 0.04 m3/s and different drying
temperatures.
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Figure 10 Experimental and predicted drying curves of
HA-DW drying of GBR at 0.08 m3/s and different drying
temperatures.
4. Conclusions
Drying characteristics of HA-DW drying of GBR were
provided at the air flow rates of 0.04-0.08 m3/s and the
drying temperatures of 80-120˚C. Air flow rate and drying
temperature had a considerable effect on drying time and
drying rate. Increased air flow rate and drying temperature
led to increased drying rate and short drying time. The
shortest drying time of 45 min was achieved by drying GBR
at the greatest air flow rate of 0.08 m3/s and the highest
drying temperature of 120˚C. The best fitted drying model
for HA-DW drying of GBR was the Midilli et al. model
(MR=aexp(-ktn)+bt). It resulted in the highest average R2 of
0.9991 and the lowest RMSE of 0.0045.
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Abstract
In this study, white radish slices were dried as single layers with thickness of 2, 3 and 4 mm in the laboratory
scale tray dryer at the temperature of 60, 70 and 80oC. The effect of drying air temperature and layer thickness on the
drying characteristics was determined. The moisture content was decrease from 10.11±0.83 to 0.031±0.0014 g water g-1
dry matter for 95 to 230 min. A non-linear regression procedure was used to fit experimental moisture loss data using five
empirical models, namely, Newton, Henderson and Pabis, Page, Modified Page and Medilli et al., model. The models
were compared based on the coefficient of determination, mean relative percent deviation, root mean square error, and
the reduced chi-square between the observed and predicted moisture ratios. The Medilli et al., model has shown the
better fit to the experimental drying data as compared to other models. Moisture transfer from radish slices was described
by applying the Fick's diffusion model and the effective diffusivity (Deff) changes between 1.22×10-10 and 9.73×10-10 m2 s-1.
An Arrhenius relation with activation energy values are 53.79, 47.18 and 44.57 kJ*mol-1 for the thickness of 2, 3 and 4 mm,
respectively. These energy values are expressed the effect of temperature and sample thickness on the diffusivity.
Keywords: Radish, Thin-layer drying, Effective diffusivity, Activation energy.
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Abstract
Natural red colorant extracted from sappan wood or heart wood of Caesalpinia sappan L. has long been used
to prepare foods and beverages. Although this natural dye may have potential as an alternative to synthetic red dye,
scientific information, especially on the color and storage stabilities, of this colorant is still limited. In this work, color
stability of the wood extract as affected by pH change (at 3, 7 and 9) as well as heat (at 90°C) was investigated. The
storage stability of the extract was also assessed at 4°C for 7 days in dark. The results showed that the hue of the wood
extract was strongly related to its pH. The extract exhibited yellow color at acidic condition, while exhibiting red color at
alkaline condition. The color of the extract was more stable at a lower pH. Change in the color of the wood extract upon
heating and storage was related to the changes in lightness and color saturation but was not related to the change in the
hue of the wood extract.
Keywords: Acid; Alkaline; Colorant; Heat; pH change; Stability; Storage.

1. Introduction
Sappan wood or heart wood of Caesalpinia sappan L.
is widely distributed in Thailand, Malaysia, southern China
and other regions of Southeast Asia. This wood has
normally been used as traditional Chinese medicine
(Ohama and Tumpat, 2014; Jin et al., 2015). Since the
wood is inexpensive and has no unique flavor (Jin et al.,
2015), it also has potential for use as a natural red dye in
place of a synthetic dye. The dye extracted from sappan
wood has indeed long been added into several foods and
beverages (Sinsawasdi, 2012).
Major pigment contained in crude extract of sappan
wood is brazilin, which is classified as a neoflavanoid. This
pigment, which exhibits colorless or yellow color in nature,
is very sensitive to air and light; oxidation of the hydroxyl
group of brazilin to a carbonyl group as well as formation
of brazilein (de Oliveira et al., 2002; Lioe et al., 2012) as
shown in Fig. 1 normally take place. This structural change
leads to the change in color of the wood extract from
colorless or yellow to red (Eastaugh et al. 2004; Rondao et
al. 2013).

Brazilin
Brazilein
Figure 1 Brazilin and brazilin structures (Adapted from de
Oliveira et al., 2002).
Despite its potential as a natural dye and the fact that
it has already been applied in many foods and beverages,
scientific information, especially in terms of color and
storage stabilities, of this natural dye is still very limited.
In this work, color stability (in terms of L*, h*, C* and
∆E*) of sappan wood extract against the pH changes (at 3,
5 and 9) and heat (at 90 °C) was evaluated. Storage stability
of the extract was also assessed during storage at 4°C in
dark for 7 days.
2. Materials and Methods
2.1 Material and reagents
Sappan wood (Caesalpinia sappan L.) powder was
purchased from a local market in Bang Khae, Bangkok.
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cold storage stability. The pH-adjusted extract prior to the
storage was used as a control sample.

Citric acid was purchased from Thai Food and Chemical
(Bangkok, Thailand) and sodium hydroxide was purchased
from Carlo Erba (Milano, Italy).

2.4 Color measurement
Color of the extract was measured in the CIELAB color
2.2 Extract preparation
Water extraction of the wood powder was conducted space via the use of a spectrophotometer (HunterLab,
according to the suggested procedures of Sinsawasdi ColorQuest XE, Reston, VA). The measurement was
(2012). About 3 g of the wood powder was added into an performed in a transmittance mode using a simulated D65
Erlenmeyer flask and mixed with 100 mL of distilled water. illuminant and 10° observer angle. The hue angle (h*),
The mixture was shaken in a shaker (New Brunswick chroma (C*) and total color difference (∆E*) were
Scientific, G24 Environmental Incubator Shaker, Edison, NJ) calculated using Eqs. (1) to (3).
∗
at 160 rpm at 30°C for 360 min. The mixture was filtered
∗
tan
(1)
∗
through Whatman No. 1 filter paper to separate the
sediment from the supernatant or the wood extract. The
∗
∗
∗
(2)
extract was stored at 4°C in dark until the time of the
stability test; the storage time was in any case no longer
∗
∗
∗
∗
∗
∗
Δ ∗
than 1 day.
(3)
2.3 Stability evaluation
where Li*, ai* and bi* are the lightness, redness/greenness
and yellowness/blueness of any sample; L0*, a0* and b0*
2.3.1 pH stability
To evaluate the stability of the wood extract against are the lightness, redness/greenness and yellowness /
the pH change, pH of the wood extract was adjusted to 3, blueness of the control sample.
7 or 9 by the addition of either 1 N citric acid or 1 N 2.5 Statistical analysis
sodium hydroxide solution. Adjusting the pH of the wood
The experimental data were subject to the analysis of
extract to 3, 7 and 9 represents the use of the extract as a variance (ANOVA) using a statistical program Minitab
dye in acidic, neutral and alkaline foods, respectively. The (version 16) and are presented as mean values with
color (in terms of L*, h* and C*) of each pH-adjusted standard deviations. Differences between mean values
extract was measured.
were established using the least significant difference (LSD)
tests at a confidence level of 95%. All experiments were
2.3.2 Thermal stability
The pH of the wood extract was first adjusted following performed at least in triplicate.
the method in Section 2.3.1. About 25 mL of each pH- 3. Results and Discussion
adjusted extract was then filled in a series of test tubes,
closed with screw caps and heated in a water bath at 3.1 Color stability against pH change
The effect of pH change on the color (in terms of L*, h*
90°C. Tubes containing the wood extract at pH 3, 7 or 9
were removed from the bath after heating for 60 min and and C*) of the wood extract is shown in Fig. 2. Colors of
rapidly cooled in an ice-water mixture prior to the color the extracts at pH 3, 7 and 9 were yellow, orange and red,
measurement (in terms of L*, h*, C* and ∆E*). The pH- respectively. Besides air and light, pH is also one important
adjusted extract without heating was used as a control factor affecting the change in the color of the wood
extract. At acidic condition, the wood extract is
sample.
predominated by yellow-colored brazilin. Increase in the
2.3.3 Storage stability
pH induces the deprotonation of brazilin, resulting in
Each pH-adjusted extract was kept at 4°C in dark in a structural transformation to brazilein (Rondao et al., 2013)
refrigerator for 7 days. After 7 days, color (in terms of L*, h*, and hence the color change to orange and red at pH 5 and
C* and ∆E*) of the extract was measured to evaluate its 7, respectively. Similar results were also reported by Rina
et al. (2017) who found that the wood extract exhibited
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3.2 Color stability against heat at different pH
The effect of heat on the color (in terms of L*, h*, C*
and ∆E*) of the wood extract is shown in Fig. 3. The results
showed that the wood extract at pH 9 had lower stability
against heat than at pH 3 and 7 as can be seen through
the higher in ∆E* values. Changes in L* and C* values,
which represent the changes in lightness and color
saturation of the wood extract, were clearly observed after
heating, while h* value only slightly changed. Changes in L*
value upon heating might be due to the oxidation of
polyphenols contained in sappan wood, which resulted in
the formation of dark compounds (Jin et al., 2015; Liu et
al., 2009) and hence the decrease in L* value of the
extracts.

red color when added into carbonated drink (pH 9) and
yellow color when added into orange juice (pH 3).
The above results confirm that the wood extract is
highly sensitive to pH change. Thus, when the wood
extract is used as a food dye, pH of food must be first
checked if the the expected color is to be obtained.
However, it is interesting to note that the direction of the
color change of the wood extract is opposite that of
anthocyanins, which changes from red to yellow when the
pH increases (Ngamwonglumlert et al., 2017). Mixing of the
wood extract with anthocyanin extract may yield a new
dye, which may be stable over a wider range of pH.

Figure 2 Color (in terms of L*, h* and C*) of the wood
extracts at different pH. Different letters over the bars
indicate that values are significantly different (p < 0.05).
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Figure 4 Color of the wood extracts at different pH both
before and after storage at 4ºC in dark. Different letters
over the bars indicate that values are significantly different
(p < 0.05).

Figure 3 Color stability of the wood extracts against heat
(90°C) at different pH. Different letters over the bars
indicate that values are significantly different (p < 0.05).

3.3 Storage stability.
Change in the color of all extracts did not correspond
Change in the color of the extracts at different pH upon
storage for 7 days at 4ºC in dark is shown in Fig. 4. The to the change in h* values as the extracts still exhibited
extract at pH 9 possessed lower stability upon storage than yellow, orange and red color at pH 3, 7 and 9. The color
changes of the extracts at pH 7 and 9 upon storage were
at pH 7 and 3, respectively.
the result of the changes in L* and C* values, which may
be caused by the degradation of red pigment or brazilein.

4. Conclusions
The pH, thermal and storage stabilities of sappan wood
extracts were investigated. Change in pH induced change in
the hue of the extracts. The extracts exhibited yellow,
orange and red color when the pH was adjusted to 3, 7
and 9, respectively. Heat (90°C) did not affect the change in
the hue of the wood extract but affected the changes in
lightness and color saturation. Hue of the wood extract
also did not change upon storage for 7 days at 4°C in dark,
while lightness and color saturation changed. The extract
at pH 9 possessed lowest thermal and storage stabilities as
it had the highest ∆E* values. Further investigation on the
degradation and transformation of brazilin and brazilein
during heating and storage is needed to clearly understand
and explain the results.
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Abstract
The objective of this research was to choose the best technique for quality development to produce dried
lemon candy. The candy was dipped into syrup of 65 degree Brix solution.The Lemon was separated for 3 different
process’s.T he first lemon was dipped in syrup solution of 65 degree Brix for 96 hours without glycerol, The seconds
lemon was dipped in same solution as process After 96 hours the next lemon was dipped in 20% glycerol, And then the
lemon was dipped into a different initial content syrup that of 15 degree Brix for 24 hours, 30 degree Brix for 5 hours, 45
degree Brix for 24 hours, 55 degree Brix for 24 hour and 65 degree Brix for 5 hours.When osmotic process was complete ,
lemon was measured pH, Total soluble solids before lemon was taken to drying process. In drying process lemon was put
in hot air oven at 60C around 9 hours and measured water activity. The best Osmotic process was the increasing step
Osmotic solution with glycerol to determine by the highest average total soluble solids was 54.63 degree Brix and the
best shelf-life was determined by the average lowest water activity was 0.492 of lemon non step content syrup with 20%
glycerol.
Keywords: lemon, osmotic, glycerol.

1. Introduction
Nowadays, Food processing is the most popular for
food export industry not only extending shelf – life but
also increasing the cost of the product because a taste has
changed. Dried lemon candy is one of favorite food
industrys, but a processing to produce for preservation has
a long time it not enough to consume and cannot control
the quality on demand such as colour, taste, texture and
use a long time for osmotic solution diffuse to lemon
when after drying process the texture is not accepted from
a customer.
The oblective of this reseach is to study osmotic in 3
differrent syrup the first one is high content sucrose syrup
without glycerol, the second is high content sucrose syrup
with 20% glycerol ,finally the initial content was low step
and increased high content, Measured quality indicators
after osmotic and drying processing are total soluble solids,
pH, water activity.

2. Materials and Methods
2.1 Lemon.
Lemon (citrus limon) was purchased in Saraburi, Slice 8
mm and freezing at –18oC around 24 hour.
2.2 Osmotic solution.
The syrup was prepared by 3 methods, 65 degree Brix
content of sucrose syrup without glycerol, 65 degree Brix
content of sucrose syrup with 20% glycerol and initial
content at 15 degree Brix (then increasing step by step is
30,45,55 and 65 degree Brix) within 20% glycerol.
2.3 Osmotic dehydration experiments.
Take lemon into 3 syrup were prepared time to use for
the osmotic process are 96 hour for high initial content and
24 hours for low initial content then changed step 5 hours
shown table 2.1.
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Table 2.1
syrup content
1.65oBrix
2.65 oBrix
3.15 oBrix
- 30 oBrix
- 45 oBrix
- 55 oBrix
- 65 oBrix

glycerol
20%
20%

time (hour)
96
96
24
5
24
24
5

2.4 Analytical quality after Osmotic.

Figure.1 Total soluble solids of each treatment.

2.4.1 pH.
Take a lemon over after the osmotic to mixed by
blender (PROBLENDER 4, PHILLIP, CHIANA) and squeeze of
obtained liquid measured by pH meter (Lab 855, SI
Analystic, Germany).

Determination average pH lemon of Osmotic processing
step by step with 20% glycerol has 2.97, lemon of nonstep with 20% glycerol had 2.83 and 2.67 for lemon nonstep osmotic without glycerol.

2.4.2 Total soluble solids.
Take a lemon over after the osmotic to mixed by
blender (PROBLENDER 4, PHILLIP, CHIANA) and squeeze of
obtained liquid measured by refractometer (HI 96800,
HANNA, ROMANIA).
2.5 Drying process.
Lemon was taken into hot air oven (ULM 500, Hemmert,
Germany) at 60oC for 8 hours.
2.6 Determination of water activity.
Water activity was measured by water activity (CH 8853, Figure 2 pH of each treatment
Novasina, Switzweland).
Water activity within 20% glycerol for non-step osmotic
3. Results and discussion
processing and step by step osmotic processing have lower
Decide total soluble solid of Osmotic processing step water activity than lemon without glycerol due to glycerol
by step with 20% glycerol. It had average total soluble was Humactants, that heolp to water activity but has
solid 54.63oBrix, lemon of non-step Osmotic processing remain soft texture which different from lemon without
with 20% glycerol had 38.96oBrix and lemon of non step glycerol show table 1, lemon step by step and non-step
without glycerol had 44oBrix shown figure.1 total soluble osmotic processing were 0.533 and 0.492 that different
solid of each treatment.
from water activity of lemon without glycerol was 0.697
which was semi-dried food not dried food same lemon
with glycerol.
Table 1 water activity of each treatment.
Treatment
Step +glycerol
non- step +glycerol
non-step
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1
2
3
a.v.
0.527 0.540 0.534 0.534
0.492 0.507 0.478 0.492
0.702 0.692 0.698 0.697

s.d.
0.007
0.045
0.005

4. Conclusion
Determination 3 osmotic techniques total soluble
solids for step by step osmotic techniques is the highest.
Next is non-step osmotic process without.
out glycerol and finally non step with glycerol so the
high content syrup in the primary time it is very fast
osmotic process but when its near equilibrium that would
be slow process and then lemon was pulsed osmotic step
by step its always diffuse osmotic solution into lemon that
better than another technique.
From figure.3.2 lemon of osmotic process step by step
with glycerol was the highest average pH 2.97 next lemon
non step osmotic process with glycerol had average pH
was 2.83 and finally was lemon non step without glycerol
average pH was 2.67 due to lemon before osmotic process
it was very acid pH very low but when osmotic process
syrup was diffuse into lemon so total soluble solids would
be increasing.
Water activity of lemon with 20% glycerol its is the
lower water activity than lemon without glycerol due to
humectants that help to decrease water activity but still a
soft texture different from the water activity of lemon with
glycerol 0.533 and 0.492 were dried food but lemon
without glycerol 0.697 was semi-dried lemon candy.
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Abstract
Near Infrared (NIR) Spectroscopy is known as a rapid technique to evaluate the quality traits of fruits and
vegetables. Precision and accuracy of the instrument is an important aspect in order to obtain results with minimum error.
The main objective of this paper is to determine scanning repeatability and reproducibility of UV-VIS–NIR spectrometer
(on-line) and NIR spectrometer (at-line) for measuring total soluble solids of Mango (Mangifera indica CV Nam Doc Mai)
and its corresponding reference method using digital refractometer. Results shows that the repeatability and
reproducibility of on-line scanning spectrometer is 0.01071 and 0.023393, similarly for at-line scanning spectrometer with
0.000775 and 0.008262 respectively. Maximum co-efficient of determination R2MAX of reference method is 0.967. This result
could be beneficial for the development of model using on-line or at-line spectrometer.
Keywords: Precision test, Spectral characteristic, On-line, At-line, Total Soluble Solids, Mango.

line monitoring by NIR spectroscopy in industrial plant
(Salguero-Chaparro et al., 2012).
Same variety of mango may have different shape, size,
color, taste etc even when they are harvested at the same
time. It is now important for the cultivars to know the
difference among the same variety of fruits and sort them
on the basis of their quality. Conventional methods for the
determination of quality parameters are very time
consuming and labor intensive (Huang et al., 2008). Many
research has shown the robustness of the model in
laboratory condition (off-line/ at-line) but online monitoring
condition for quality analysis is more desirable nowadays.
Despite these studies, the acquisition of spectral data from
a moving sample (for instance, during an on-line process,
on a conveyor belt or through a pipe), is quite complex
(Andersson et al., 2005). The on-line acquisition of a
spectrum from a moving sample is dependent on many
different parameters such as physical nature of the
material (particle size, shape, orientation and density) as
well as the type and the composition of the material
(Fernandez-Ahumada, 2008).
In order to develop a robust model based on online
and at-line scanning the precision test of the instrument as
well as the referencing laboratory is most important.

1. Introduction
Mango (Mangifera indica) is one of the favorite
fruit worldwide. It has several variety with different
specifications, one of the common variety is Nam Doc
Mai. This variety of mango is consumed widely and is
most preferable because of its good taste and
appearance. During the ripening process, the mango fruit
becomes softer and there are several physiochemical
changes that undergoes during different stages. There is
an increase in the soluble sugars content known as total
soluble solids, TSS as the ripening stage of mango
increases. Total soluble solids is one of the parameters
for quality assessment in mango fruit (Schmilovitch et
al., 2000).
In order to evaluate the quality traits of Mango fruit
Near Infrared (NIR) spectroscopy is known as a rapid and
accurate technique. Many researches related to the
methods for implementation of NIR spectroscopy has been
successfully published and some are ongoing. There are
several advantage of NIR spectroscopy compared to some
traditional chemical methods like fast speed, accuracy,
minimal sample preparation, no use of chemical, fast
processing and result etc. Despite of these advantages,
limited work has been able to publish in the field of on-
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Repeatability and reproducibility are the parameters that 2.6 Repeatability for reference method.
describe the precision of scanning. The main aim of this
Repeatability of reference method can be defined as
paper is to test for scanning repeatability and the standard deviation of difference between the repeat
reproducibility as well as reference method repeatability.
measurements. In this experiment, one slice of Mango is
divided into three parts to measure total soluble solids
2. Materials and Methods
and each part has three repeat measurements.
2.1 Sample Preparation.
For the experiment Mango cv. Nam doc mai sample 3. Result and Discussion
To obtain scanning repeatability and reproducibility for
were brought from Chachangsao province on June 3, 2017.
From the samples 3 mango are selected for precison test at-line scanning three wavelengths were selected.
in NIRS Research Centre of Agriculture Product and Food Wavenumber 10306 cm-1 (970nm) i.e band of water, 6943
(www.nirsresearch.com), Department of Agricultural cm-1 (1440 nm) i.e band of sucrose and 6326 cm-1 (1580
Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute nm) band of starch were selected (Figure 1). Standard
of Technology Ladkrabang, Thailand.
deviation of the absorbance value at the selected
wavelength gives the repeatability and reproducibility of
2.2 At-line Scanning.
Samples were scanned by using NIR Multi-Purpose NIR instrument on sample. For measurement of
Analyzer (MPA) Spectrometer (Bruker optics, Germany) with repeatability and reproducibility for on-line scanning
scanning resolution of 16cm-1in absorbance mode and wavelength selected are 760 nm i.e band of water, 680 nm
there were 32 scans for 1 average spectrum of the sample. i.e band of chlorophyll, 913 nm i.e band of sucrose (Figure.
Before sample scanning the gold plate was scanned as a 2).
Table 1 Repeatability and reproducibility by on-line and
at-line scanning.

background. Wavenumber was from 12,500-4,000 nm.
2.3 On-line Scanning.
On-line scanning was done by UV-Vis-NIR Spectrometer,
AvaSpec-2048 - USB2 standard fiber optic spectrometer,
wavelength from 200-1160 nm with integration time of 7
ms and focal length of 2.5mm approximately depend on
the fruit size. For on-line scanning, sample was placed in a
conveyor belt inside a black box in which the Avaspec
fibre optic was mounted from the top.

Scanning
On-line
At-line

Repeatability
0.01071
0.000775

Reproducibility
0.023393
0.008262

From table 1 we can observe that the repeatability and
reproducibility of at-line scanning is low, 0.000775 and
0.008262. Repeatability gives the variation between the
measurements of different sample by using same device
under same operating condition. Reproducibility gives the
dispersion of result under different condition. In this
experiment reproducibility is calculated by varying the
orientation of Mango during scanning. Low repeatability
value means low variation between the measurements
that indicate highly repeatable and precise scanning
instrument. More robust model can be expected form atline scanning instrument.

2.4 Repeatability and reproducibility of scanning test.
For repeatability test each samples were loaded and
scanned 10 times in same position for both at-line and online process. Similarly for reproducibility samples were
reloaded and rescanned for 9 times.
2.5 Reference method.
After scanning samples were brought for reference
laboratory. Samples were cut into halves and total soluble
solids of the sample was measured using Digital Hand-held
“Pocket” Refractometer PAL-1 S/No L218454, Atago Japan.
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Where,
is the standard deviation of the measured
value of total soluble solids and
is the repeatability
of the reference data. Repeatability of regerence data is
calculated (0.1403).
was obtained to be 0.967 that
means it is possible to develop NIR model using total
soluble solids reference method.
is possible only
when there is no error in the spectra or model (Dardenne,
2010). It depends on the range and precision of reference
data. The error from reference method was 3.3%.
4. Conclusions
From this experiment, we observed that on-line and atline scanning instrument can be used to make a model.
Compared to on-line scanning, at-line scanning gave more
precise and accurate result. Precision analysis for reference
laboratory indicates that good model can be developed
using total soluble solids of Mango.

Figure.1 Average Spectra from At-line Scanning.

Figure2
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Abstract
Near Infrared (NIR) Spectroscopy is a quick method for evaluating fruit and vegetable quality. It is important to
measure the precision of an instrument before we start experiment for the model development. The main objective of
this paper was to determine scanning repeatability and reproducibility of UV-VIS–NIR spectrometer
(on-line) and FT-NIR spectrometer (at-line) for measuring total soluble solids of Durian (Durio zibethinus cv Monthong) and
its corresponding reference method using pen refractometer to measure for comparison. Results shows that the
repeatability and reproducibility of on-line scanning spectrometer was 0.0786 and 0.0831, similarly for at-line scanning
spectrometer was 0.0044 and 0.0110 repectively. The repeatability of reference method was 0.2. The maximum
coefficient of determination (R2MAX) of reference method is 0.997. This indicated that the error from the reference method
was only 0.3%.
Keywords: Precision test, Spectral characteristic, On-line, At-line, Total Soluble Solids, Durian.

1. Introduction
Durian is an important fruit of Thailand. The major
durian fields are located in the east and the south. In 2014,
Thailand exported 17.143 million tonnes of frozen durian
pulp to a value of 1,131 million baht (Office of Agricultural
Economics, 2014). Durian exporters are often faced with a
problem of exporting unripe durian which not having the
required sweetness. This makes export market unrelieable.
This problem is due to a faulty selection of unripe durians
that do not have the desired sweetness after aging. At
present, durian collection requires a lot of experience and
expertise which are farmers. Therefore, there is a chance of
error in the selection. In the export of frozen durian pulp,
durian peels are completely peeled, leaving only the
durian pulp that makes it easy to separate the ripeness
and sweetness of durian meat, which fairly reduce the
unripe problems.
The near infrared (NIR) spectroscopy technique have
outstanding capabilities such as fastness, accuracy and
precision, the ability to analyze data in multiple properties
and multiple components Garrido, 2006) and a method for
evaluating the quality of organic compounds such as total
soluble
solids, protein, etc. Bangwaak et al. (2014)
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investigated the NIR spectroscopy technique by measuring
the absorption of light at the stem of durian and
established the relationship with total soluble solids and
evaluated the maturity of durian. The results were as
follows: r = 0.93 and SEP = 1.58. Onsawai and Sirisomboon,
2015 evaluated durian total soluble solids with NIR
spectroscopy which provided r² =0.55 and RMSEP =1.63ºBrix
Recently the NIR on-line systems was developed to be
used in industry to control qualitative analysis of different
types of vegetables or fruit. For example, olive fruits,
Chaparro et al. (2012) studied on olive-based on-line
scanning of the olive fruits using a diode array
spectrometer mounted on the top of the conveyor belt to
determine focal distance and integration time. The result
found that the suitable focal length and integrating time
were 13 mm and 5 s, respectively. The NIR Spectroscopy
technique is an interesting way to assess the total soluble
solids of Durian pulp online.
For the online NIR spectroscopy process, the precision
test for spectral characteristic of on-line NIR spectroscopy
for measuring total soluble solids of durian is important.
Therefore, this study is interested in investigating precision
test for spectral characteristic of on-line VIS-NIR versus at-

Repeatability of NIR scanning was determined by
scanning the same sample in the same location for 10
times, then calculating the standard deviation (SD) of the
absorption by selecting 3 wavelengths (970, 1440, 1900
nm) from 10 spectra and averaged.
Reproducibility of NIR scanning was determined by
scanning the sample for 10 times, but it was reloaded
every time, then the SD of the absorption of the 3
2. Materials and Methods
selected wavelengths was calculated and average.
2.1 Samples.
Repeatability of reference method (
is a measure
The three samples of durian fruits were from an of repeatability from standard measurements. This value
orchard in Chumphon province, Thailand. The fruits were was determined by calculating the SD value of the
peeled for three lopes of pulp.
maximum difference in repetition of the same sample of
all samples.
2.2 Near Infrared Absorption Measurement.
R2MAX is the maximum possible R2 for testing when no
For online measurement, the durian pulp was sent on
the belt conveyor for scanning using AvaSpec-ULS2048 error from the NIR spectrometer and has only the errors
(AvaSpec-ULS2048-USB2-VA-50, AVANTES, Netherlands) in occurring from reference method of the laboratory. For
2
wavelength range of 350-1100 nm with absorbance laboratory accuracy, R MAX can be calculated from the
measurement mode and using spectralon as reference following formula.
material where one spectrum resulting from one scan on
(1)
the middle of the durian lope and then take the same
sample to measure the absorbance with FT-NIR
where
is the standard deviation of the calibration
Spectrometer(MPA FT-NIR, Bruker Optik GmbH, Ettlingen, set data.
Germany) where the absorption was measured at 1 point
per 1 area in the wavenumber range of 12500-4000 cm-1 3. Results and Discussion
Table 1 shows the repeatability and reproducibility of
(800 - 2500 nm) at 16 cm-1 resolution and gold is reference
material, where one spectrum resulting from an average of on-line scanning spectrometer was 0.0786 and 0.0831, for
at-line scanning spectrometer, it was 0.0044 and 0.0110,
32 scans.
respectively. The repeatability and reproducilbility of at2.3 Mearsurment of total soluble solids content of line was less than that of the on-line displayed that the
durian pulp.
scanning in at-line was more effective than the on-line but
The scanned area of durian pulp was measured for the on-line system capabled to be applied in the industry for
total soluble solids at 3 consecutively at 1 point the value frozen durian pulp. The repeatability of reference method
was read 3 times and then average with a pen refract was 0.2 indicated the high precision of reference method.
meter (PEN-PRO, Measurement Range Brix 0.0 to 85.0%, The maximum coefficient of determination (R2MAX) was
ATAGO, Japan).
0.997. This indicated that the error from the reference
2.4 Repeatability, reproducibility and maximum coefficient method was only 0.3% and the NIR spectroscopy model
could be established.
of determination.
line FT-NIR spectroscopy for measuring total soluble solids
of durian (Durio zibethinus cv Monthong) by determination
of repeatability and reproducibility of scanning the durian
pulp on-line and at-line and determination of repeatability
of reference method for total soluble solids. This will be
useful for the development of on-line NIR spectroscopy
protocol.

Table 1 repeatability and reproducibility of on-line and at-line scanning spectrometer and reference method and R2MAX.
Category
On-line
At-line

Scanning method
Repeatability
Reproducibility
0.0786
0.0831
0.0044
0.0110
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Reference method
Repeatability
0.2

R2MAX
0.997

4. Conclusions
The at-line scanning was more precise than the on-line
spectrometer. However, the on-line method could be
applied on the belt conveying system of durian pulp in
factory. The maximum coefficient of determination (R2MAX)
of reference method in laboratory experiment is 0.997 with
an error only of 0.3% was acceptable and indicated that
the NIR spectroscopy models for predicting of total soluble
solids of durian pulp should be developed.
5. Acknowledgements
Thanks to Near Infrared Spectroscopy Research Center
for Agricultural Product and Food (www.nirsresearch.com),
the Department of Agricultural Engineering.Faculty of
Engineering King Mongkut's Institute of Technology
Ladkrabang.
6. References
Bangwaak, J., Jittham, A., Pumprasert, J., 2014. Durian
maturity evaluation using NIR Spectroscopy technique.
Available
at: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url= www. doa. go. th/ pprdo/ images / doc/ 0032.pdf. Accessed on 17 July 2017.
Chaparro, L., Baeten, V., Abbas, O., Peña-Rodríguez, F.,
2012.On-line analysis of intact olive fruits by vis–NIR
spectroscopy: Optimisation of the acquisition
parameters. Journal of Food Engineering 112(2012), 152157.
Garrido, A., 2006. La spectroscopie proche infrarouge: une
technologie d´ appui pour un service intégral en
alimentation animale. In: Bertrand, D., Dufour, E. (Eds.),
La Spectroscopie Infrarouge et ses Applications
Analytiques, 2nd ed. TEC & DOC, París, France, p. 473.
Office of Agricultural Economics, 2014. Export statistics:
Frozen durian. Available at: http://www.oae.go.th/fruits/index.php. Accessed on 22 July 2017.
Onsawai, S., Sirisomboon, P., 2015. Determination of dry
matter and soluble solids of durian pulp using diffuse
reflectance near infrared spectroscopy. JOURNAL OF
NEAR INFRARED SPECTROSCOPY 23, 167-179.

57

FE009

Precision Test for Monitoring of Acetification Process in Vinegar Fermented Bioreactor using
Near-Infrared Spectroscopy
Thitima Phanomsophon1*, Panmanas Sirisomboon1
1

Department of Agricultural Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang,
Bangkok 10520, Thailand.
Corresponding author: Thitima Phanomsophon. E-mail: thitimap.june@gmail.com

Abstract
Near infrared (NIR) spectroscopy is known as a fast and reliable technique to analyse physical and chemical
properties of different analyte. The main objective of this paper is to test for the precision of NIR spectrometer by
evaluating scanning repeatability and reproducibility for measuring acetic acid (AA) and ethanol (ET) on acetification rate
(ETA) of rice vinegar and its corresponding reference method using acid-base titration with NaOH and gas chromatography,
respectively. Results show that the repeatability and reproducibility of NIR scanning spectrometer is 0.0206 and 0.1346.
The repeatability of reference method for AA and ET were 0.01 and 0.04, respectively. The maximum co-efficient of
determination (R2MAX) were 0.996 and 0.998, respectively.
Keywords: Acetic acid, Ethanol, Acetification rate, Vinegar, Precision.

1. Introduction
Vinegar is a popular seasoning that adds taste in the
food. Vinegar is fermented from rice, corn, fruit or sugar.
(Pornchaloempong and Rattanapanon, 2014) Fermented
sugar becomes alcohol by yeast and fermented alcohol
become acetic acid by aerobic bacteria to get acid of sour
taste known as Vinegar.
Rice vinegar (Foster, 2016) made by fermenting the
sugars in rice first into alcohol, and then into acid.
Compared to white distilled vinegar, rice vinegar is less
acitic with a delicate, mild, and somewhat sweet flavor.
Rice vinegar is ranged in different color, from clear to
different shades of white and red; each variety has a
slightly different taste. White rice vinegar (Wan, 2016) is
slightly yellow in color, with higher acetic acid than other
Chinese vinegar, is less acitic and milder in flavor than
Western vinegar. Brown rice vinegar (Han, 2013) is slightly
light to dark brown in color.It is made from unpolished
brown rice, this version of rice vinegar are supposed to
have higher nutrients. Black rice vinegar is deeper in color
and flavor, it has somewhat smoky-taste. Vinegar is made
from black glutinous rice and other grains like wheat,
millet, and sorghum. It is often used in Chinese stir fries,
dipping sauces, and as a condiment. Red rice vinegar is
made from red yeast rice (fermented rice) and sometimes
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barley and sorghum, it is sweet and salty. Seasoned rice
vinegar is white rice vinegar with added sugar and salt.
Acetic acid (Garcia, 2016), also known as ethanoic acid
and methane carboxylic acid, is a colorless liquid that has
a strong and distinct pungent and sour smell. It is an
organic compound. Each year, a million tons of acetic acid
is produced. Acetic acid is used in vinegar in large amount.
It is very important chemical that is used in many industrial
processes.
Ethanol (Garcia, 2016) is a chemical compound that is
present in many things that we use on a daily basis, from
perfumes to alcoholic beverages. Ethanol is a simple
chemical compound, but it has so several uses. It is used
as antiseptics, household cleaning products and even in
varnishes.
In the process of fermenting rice vinegar by Actic Acid
Bacteria (AAB) in tank, we measure the impact of
concentration of acetic acid (AA) and of Ethanol (ET) on
acetification rate (ETA) everyday. AA is determine by acidbase titration with NaOH using phenolphthalein as indicator
and ET is analyze by Ebullionmeter.
Near Infrared (NIR) Spectroscopy is a rapid technique for
non destructive testing. The NIR spectroscopy emit
radiation on the sample and molecules of sample absorb
energy from radiation that cause vibration in overtone and

combination mode. The spectra obtained from NIR
scanning pre-treated with mathematic methods to erase
the unwanted disturbance. The relationship with
constituent data by chemical methods or other reference
method is developed using Chemometrics.
Robust NIR model can be developed when there is
minimal error during the process of scanning and reference
method. So, the precision of the instrument is measured
by the value of repeatability and reproducibility. Maximum
coefficient of determination (R2max) can indicate whether
the model should be further developed or not. We,
therefore need to determine repeatability, reproducibility
and R2max of NIR scanning instrument and method used to
obtain reference value.

2.3 Analytical method.
The acidity (%v/v) of the finished product after
acetification was determined by acid-base titration with 0.1
mol-1 NaOH using phenolphthalein as an indicator. ET was
analysed by Ebullionmeter.

2.4 Repeatability, Reproducibility and Maximum coefficient
of determination.
Repeatability of NIR scanning was determined by
scanning the same sample 10 times in the same position,
then finding standard deviation (SD) value of the
absorbance of the scanning. We selected 3 wavelength
from overall spectrum and SD of absorbance in each
wavelength give the repeatability of scanning instrument
We selected wavenumber at 10309.0 cm-1 (970 nm),
2. Materials and Methods
6896.6 cm-1 (1450 nm) and 5154.6 cm-1 (1940 nm) which
were the vibration bands of water. Water is important
2.1 Materials.
Rice vinegar was prepared from sticky rice in the element in vinegar.
Reproducibility of NIR scanning was determined by
Laboratory of Fermentation Technology, Faculty of AgroIndustry.King Mongkut’s Institute of Technology Ladkra- scanning the same sample 10 times but re-load sample
bang, Bangkok, Thailand, and used as the raw materials for every time. SD of absorbtion in selected wavelength give
acetification in the internal Venturi injector bioreactor reproducibility of the scanning. We selected same
(Krusong, Yaiyen and Pornpukdeewatana, 2014). The ET wavelengths as for repeatability.
Repeatability of reference method (Rep) is for standard
andAA in rice wine were 110 ± 1.5 g l-1 and 2.5 ± 0.4 g l-1,
respectively, while AA content in the vinegar was 80 ± 0.8 g measurement. This can be determined by SD value of the
l-1. This was standardized by adjusting the ET and AA maximum difference in repetition of the same sample for
contents to give a target total solute concentration (TC) all samples.
2
Maximum
coefficient
of
determination
(R
max) is the
such as 35 ± 1 g l-1 ET and 45 ± 1 g l-1 AA for a TC of 80 g
2
highest possible R for the experiment. This is possible
l-1.
when there is no error in NIR spectrometer. There is only
2.2 NIR scanning of rice vinegar.
error from the reference test. And R2max calculated by the
FT (Fourier transform)-NIR spectrometer (Bruker Ltd., following formula
Germany) was used for scanning. Each sample was
transferred into a glass vial of 22.0 mm diameter and 48.0
mm height, as a measurement cell. Covered with a
(1)
transflection plate made from aluminum which provided
where SDy is the standard deviation of the calibration set
an optical path length of 0.1 mm and scanned between
data.
wavenumber of 12,500 - 4000 cm-1 (800 - 2500 nm) with a
resolution of 16 cm-1. The scanning was completed 32 3. Results and Discussion
The repeatability and reproducibility of NIR scanning
times per one average spectrum. Before each sample
scanning, the gold used as a reference material was spectrometer is 0.0206 and 0.1346. The repeatability of
scanned for background. All scanning was conducted at air reference method for AA and ET were 0.01 and 0.04,
conditioning room temperature (25.0 ± 2.0°C) but sample respectively. The maximum co-efficient of determination
(R2MAX) were 0.996 and 0.998, respectively. The values of
at 0.0°±1.0°C.
Table 1 can be used to determine the precision of the
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instrument and reference methods. Because repeatability of reference method was low and R2MAX was very high, that
and reproducibility of NIR scanning was low value, that means that there is precision in reference methods and it
means there is precision in scanning. And the repeatability is worth for further developing the model.
Table 1 Repeatability and reproducibility of scanning and repeatability of reference method and maximum
coefficient of determination (R2MAX) for acetic acid (AA) and of Ethanol (ET).
Scanning
Repeatability

Reproducibility

0.0206

0.1346

Parameters
AA
ET

Reference
Repeatability
0.01
0.04

R2max
0.996
0.998
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Abstract
Durian (Durio zibethinus Murray) is considered the king of fruit throughout southeast asia. The fruits are seasonal
and perishable and there is a need for extending shelf life. This study evaluated effect of freezing methods on physical
and sensory qualities of durian flesh with seed. The method of freezing included still air (at -20ºC), air blast (at -40 and 50ºC) and cryogenic freezing (with nitrogen convection chamber). The frozen flesh were thawed and evaluated for drip
loss, color value, textural properties (hardness and firmness) and sensory qualities (appearance, taste, color, texture, and
overall acceptance) for every months during six months storage. The results showed that freezing adversely affected
durian flesh in all tested aspects. Cryogenic freezing is noted to be a promising method for preserving the quality of durian
flesh with seed. Cryogenic freezing should be considered as the promising method for better preserve qualities of during
flesh.
Keywords: Durian, Freezing, Drip loss, Color, Texture.

1. Introduction
Durian (Durio zibethinus Murr.) is king of tropical fruit
and highly priced fruit in Southeast Asia due to its
seasonality, unique smell, taste and texture.(Jackie et
al.,2016; Subhadrabandhu and Ketsa.,2001) But durian also
has problem related to transportation and shorted shelf
life. (Subhadrabandhu and Ketsa ,2002). Low temperature
unable decelerated the physical attribute leading to the
deterioration of the product. Recently, various techniques
had developed to increase the shelf life of durian contain
with modified atmosphere for reduce respiration and
produce ethylene in fruits, but this technology can be
maintained for 20 days. (Jingta et al.,2003).
The freezing was preserve freshness and preserve food
quality better than other methods of preservation. It was
food processing to lower food temperatures by reduced
temperatures to -18 °C (Arpassorn et all., 2015). Moreover,
it was decreases the water activity, inhibits microorganism
growth and reduces enzymatic activity (Abdullah et al.,
2015).
However, the major problem of freezing fruits and
vegetables found that change physical quality during
storage, such as texture and color change (Abdullah et al.,
2015; Arpassorn et all., 2015). In addition, during storage
was formed ice crystals which was known to damage fruits
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cell, liquid loss occurs after dissolution, which is associated
with decreased cellular integrity (Arpassorn et al., 2015). It
was found that the freezing rate was the main factor
correlated with the completeness of the microstructure
and tissue of the cell if it has a higher freezing rate Integrity
the microstructure and tissue of the cell is higher (Dongwu
et al., 2015).
Ago in the frozen food industry uses still air freezing
which was slow freezing. The slow freezing, as the
temperature decreases, the water vapor contained in the
intercellular spaces condensed and was then transformed
into ice. As the extracellular ice crystals produced has a
vapors pressure lower than that of water in the
intercellular, the pressure difference lead to the loss of
liquid from the cells which aggregate to form extracellular
ice crystals. Slow freezing rates provide the time for water
to leave the cells by permeation through the membranes.
Frozen fruits and vegetables are generally large-volume, it
was difficult to achieve a high freezing rate in the whole
sample, resulting in a low freezing the freezing rate at the
center of product was low (Laura et al.,1998). To improve
the freezing rate, many studies have been conducted using
air blast freezing of fruits such as mango, cantaloupe,
pineapple, lychee, etc. (Arpassorn and Sanguansri., 2012;
Dongwu et al. 2015; Laura et al., 1998). However, it was

refrigerator, model SF-C1497, Japan) for 6 months place
the fruits thawed at 25°C in a low temperature and low
relative humidity prior to the analysis of the frozen-thawed
samples. The freezing rate of the samples the freezing rate
was calculated by modifying the equation of (Pan and Yeh,
1993).

also found that when stored for a long time, it also caused
damage to the microstructure and tissue of the cell. This
affects the quality, such as color and texture change, and
the resulting higher drip loss (Dongwu et al.,2015).
Cryogenic freezing was lead to improved issue freezing
rate and quality of frozen food during storage for longterm, cryogenic media must be employed, but a higher
freezing rate does not always mean that the quality of the
final product is better. Exposure to cryogenic media may
lead to cracking or shattering of frozen food; this damage,
due to the expansion associated with the transition from
the water to the ice phase, and internal stresses, is critical
and irreversible. (Laura et al.,1998).
Therefore, this research aims to study the freezing
process of durian pulp with different freezing techniques.
And study physical quality during storage for 6 months,
changes occurring during storage, and acceptable to the
consumer. To use in business and can be sold commercially.

2.4 Drip loss.
The drip loss of the frozen fruits was measured using
the method outlined by Arpassorn and Sanguansri (2012).
Four frozen sample were absorbent paper and placed into
a plastic grid during thawing. Until the samples were
thawed at 0-4°C. Weighing the absorbent paper until a
constant value was reached. The measurements were
done in triplicate for each treatment and the results were
calculated following equation (1).
Drip loss (%) = (Wt – W0) x 100 / Ws

(1)

where W0 is the weight of the paper prior to thawing,
Wt is the weight of the paper after thawing and Ws is the
weight of the sample.

2. Materials and Methods
2.1 Raw materials.
Durian (cv. Monthong) were purchased from the Thai
market in Pathumtani, Thailand, the fruits were selected
for uniformity in maturity by expert person.

2.5 Texture analysis
Preparation for texture analysis were measured using
the dissolved durian in a temperature and relative
humidity control room, keep in a polypropylene (PP)
plastic box and place it in ice foamed container at all
times. Control durian samples before measuring quality.
Set the center of the sample not larger than 5 x 5 cm.
Place the durian on the base parallel to the horizontal
plane. The texture of thawed samples was determined
using a Texture Analyzer (TA.XT2i Stable Micro Systems,
Surrey, UK) with a 2 mm cylinder probe (P/2). The firmness
and hardness was measured using a compression of 50%
strain and a compression rate of Pre-test speed: 2.0 mm/s.
; Test speed: 1 mm/s.; Post-test speed: 5.0 mm/s.,
measured according to the variables to be measured:
Hardness (N) is the maximum force produced during the
first injection. Firmness(N/mm): is the slope of graph. Three
pieces of fruit were tested for each treatment.

2.2 Sample preparation.
The sample were washed in chlorine solution for 2
minutes. Then aired at room temperature approximate 2025ºC. durian husk were peeled by knife for bring out the
durian pod. Selected the pod on the basis of similar size,
and weighed 300-350 g put in the plastic box, then stored
at ambient temperature (0-4ºC) for one day before testing
for freezing process.
2.3 Freezing and thawing process.
Four Freezing process were used thermocouples (K
type, Omega engineering, USA.) insert into the center of
the fruit pulp. The fruit pulp were segmented frozen at 40°C in a Still air freezer (Asia cooling fresh Co., Ltd.
Thailand), at -40°C and -50ºC in Air blast freezer (ITC Co.,
Ltd. Thailand), at -40°C in a Still air freezer (Asia cooling
fresh, Pathumtani Co., Ltd. Thailand), and at -65°C in a
cryogenic freezer which liquid nitrogen, until the central
temperature of the samples reached -20°C. The frozen
samples were then stored at -20°C in a freezer (Sanyo

2.6 Color.
The surface color of the durian pulp was measured
through a Hunter Lab (ColorFlex EZ, UK) was used for the
CIE Lab system to compare fresh and frozen durian. In this
system, L* is presented to ligthness (0-100 scale, black to
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white); a* relate to red color and to green color, if it is
positive and nagative respectively); and b* corresponds to
yellow color and blue color, if it value is positive and
nagative respectively). Frozen durian color was determined
by calculating the relationship between L * and b * Hunter
scale, calculated as the yellow index of durian plup
calculated from equation (2) (Neelima, 2014).
*

*

YI = 142.86b / L

Table 1 Freezing Rate And the freezing time of durian.
Freezing
method
Still air
AF(-40ºC)
AF(-50ºC)
Cryogenic

(2)

2

Parameter
Freezing
Freezing Rate
time
(cm/hr.)
(hr.)
2.46
1.33±1.14c
1.05
3.33±1.36b
0.57
6.14±1.58a
0.24
13.08±0.86a

Data are recorded as the mean ± standard deviation as
measured from 3 replications. In each column, values
followed by different letters are significantly different
(p<0.05).

Compare color difference (∆E*) of durian frozen month
0 and Frozen fruits each month during storage by equation
(3).
∆E*= ∆L* 2 + ∆a* 2 + ∆b*

Average
radius
(cm)
3.27
3.50
3.50
3.14

(3)

Where L0*, a0* and b0* are the color of durian frozen
month 0
2.7 Sensory evaluation.
The sensory test of durian frozen were determined in
terms color, flavor, taste, texture and overall acceptability
by a panel consisting of ten semi-trained panelists using a 9
point hedonic scale (9: excellent; 1: extremely poor). The
sample were randomly number and serveก while cold (at Figure 1 Drip loss of durian samples after storage for six
0-4ºC).
month. Mean values ± standard devition of nine replicate
2.8 Statistical analysis.
meansurement are shown.
The collected data were analyzed using a one-way 3.2 Driploss.
analysis of variance with SPSS for Windows. Duncan’s
The effect of thawing on drip loss of durian pulp after
multiple range test was used to compare the means storage for 6 months was presented in Fig. 1. The drip loss
(p<0.05).
value of durian samples that freezing by cryogenic freezing
3. Results and Discussion

had the lowest drip loss values, follow by Air blast freezing
-50ºC, -40ºC and the highest drip loss value was found for
3.1 Freezing time and Freezing rate.
The freezing rate and freezing times of fruits were still air freezing. During freezing, the water in the sample
showed in the Table 1. These result show that cryogenic partially formed ice crystals which negatively damaged the
freezing method provide highest freezing rate and had cellular. Then during the thawing process, liquid can leak
from the interior to the exterior of the cells. Different
shorter freezing times (p<0.05).
The statistical analysis to compare freezing rates. It was conditions of freezing have different levels of drip loss
found that different freezing conditions and freezing (Arpassorn and Sanguansri, 2012). For that reason, the
lower drip loss of fruits were most likely what caused the
temperature had a significant effect on the freezing rate.
higher freezing rate.
3.3 Texture characteristics.
The texture characteristics of frozen durian during six
months of frozen storage were showed in Figure 2. The
hardness and the firmness was measured using a
compression test for compared to fruit, frozen through a
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freezing method was different between frozen durian
storage zero month and frozen durians at various shelf life
months. High quality frozen durian products should
represent a high degree of hardness and firmness of the
pulp (Dongwu et al.2015; Kausshik,Kaur and Rao,2013). The
results when they compressed to 50% strain of sample. it
was found in frozen durian with cryogenic freezing in the
zero month of storage showed the highest 1.43 N. of
hardness and 4.92 N/mm. of firmness, when stored for
longer periods of time, the both values are significantly
reduced with the initial month. Were different frozen
samples with still air freezing, air blast freezing (-40) and air
blast freezing (-50), the initial hardness value and firmness
value did not have the highest of values of increased
storage times. When compared the hardness and the
firmness of the samples frozen in different freezing
methods in each month for 6 months they were occurred
the highest hardness and firmness value from cryogenic
freezing method throughout the shelf life of six months.
Due to the textural characteristics of frozen food, this is
mainly influenced by freezing rate. (Dongwu et al.,2015;
Kraues et al.,2007). The results presented that freezing rate
was the key role of the maintaining the texture of frozen
foods, if it was had high freezing rate it can been reduce
damage effects of crystallization and recrystallization on
the tissues of durian during freezing and frozen storage by
cryogenic freezing process. (Dongwu et al.,2015)

Figure 2 Changes of hardness (a) and firmness (b). Mean
values ± standard devition of nine replicate meansurement
are shown.

Figure 3 Changes in color deference parameters of durian
frozen. Mean values ± standard devition of three replicate
meansurement are shown.
3.5 Sensory evaluation of durian.
Sensory quality has important to reference for
producers to determine shelf-life and to establish
consumption guidance for marketing. The sensory
attributes of the frozen durian after storage for 6 months
that freezing by still air freezing, air blast freezing(-40ºC), air
blast freezing(-50ºC) and cryogenic freezing from Table 2 it
is clear that cryogenic freezing had given better results
than other freezing in terms of Flavor, Taste, Texture and
Overall.

3.4 Color and color difference.
Changes of color, presentive of important yellowing
and lighting of fruit tissue after freezing and thawing. The
color diference (∆E) as shown in Figure 3. The experiment
claer that cryogenic freezing method provides the smallest
color difference when compared to fresh sample prior
freezing process. Although stored for long to 6 months.

Table 2 Sensory evaluation of frozen durian by still air
freezing, air blast freezing(-40ºC), air blast freezing(-50ºC)
and cryogenic freezing.

Data are recorded as the mean ± standard deviation as measured
from 10 replications
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4. Conclusions
Obviously, the freezing methods and freezing rates
influenced on quality of frozen durian when preserve for a
long time. Cryogenic freezing has the highest freezing rate,
this resulted in the least drip loss, highest of the hardness
and firmness value. In addition, the color difference
compared to fresh durian has few difference. and highest
average score of sensory quality of durian. Especially the
sensory quality, flavor, texture and taste. After 6 months of
storage, it is also acceptable for consumers.
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Abstract
The effects of freeze drying conditions on qualiies of dragon fruit (Hylocercus undatus) were investigated. The
fruit samples, sliced with peel at 1 cm. thickeness, were used. In this experiment, the freezing and vacuum drying were
performed in the single chamber. The operation cycle included rapid freezing on plate freezer which equiped with air
blasted (air velocity 1.38 m/sec.) at -40 °C until core product temperature reaching -10 °C. Followed by two step drying at
working pressure of 40 Pa. The seconary drying temperature was controlled at 30, 40 and 50 °C. The qualities of freezedried samples including rehydration, apparent density shrinkage, color value and texture (hardness and crispness) of the
freezed-dried samples were evaluated. The result showed that incresing drying temperature significantly incresed product
cripness and rehydration ratio while significantly induced changing in the color of the rehydrated product.
Keywords: Dragon fruit (Hylocercus undatus), Freeze drying, Rehydration, Texture.

1. Introduction
Drying is one of the most common food preservation
process (Huang, 2010). Every drying technique has its own
advantages and disadvantages.
The high temperature and long drying time associated
with conventional hot air drying often causes heat damage
and adversely affects texture, color, flavor and nutritional
value of products (Tein, 1998). Which is the cause of low
quality products. Then freeze drying can be applied to
circumvent heat damage because it is using low
temperature and pressure. Freeze dried foods are high
quality characteristics such as low bulk density, high
porosity, superior test and aroma retention including better
rehydration properties, when compared to products made
using other drying processes (Chokri, 1997; Simatos, 1974;
Ratti, 2001).
Dragon fruit (Hylocereus undatus) or pitaya, have been
grown in Vietnam for at least 100 years, following its
introduction by the French (Hoa,2016).
Generally, the dragon fruit grown in tropical lowland.
The dragon fruit weighs about 150-600 grams, with a
medium sweet taste and low calories (Kamol lak, 2014).
This property makes dried dragon fruit slices an
excellent candidate for developing an oil free, healthy
snack food. The nutritional value can be well preserved
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and highest crispness can be generated by the freeze
drying process.
The objectives of this study were to investigate the
effects of final drying condition on moisture content, water
activity, color, density, rehydration of freeze dry dragon
fruit.
2. Materials and Methods
2.1 Materials.
Dragon fruit (Hylocercus undatus) grown in Pak Chong,
Nakhon Ratchasima province, Thailand. The fruit were
washed and sliced with peel to 1 cm. thickness, then cut
into 4 sections. The fruit pulp had average total soluble
solid of 9-11·brix and initial moisture content of 86.5-87.5
%(w.b).
2.2 Drying experiment.
The dragon fruit slices were dried by freeze dryer (I.T.C
(1993) CO.,LTD, Thailand). The shecmatic diagram of the
equipment was shown in fig. 1. This equipment is designed
to freeze and vacuum dry the product within a single
chamber. The refrigeration system is designed for direct
freezing, combining an air blast freezing system (-40°C) and
contact plate freezer (R-507: non-CFC). This can quickly
freeze the product. After freezing, the direct heating system
for product in drying process and utilizes heat to be
rejected from the refrigeration system in melting ice from

moisture content (dry basis) was obtained as following
formula:

the moisture trapping chamber (Ice Condenser). Drying
process can be adjust the step of drying and reduce the
pressure to 13.3 Pa.

% moisture content (w.b.) =

(W1 -W2 )
W1

× 100

(1)

W1 = Weight of the dragon before drying (g.)
W2 = Weight of the dragon after drying (g.)
2.4 Water activity (aw.).
Take a sample of dragon fruit after drying to about 3 g.,
cut into small pieces. To measure the water activity of the
product after drying. By measuring water activity from the
NOVASINA model Lab Swift-aw.
Figure 1 The shecmatic diagram of the equipment.

2.5 Density.
The mass of dragon fruit samples was measured using
The dragon fruit sliced were dried by different drying
-2
methods until the final water activity was less than 0.6. an electronic balance with an accuracy of 10 g. Then put
Dragon fruit slices thick 1 cm., put in a 34x48 cm. sample into a cylinder container with 1 L. of black sesame
aluminum tray, arranged single layer in a full tray and seeds, scraping the surface smooth of black sesame seeds
inserted probe at the core samples . These methods were and weigh the total of black sesame seeds with samples
are in the container. The experiment was replicated nine
described below.
times of each sample. The appearance density was
expressed by the equation (2):
(2)
Where (g/cm3) is appearance density, m (g.) the mass
of dragon fruit samples and V (cm3) the volume of dragon
fruit samples.

(a.)
(b.)
Figure 2 The arrangement of samples in Kryo "D" Freezer
machine (a.)Measurement of core temperature samples (b.)

2.6 Texture analysis.
Texture properties of the dried samples were measured
using a texture Analyzer (Stable micro systems, TA. HD.
Plus, UK) with a 2 mm. diameter cylinder probe. The probe
was passed through the sample at a test, pre-test and
post-test speed of 0.2, 1 and 10 mm/s, respectively. The
test is 6 duplicates each divided 2 parts include the pulp
and peel of freeze dried dragon fruit, both parts repeat the
3 replications. The hardness is the amount of maximum
force required to break the sample (newton) and crispness
counts the number of peaks (peak).

The Freezing Shelf temp at -40°C in air blast freezer
with Semi-contact plate freezer until the sample
temperature was -10°C (The material temperature was
detected by probe.). The system was into primary drying,
by operating the pressure at 40 Pa. and then shelf
temperature is heated to -5°C. When the secondary drying,
shelf temperature increases to 30, 40 and 50°C. Until the
core temperature of sample is different from shelf temp
1°C., the freeze drying process is completed.

2.7 Color.
2.3 Moisture content (AOAC, 2000).
The fresh or dried samples were placed at center of
Moisture content was determined by the hot air oven
box for evalulated color with a height of 20 cm. The
method. Samples before and after drying were dried in the
samples were taken a photos at an angle of 90° from the
oven at 105°C until a constant weight was achieved.
vertical. Then, the color of sample were evaluated by
Weighing was performed using a digital balance, and then
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Photoshop CS5 Portable, random 5 points for 1 piece of
white pulp. Color values were expressed as:
L* = (whiteness/darkness)
a* = (red/green)
b* = (yellow/blue)
The total color difference (∆E) was calculated in
equation (3). (Phoungchadang, 2011).
∆E* = [(∆L*)2 + (∆a*)2 + (∆b*)2]1/2

(3)

(b.)

2.8 Rehydration.
The rehydration potential of dried dragon fruit chips
was evaluated by immersing 10 g samples in water at 25°C
and weigh every 10 minutes until the weight is constant.
Then weight is calculated according to the formula (water
absorbed (g.) divided by the dry sample weight (g.)) was
expressed as the rehydration ratio. Plot graph between
rehydrationratio with time.

(c.)
Figure 3 The relationship between the temperature of the
dragon fruit and the drying time for seconary drying
temperature at 30°C (a.), 40°C (b.) and 50°C (c.).

3. Results and Discussion
3.1 Effect of freeze drying conditions on Dehydration rate
of dragon fruit chips.
Drying curves shown in Fig. 2 indicate the drying time
for seconary drying temperature at 30°C was the shortest
(50 h). Followed by the secondary drying conditions at
40°C takes about 55 hours, while the drying time of
seconary drying temperature at 50°C was the longest (60
h). Therefore, drying temperature at 30°C is the fastest
drying because the temperature of sample in the
secondary drying to determine the freeze drying process.
The temperature and time of freeze drying affect to
qualities of dragon fruit chips.

3.2 Effect of freeze drying conditions on quality of dragon
fruit chips.
The moisture content and water activity of the dragon
fruit chips shown in table 1, it was found that, after drying
the dragon fruit chips, the moisture content was noticeably
decreased. By secondary drying at 30°C, the highest
percentage of moisture content and water activity value
was 9.87% wet basis and 0.222 respectively, compared
with the secondary drying at 40 and 50°C, there was a
significant difference at the 95% confidence level, followed
by secondary drying at 40°C with a percentage of moisture
content 8.55% dry basis and water activity value was 0.204.
The secondary drying at 50°C had the lowest of moisture
content was 8.53% wet basis and water activety value was
0.172. This is due to the increased drying temperature and
time.
The results of apparent density test dragon fruit after
freeze drying shows in table 1, it was found that at the
secondary drying conditions of 30, 40, 50°C, the densities
after drying were decreased from before drying(0.98 g/cm3).
The values were 0.16, 0.19, 0.08 g/cm3, respectively. At the
secondary drying temperature 30°C, the lowest density and
secondary drying temperature 50°C, the density was highest.

(a.)
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Table 1 Effect of freeze drying conditions on quality of dragon fruit chips.
Secondary drying
temperatures
30°C
40°C
50°C

(M.C.%w.b)

water activity

Apparent density (g/cm3)

0.16ab±0.06
0.222a±0.001
9.87b±0.26
0.19b±0.122
0.204b±0.002
8.55a±0.26
0.08a±0.03
0.172c±0.001
8.53a±0.07
abc
Different letters in the same column within the same section indicate a significant difference (p≤0.05). The values shown in the table are
mean ± standard deviation.

Table 2. Effect of freeze drying conditions on texture properties.
Secondary drying
temperatures

Textural properties
Pulp

Peel

Hardness (N)
Crispness (Peak)
Hardness (N)
Crispness (Peak)
b
a
a
9.29
±4.63
2.78
±3.67
6.83
±2.09
2.44a±2.24
30°C
10.78b±6.22
6.04a±1.20
3.78a±3.35
3.96a±2.84
40°C
4.33a±2.02
10.56b±3.91
5.54a±2.66
11.56b±9.21
50°C
ab
Different letters in the same column within the same section indicate a significant difference (p≤0.05). The values shown in the table are
mean ± standard deviation.

Table 3. Effect of freeze drying conditions on color.
Secondary drying
Before drying
After drying
∆E
temperatures
L*
a*
b*
L*
a*
b*
92.27
4.07
-12.04
94.03
2.63
-8.47
6.23a±3.37
30°C
92.27
4.07
-12.04
94.35
1.86
-7.07
6.30a±4.23
40°C
90.65
3.94
-12.71
93.80
2.25
-8.00
6.72a±3.38
50°C
a
Different letters in the same column within the same section indicate a significant difference (p≤0.05). The values shown in the table are mean
± standard deviation.

lowest ∆E value of 6.23 due to the low temperature used
for drying. Followed by secondary drying at 40 and 50°C.
The values were 6.30 and 6.72, respectively.

Texture is one of the most important criteria for
consideration of consumer acceptance of snack chip
(Huang, 2010). Table 2 gives results of texture tests. The
pulp of freeze dried dragon fruit was at 40°C. Has the
lowest hardness and highest crispness. The values were
3.96 newton and 10.78 Peak, respectively, which was not
significantly different with the secondary drying conditions
of 50°C. However, in the peel of freeze dried dragon fruit,
the secondary drying conditions of 50°C were hardness less
than the secondary drying conditions of 40°C, which was
5.54 newton and highest crispness was 11.56, which was
significantly different at the 95% confidence level.
Table 3 shows the results of the color tests. There was
no significant difference in color between secondary drying
temperatures. Analysis of the color difference of before
and after freeze dried dragon fruit showed that the
samples after drying the sample is lighter color than before
drying. The secondary drying conditions at 30°C had the

Figure 4 Dragon fruit before and after freeze drying before
freeze drying (a.) after freeze drying (b.).
3.3 Effect of freeze drying conditions on rehydration ratio
of dragon fruit chips.
Figure 4 shows the relationship between the rehydration
ratio of the dragon fruit freeze dried and rehydration time.
In the first 10 minutes of the three drying conditions, the
high rehydration ratio was gradually reduced to a constant
value. Secondary drying conditions at 50°C had the highest

69

fruit. By drying at a secondary temperature of 50°C, the
product is good characterized appearance and high quality,
especially texture which is the key criteria studied.

rehydration ratio of 2.57, followed by secondary drying at
40 and 30°C, about 2.53 and 2.21, respectively.
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Figure 5 The relationship between the rehydration ratio
and rehydration time of the dragon fruit freeze dried for
seconary drying temperature at 30°C, 40°C and 50°C.
4. Conclusions
Based on experimental tests reported in this paper the
texture and quality of dragon fruit freeze dried at the three
secondary drying conditions. The drying time for secondary
drying conditions was 30°C. It takes the shortest time
(about 50 hours), while the drying time at the secondary
drying conditions is 50°C It takes a longest time (about 60
hours), which is secondary drying 30°C, the highest
percentage of moisture content after drying was 10.95%
dry basis and The secondary drying at 50°C had the lowest
of moisture content dry basis and water activity value
Which is 9.33 % dry basis and 0.172 respectively. When
analyzing the rehydration, the secondary drying at 50°C
had the highest rehydration ratio. The color of the dragon
fruit samples before and after freeze drying in each
secondary drying condition showed that the the sample is
lighter color than before drying. The secondary drying
conditions at 30°C had the lowest ∆E value of 6.23
followed by secondary drying of 40 and 50°C, respectively,
shows that when used in the drying temperature increase
will make up the difference in higher color. From the
texture test, it was found that the pulp of freeze dried
dragon fruit was at 40°C. Has the lowest hardness and
highest crispness but in the peel of freeze dried dragon
fruit at 50°C, the hardness was less than the secondary
drying conditions of 40°C and highest crispness. The density
at 30°C had the lowest density and at temperature 50°C
has the highest texture density. Thus, freeze drying is
suitable for industrial production to add value to dragon
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Abstract
Near infrared (NIR) spectroscopy is a rapid and environmental friendly method to evaluate the constituents of
fruit and vegetable. The precision and accuracy of the instrument and reference methods is important. The purpose of
this paper is to determine the scanning repeatability and reproducibility of UV-VIS–NIR spectrometer (on-line) and NIR
spectrometer (off-line) for measuring dry matter of Durian (Durio zibethinus cv Monthong) and compare their
measurements with reference method by using hot air oven. The results showed the repeatability and reproducibility of
off-line scanning spectrometer was 0.0044 and 0.0110, and for on-line scanning spectrometer was 0.0786 and 0.0831,
respectively. The repeatability of reference method was 0.98 and the maximum co-efficient of determination (R2MAX) was
0.941. The error of reference measurement is only 5.9%. This result indicated that it was worth to develop the NIR
spectroscopy model.
Keywords: NIRs, Precision test, Spectral characteristic, On-line, Off-line, Dry matter, Durian.

1. Introduction
Thailand is a major exporter in the world agricultural
market and durians is important export-product of Thailand.
Thailand exports all kinds of durians including fresh durians,
frozen durians and processed durian products such as durian
paste and durian chips. The export value of frozen durian in
2016 was quantity totaled approximately 19.436 million ton.
The export value was 2,029 million bath (Office of
Agricultural Economics, 2016). Due to the fact that durian of
Thailand is tasty and has high quality so it is acceptable and
popular for foreign consumer. Durians harvesting seasonal
period is from June to August. But there are problems to
consider in durian production between immature durians
and mature durians. Immature durians can destroy the
reputation durian of Thailand and this problem also
decrease demand of export durian. Durian classification
requires expert knowledge and experience. However, there
are a number of researches which study quality of durian by
non-destructive maturity measurement method. In 2004, the
quality of durian by measuring strength of durian stem and
analyze natural resonant frequency was studied (Neamsorn
and Terdwongworakul, 2004) and dried durian pulp for
measuring its dry matter which is used to be maturity
reference. The statistical correlation analysis of various stem
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strength related parameters showed that the multiple linear
regression analysis indicated that the area under the forcedeformation curve and the resonant frequency could be
used in linear combination for the best prediction of durian
maturity with multiple coefficient of correlation (r) = 0.844
and multiple coefficient of determination (R2 ) = 0.713.
(Timkhum and Terdwongworakul, 2012). Furthermore,
visible spectroscopy of the spine of durian was
investigated for classification of maturity. Partial least
squares discriminant analysis was performed to model
the classification. The model using absorbance spectra
transformed by the standard normal variate achieved
the best accuracy of classification (94.7%) into four
maturity classes ranging from 113 to 134 days after
anthesis. The classification was attributable to the
absorbance of chlorophyll a, carotenoids and anthocyanins
in the spine. Onsawai and Sirisomboon (2015) evaluated
the dry matter of durian by using diffuse reflectance near
infrared spectroscopy. Near infrared (NIR) spectroscopy is
used as a non-invasive technique and a rapid and
environmental friendly method to evaluate the constituents of fruit and vegetable which has high precision and
accuracy.

This experiment studied the repeatability and
reproducibility of scanning to find the precision of NIR
spectrometer and repeatability of reference method for
measurement of dry matter of durian pulp to find its
overall precision. In addition, the maximum coefficient of
determination was also determined to be the indicator
whether it is approoriate to develop a model or not.

Where W1 is the original weight (g), and W2 is the ovendried weight (g)
The dry matter (DM) was calculated from MC using the
below equation.
2.4 Repeatability, reproducibility and maximum coefficient
of determination.
Repeatability.
Repeatability of NIR scanning was determined by
scanning the same sample at the same location 10 times,
then find the standard deviation (SD) of the absorption of
each wavelength for 3 wavelengths (970, 1440, 1900 nm)
and averaged.
Repeatability.
Reproducibility of NIR scanning was determined by
scanning the sample for 10 times, but it was reloaded
every time, then the SD of absorption at each wavelength
was calculated. The data was calculated for the 3 selected
wavelengths and averaged.
Repeatability of reference method and maximum
coefficient of determination.
The precision of the reference test of DM of durian
pulp was determined using the repeatability value (Rep),
which was calculated from the standard deviation of the
different between duplicates. Then, the maximum
coefficient of determination (R2Max) was calculated followed
Dardenne (2009) using the following equation.

2. Materials and Methods
2.1 Samples.
Durian "Monthong" (3 fruits) from Chumphon, Southern
Thailand, are transported by train to King Mongkut’s
Institute of Technology Landkrabang, Bangkok, Thailand on
July 5, 2017. All samples was openned for durian pulp and
the pulp was kept in a plastic box at room temperature
(25 ± 2°C).

2.2 NIR scanning.
FT-NIR spectrometer.
The durian pulp sample was measured for spectral data
at the middle of the lobe using an FT-NIR spectrometer
(MPA, Bruker, Ettlingen, Germany) in reflection mode at
12,500- 4000 cm-1 (800-2500 nm) with a resolution of 16
cm-1, accumulating 32 scans per 1 averaged spectrum and
using gold as a reference material. All experiments were
performed at 25 ± 2°C.
Fiber-optic Spectrometer.
For on-line measurements, Fiber-optic Spectrometer
R
(AvaSpec-2048-USB2-VA-50), The Netherland) in absorbance
mode at wavelength range of 350-1100 nm using
where SDy is the standard deviation of DM of samples.
spectralon as reference material was used. The pulp was
According to Dardenne, the maximum R2 is possible
conveyed for scanning on the belt conveyor. This was
only when there are no errors in the spectra or the
done at 25 ± 2°C.
model, and the SDy and Rep can indicate that the range
2.3 Reference test for Dry matter measurement.
in values for the samples is too narrow, and a reference
After scanning, durian pulp without seed from the method is not sufficiently precise.
scanned position of each lobe was cut, chopped and
3. Results and Discussion
mixed. The moisture content of a 5 g durian mash sample
The repeatability and reproducibility of off-line scanning
was analysed in duplicate using a hot air oven (UF 260,
(FT-NIR) spectrometer was 0.0044 and 0.0110, and for onMemmert, Germany) at a temperature of 60°C until a
line scanning (Fiber optic) spectrometer was 0.0786 and
constant weight was reached. The moisture content (MC)
0.08314, respectively. The repeatability of reference metwas calculated from following equation.
hod was 0.98 and the maximum coefficient of determinaMC %
100
tion (R2MAX) was 0.941. The error of reference measurement
is only 5.9%.
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Categor
y
On-line
Off-line

scanning
repeatabilit reproducibilit
y
y
0.0786
0.0831
0.0044
0.0110

Reference
reproducibilit R
y
0.98

0.941

4. Conclusions
The value of repeatability and reproducibility in on-line
scanning was not better than the off-line which may be
due to various factors (for example focal length and signal
to noise ratio ans so on) during on-line scanning. However
the on-line scanning is the only method used in industrial
plants because of the scanning speed. The maximum
coefficient of determination (R2Max) of the reference
method is 0.941 with error 5.9% which was acceptable and
indicated that it is worth to develop the NIR spectroscopy
model.
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Abstract
This research aims to investigate the effect of drying air temperature and oil-in-water emulsion composition on
the quality of rice bran oil spray dried powder. Three-level full factorial design was applied to this research. Maltodextrin
(DE 10) was used as encapsulated material. The oil phase with the concentration of 40% w/w which varied the weight
ratio of oil content to maltodextrin of 1:2, 1:3 and 1:4 and drying air temperature with the inlet/outlet temperature of
170°C/70°C, 200°C/80°C and 230°C/90°C were examined. All spray drying conditions were performed in triplicate. Moisture
content, water activity and product yield were analyzed. In addition, the peroxide value method was used to evaluate
the extent of oxidation in products. Analysis of variance revealed that both drying temperatures and the weight ratio of oil
content to maltodextrin influenced on production yield and moisture content. Besides, the oxidative quality of products
was affected significantly by the oil content. Most of spray drying conditions was produced the rice bran oil powders with
the moisture contents below 5% (w.b.) and some conditions were suitable for the spray dried rice bran oil production as
production yields were above 60%. Overall, the optimal quality rice bran oil powder production in terms of production
yield, moisture content and oxidative quality can be produced by spray drying at the weight ration of oil content to
maltodextrin of 1:4 and drying temperature of 170/70oC.
Keywords: Rice Bran Oil, Spray Drying, Encapsulation.

considered as one of the most important factors governing
microbial growth. Water activity is related with moisture
content. Product with the values of water activity under
0.6 is generally considered as microbiology safe and the
values at 0.20 and 0.4 are stable against non-enzymatic
browning, lipid oxidation and enzyme activity (Sigh and
Anderson, 2000). This research aims to investigate the
effect of drying air temperature and oil-in-water emulsion
composition on the quality of rice bran oil spray dried
powder. Full factorial design was set to find the optimal
spray drying conditions for high quality powders and
production yields.

1. Introduction
Rice bran oil is the oil extracted from the hard outer
brown layer of rice after chaff. This byproduct corresponds
from 8-11% (w/w) of the grain. It is notable for its high
smoke point of 232°C. The rice bran oil has a high content
of bioactive phytochemoicals and monounsaturated fatty
acids. Rice bran oil contains -oryzanol, a natural
antioxidant. Also significant is the relatively high fractions of
tocopherols (vitamin E). Unsaturated fatty acids are
nutritionally important for good health and the use of
these fatty acids in health food formulations was increased
in the last years (Roccia et al, 2014, Pohndorf et al, 2016).
Spray drying is one of the most widely used methods
for the dehydration of foods. Spray dried powder has the
benefit of good reconstitution, low water activity and
moisture content that good for transport and storage
(Master, 1991). However, stickiness on the drying chamber
wall is one of the problem occurred in spray drying step.
Feed solution can be successfully dried with improvement
of spray drying condition. Water activity has been

2. Materials and Methods
2.1 Materials.
In this study, rice bran oil (cooking oil brand King, local
market, Thailand) was used as encapsulated material. The
encapsulating material was an aqueous solution of
maltodextrin (MD) with DE 10, purchased from Thail food
and chemical Co.Ltd, Thailand. Analytical grade petroleum
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amount of initial feed solution, including oil and
maltodextrin, based on dry matter content.

ether was purchased from EMD Millipore Corporation
(USA). All general chemicals used in this study were of
analytical grade.

2.5.2 Moisture content and water activity (aw).
2.2 Feed preparation.
The moisture content of rice bran oil powder was
The emulsion comprised rice bran oil, maltodextrins determined by the AOAC Method 979.12 (1995) vacuum
(MD) and water. The total dry matter content of all initial oven method, drying for 16 hours at 70°C and approximately
emulsions (hydrophilic and lipophilic compounds) was 40% 0.4 bar.
w/w in which the lipophilic compounds represented 8Water activity of the rice bran oil was determined using
13.3% w/w. Oil phase with the concentration of 40% w/w an AquaLab 3TE Series water activity meter (Decagon, USA).
which varied the weight ration of oil content to The temperature was maintained at 25.0±0.1°C during the
maltodextrin of 1:2, 1:3 and 1:4.
tests.
2.3 Emulsions preparation.
Aqueous solutions were prepared by slow dissolution
of the carrier(s) in water under mechanical stirring.
Emulsions were obtained using a rotor–stator homogenizer
(AXR, Silverson Machines Ltd, Fr) to disperse the oil phase
into the aqueous one. Emulsions were homogenized for 20
min with a rotation speed of 3500 rpm.

2.5.3 Oil content measurement and total oil
content coverage.
The oil content of rice bran oil powder was determined
by the AOAC Method 945.16 (1995) Soxhet extraction. A
powder sample of 3-5 g contained in a filter paper was
measured and placed into the timble. Add 150 mL of
petroleum ether into the flask, continue the extraction for
2 hours. The solution containing the extracted oil was dry
2.4 Spray drying and experimental design.
Feed material was sprayed dried using a co-current for 1 hr at 105°C to evaporate the solvent.
Total oil content coverage was calculated by means of
spray dryer (JCM Minilab SDE-10, Thailand). The dimensions
of the dryer are 1.2 m high, 0.97 m wide and 0.97 m long. the percentage of the extracted oil content to the initial oil
A two fluid nozzle was used as an atomizer. The atomizer in emulsion feed.
air pressure was set at 0.2 MPa and the liquid feed was
2.5.4 Peroxide value (PV).
supplied via a peristaltic pump. Inlet drying air temperature
Generally, the peroxide value of and oil product is used
were set as 170, 200 and 230°C with varied outlet air to evaluate the oxidative rancidity of oil, by measuring the
temperature of 70, 80 and 90°C, respectively, using quantity of hydroperoxides in the oil. The PV method in
electrical heater. Volumetric drying air flow rate was this study was used by means of the methods used by
constant at 32.13 m3/h. Conditions were first established at Roccia et al. (2014) with some modifications. A powder
a steady state using a feed of water before switching to the sample of 5.0 g was dissolved in 12 mL chloroform.
Immediately, 18 mL glacial acetic acid was added, and the
feed solution.
Experiments were planned applying a Three-level full mixture was stirred for a few seconds and added 0.5 mL
factorial design. The oil phase with the concentration of saturated potassium iodide solution. Then 30 mL distilled
40% w/w which varied the weight ratio of oil content to water were added and the mixture was titrated with 0.1 N
maltodextrin of 1:2, 1:3 and 1:4 and drying air temperature Na2S2O3 using starch solution (1%) as an indicator.
with the inlet/outlet temperature of 170°C/70°C, 200°C/80°C
2.5.5 Particle morphology.
and 230°C/90°C were examined.
Particle morphology was evaluated by scanning
2.5 Powder analysis.

electron microscopy (SEM) ZEISS model EVO MA 10 at
Instrument center of Advanced Manufacturing Innovation
College, KMITL.

2.5.1 Production yield.
The production yield was expressed as a percentage of
the mass of rice bran oil powder obtained at the end of
the spray drying experiment compared to the total
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2.5.6 Statistical analysis.
The drying experiments and all analytical measurements
were carried out in triplicate. Results were presented as
mean values with standard deviations. Different mean
values were analyzed by analysis of variance (ANOVA) and
Tukey’s pairwise comparison using Minitab software version
16.
3. Results and Discussion
Spray drying experiments were performd by using the
various rice bran oil to maltodextrin content ration (1:2, 1:3
and 1:4) at the constant feed concentrations of 40% w/w
and a range of inlet/outlet drying air temperature (170/70,
200/80 and 230/90°C). This experiments were used a
constant feed concentration for controlling the amount of
water evaporation. Statistical analysis results are presents
in Table 1.

Figure 1 Production yields from spray drying experiments.

3.2 Moisture content and wate activity (aw).
The moisture content of spray dried rice bran oil
powder was in the range of 1.33-3.84% (wb) as shown in
Table 2 and was significantly affected by the drying
temperature and the oil content (Table 1). As can be seen
in Fig.2, an increase in the drying temperatures and the
maltodextrin contents resulted in a decrease in the
3.1 Production yield.
The production yield is one of the major factors moisture content. At higher drying temperature, a greater
describing the spray dried powder, it is expected to ontain termperature difference between the wet particles and the
higher yield. The production yield in this study varied from drying air led to a higher rate of heat transfer, providing a
45.08-73.56% (Fig. 1) and was significantly affected by the greater driving force of evaporation. As a result, lower
drying temperature and the oil content (Table 1). Higher moisture content of the dried powders was obtained. The
production yield was obtained with increasing drying similar observation was also reported by several authors
temperatures and the content of maltodextrin, as shown (Kha et al. 2014, Roccia et al. 2014). The moisture content
in Fig.1. The water evaporation at higher drying of powders in this study was considered as a dry product.
temperature occurs easier due to the greater efficiency of The moisture content of powders were lower than 5%
heat transfer, which decreasing the probability of particle which commomly observed in industrial spray drying
adhesion on the spray dryer walls (Kha et al. 2014, Roccia (Vidović et al, 2014). Water activity is considered as one of
et al. 2014). As the content of maltodextrin increased the the most importance quality aspects for the shelf life of
yield was increasd. This was caused by the improvement powder. The water activity of spray dried powder varied
of maltodextrin in the stickiness problem (Jafari et al. from 0.10-0.21 (Fig. 3) and was significantly affected only by
2008). In comparison with the yield from a small-scale the drying temperature (Table 1) and considered as
spray dryer, which should be more than 60% to be microbiology safe (Singh and Anderson, 2000). As the
acceptable (Shofinita and Langrish, 2014). In this study, values at 0.20 and 0.4 are considered a stable range against
some conditions with the higher drying temperatures and lipid oxidation, only the conditions of inlet/outlet drying
maltodextrin contents show an acceptable spray dried rice temperature of 170/70°C produced the qualified powders
in lipid oxidation aspect.
bran oil production (Fig.1).
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Figure 4 Total oil content coverage from spray drying
experiment.

Figure 2 Moisture content of powders from spray drying
experiments.

3.4 Peroxide value (PV).
The PV method was used to evaluate the rancidity of
spray dried rice bran oil powder. In this study, the PV of
the rice bran oil powder varied from 2.00 - 2.45 meq O2kg1
oil (Fig.5). The PV significantly increased with the
decreasing oil content. However, the PV was not adversely
affected by the drying temperature significantly. In this
study, The PV results show a good potential of oxidative
stable during the spray drying process. The PV of all spray
dried rice bran oil powders were below the regulation of
PV in oil (Notification of Ministry of Public Health No.205,
B.E.2543, 2000), which allow up to 10 meq O2kg-1oil.

Figure 3 Water activity of powders from spray drying
experiments.
3.3 Total oil content coverage.
In this study, the total oil content coverage varied from
32.94-47.48% and was not significantly affected both by
the drying temperature and the oil content (Fig.4, Table 1).
One of the explainations of the factors affecting the
encapsulation efficiency is the droplet size of produced
emulsion. Smaller the emulsion size, enhanced the
encapsulation efficiency. According to Jafari et al. (2008), it
is important to select the emulsification method to achieve
maximum encapsulation efficiency. Microfluidization was
the best emulsification method to produce the smaller
emulsion size, Ultrasound method was the next order and
Silverson rotor-stator emulsification was the poorest
method for preparation of infeed solutions. In this study
was used the Silverson rotor-stator emulsification for
emulsion preparation that could caused the percentage of
total oil coverage below 50% in this study.

Figure 5 Peroxide value of powder from spray drying
experiments.
3.5 Powder morphology.
The morphology of some spray dried rice bran oil
powder was observed to understand the encapsulated
particles. As can be seen in Fig.6 the spray dried rice bran
oil powder were made of various sizes, hollow spherical
shape particles with smooth surfaces and some indentation,
which are the typical characteristics of microcapsules
produced by spray drying (Kha et al, 2014). Most of particles
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show no apperent cracks or fractures, ensuring the retained
oil in the powder particles.

Figure 6 SEM of spray dried rice bran oil obtained from the
drying temperature of 230oC and the ration of oil content
to MD of 1:2 (A) and zoom section (B).
Table 1 the P-values obtained with ANOVA realized on the different factors affecting rice oil bran powder.
content Water activity
Production yield (%) Moisture
(%wb)
A : Drying Temperature
0.000 VS
0.000 VS
0.000 VS
B : Oil to MD ratio
0.000 VS
0.000 VS
0.953
A*B (interaction)
0.001 VS
0.003 VS
0.883
Significant levels: VS = very significant (p<0.01); S = significant (p<0.05)
Response/factor

4. Conclusions
The effect of drying temperatures and oil content on
rice bran oil powder characteristics, in terms of production
yield, moisture content, water activity, peroxide value and
total oil content coverage were investigated. Drying
temperatures and oil contents were affected significantly
on production yield and moisture content of powders.
With the optimal quality rice bran oil powder production in
terms of production yield (more than 60%), moisture
content (below 5%wb) and oxidative quality (aw in the
range of 0.2-0.4), the drying temperature of 170/70°C and
the oil content with weight ration to maltodextrin of 1:4
was recommended for producing the greater quality of
powder product.
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Abstract
The bioactive compounds in rice showed an improvement after germination, i.e., -tocopherol, -oryzanol, aminobutyric acid (GABA) including low molecular weight antioxidants as total phenolic content (TPC). This study was
performed to investigate changes in the chemical compositions of germinated difference rice Varieties after impinging
stream heat treatment. The rice samples were germinated in the water bath at 35oC for 12 h and heated to 130-190oC
temperatures by impinging stream dryer (ISD). Germination method had significant effect on the contents of GABA, TPC
and total antioxidant capacity (TAC). In this study, the heat treatment could increase the GABA content in germinated rice
(GR) both SP.1 and KDML 105 vairties approximately 17 and 20 folds compared to that of the un-germinated. TPC of GR
prepared by SP.1 and KDML 105 Varieties were increased about 3.7 and 1.8 fold, respectively, compared to that of the ungerminated. In addition, TAC of GR was increased about 4.4 fold (SP.1) and 2.1 fold (KDML 105).
Keywords: Germinated rice, Impinging stream thermal treatment, GABA content, Total phenolic content, Total antioxidant capacity.

(Moongngarm and Saetung, 2010) but some cultivars
contain very low GABA. There are several studies paid an
attention on increases GABA level in rice (Kim et al., 2015;
Komatsuzaki et al., 2007; Techo et al., 2016;
Thuwapanichayanan et al., 2015).
Kim et al. (2015) studied the method to increase of
GABA content in rough rice (Oryza sativa L.) by high
hydrostatic pressure treatment (HPT) and found GABA 2.92
times higher than the non-treated sample. Komatsuzaki et
al. (2007) studied the germination process by soaking and
gasous treatment and found that the combination of
soaking and gasous treatment provided the germinated rice
with 2.5 times of GABA higher than that obtained from the
soaking method. Techo et al. (2016) studied the effect of
heat treatment on the GABA content and found that the
combination of soaking, rapid thermal treatment by
impinging stream dryer (ISD) at the temperature of 150-

1. Introduction
-aminobutyric acid (GABA), a four-carbon nonproteinamino acid that is widely found in eukaryotes and
prokaryotes, is produced by the -decarboxylation of Lglutamic acid catalyzed by aglutamate decarboxylase (GAD,
EC 4.1.1.15) (Bown and Shelp, 1997). GABA is functionally
involved in the induction of hypotensive, diuretic, and
tranquilizing effects, playing a principal inhibitory
neurotransmitter in the central nervous system (Inoue et
al., 2003). Rapid increases in GABA concentration occur in
plants in response to extreme temperatures, anoxia,
hypoxia, mechanical damage, salinity, acidosis and defence
against herbivory (Allan et al. 2008). Germinated rice (GR),
one of the most popular rice products, is rich in nutrients,
particularly GABA (Chungcharoen et al., 2015). Many rice
cultivars are grown in Thailand. Some cultivars contain
relatively high contents of GABA, which was 28.3 mg/100 g
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170oC and hypoxic state provided the higher GABA content
(17.3 times of GABA obtained from the raw sample).
Thuwapanichayanan et al. (2015) reported the content of
GABA of the germinated rice (Oryza sativa L. cv. Pathum
Thani 1) prepared by combination of soaking, anaerobic
condition and thermal treatment using the fluidized bed
dryer at 120oC and found the higher GABA content when
compared with the samples rice prepared by soaking
combined with anaerobic condition and the soaking alone.
These studies indicated that thermal treatment is one of
the considerable methods which could enhance the GABA
content during germination. However, a difference in the
amount of GABA content in rice depends on an important
factor; that is, rice variety.
Investigation on the effect of thermal treatment on the
GABA of different varieties of germinated rough rice is
limited. Hence, the objective of this work was to investigate
the effect of thermal treatment on chemical composition
such as the GABA in GR with different varieties. In addition,
the bioactive compounds in terms of Total phenolic
compounds (TPC) and antioxidant activity (TAC) of
germinated rice were also investigated.

An impinging stream drying technique was used for
heating germinated rough rice during the germination step.
The ISD used hot air as the drying medium. A schematic
diagram of the dryer and associated units is shown in Fig. 1.
The impinging distance of 0.05 m, inlet superficial air
velocity of 30 m/s and rough rice feed rate of 80 kgdry_paddy/h
were used.

2.2 Method.
Preparation of germinated rough rice.
Soaking (S).
The cleaned rough rice sample was soaked in water
bath at 35oC until its embryo begins to bud, preferably to a
length of 1–2 mm. The water was changed every 4 h. For
germination, the percentage of germination was about
95%, which was a maximum value in this study. The
soaked SP.1 and KDML 105 were germinated for 48 h and
60 h, respectively. The experiment was done in duplicate.
Combination of soaking and hypoxic state treatment
(S-H).
After soaking cleaned-rough rice in water bath at 35oC
for 12 h, the samples were placed into the hermetically
sealed glass jar under hypoxic state with a ratio of rough
2. Materials and Methods
rice to glass jar of 3:8 (v/v). The samples were kept in the
oven at a temperature of 35oC and germinated up to 48 h
2.1 Material.
(SP.1) and 60 h (KDML 105). The experiment was done in
Rough rice sample.
Rough rice samples was prepared from different duplicate.
Combination of soaking, rapid thermal treatment and
cultivars namely, O. sativa L. cv. Khao Dawk Mali 105
(KDML105) and Supanburi 1 (SP.1). KDML105 was harvested hypoxic state (S-ISD-H)
After soaking the cleaned rough rice in water bath at
in November 2015, obtained from the Rice Department of
o
Nakhon Ratchasima Province, Thailand. SP.1 was harvested 35 C for 12 h was thermally shocked by the ISD at the
o
in March 2015, purchased from Chaijalearn Limited temperatures of 130, 140, 150, 160, 170, 180 and 190 C
after which the SP.1 and KDML 105 samples were
Partnership, Supanburi Province, Thailand.
germinated under the abovementioned hypoxic state for
Impinging Stream Dryer (ISD).
36 h and 48 h, respectively. The experiment was done in
duplicate.
GABA content determination.
The GABA content of the dried germinated rice
prepared by S, S-H and S-ISD-H was determined by using
HPLC, following the procedure of Thuwapanichayananet al.
(2014) with a minor modification.
Figure 1. A schematic diagram of ISD.
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corresponding to the treatment temperature of 190oC, the
GABA content was dropped by a half of the sample
treated at temperature of 170oC. As shown in Figure 2, the
germinated rice prepared from KDML 105 varity had higher
GABA content than that prepared by using SP.1 varity.
Jannoey et al (2010) studied that the different amounts of
GABA content found among the rice varieties are mainly
caused by their genetic constitution.

Total phenolics content (TPC) and total antioxidant
capacity (TAC) determination
TPC of the dried germinated rice was analyzed using
Folin–Ciocalteu reagent with method of Techo et al.
(2016). TAC of GR during germination was evaluated based
on the free radical scavenging effect of 2, 2-diphenyl-2picryl-hydrazyl (DPPH). The DPPH scavenging activity of
samples was determined using method of Techo et al
(2016).
3. Results and Discussion
Effect of stress condition on GABA content.
The percentages of germination of rough rice prepared
by SP.1 and KDML 105 Varieties were increased to the
value of 95% at 48 h and 60 h, respectively. The percentage
of germination did not change when germination time was
longer than 48 h for SP.1 and 60 h for KDML 105. The GABA
content of rough rice prepared by SP.1 and KDML 105
Varieties before germination were 2.88 mg/100 g DW and
5.05 mg/100 g DW, respectively. It was increased with
increasing germination time for all treated samples. GR
prepared by S-ISD-H method had higher GABA content
than that prepared by S-H and S alone except for the SISD180-H and S-ISD190-H methods which became lower.
The treatment temperature in a range of 150-170oC
provided the highest GABA content for SP.1, yielding a
GABA content about 50 mg/100 g DW, whilst the highest
GABA content was found at the treatment temperature of
170oC for KDML 105 variety, with a content of about 100
mg/100 g DW. From these results, it indicated that the
KDML 105 was rather more sensitive to heat than the SP 1.
The increase of GABA was increased by 25 times for KDML
105 and 15.6 times for SP.1 as compared to the raw
sample. The difference of GABA content for the samples
prepared by S-ISD-H at each temperature might be due to
the difference in their grain temperatures which is related
to GAD enzymatic activity. Zhang et al. (2007) reported that
the GAD activity from rice was highest in temperature range
about 40oC and the corresponding highest GABA content
was achieved. As measured from the experiments, the
average grain temperatures at the ISD outlet was 40.5oC at
the heated temperature of 170oC. Thus, the GP prepared
by ISD at temperature 170oC had the highest GABA
content. When the grain temperature was 43oC,
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Figure 2. GABA contents in GR prepared by S, S-H and SISD-H methods. The different over scripts over bar
presented significant difference at p<0.05.
Effect of stress condition on TPC and TAC

Figure 3. Total phenolic content of GP prepared by S, S-H
and S-ISD-H methods. The different over scripts over bar
presented significant difference at p<0.05.
The TPC of GR prepared by S, S-H, S-ISD-H method
were shown in Fig. 3. The TPC of un-germinated brown rice
were 23.7 and 321.8 mg TE/100 g DW for SP.1 and
KDML105, respectively. After germination process, the TPC
in all GR samples were increased. An increase in the TPC
during germination process was correlated with the
activation of many enzymes in the phenylpropanoid
pathway and degradation of the cell wall of
polysaccharides and protein, resulting in release of bound
phenolics (Caceres et al., 2014). Results from this work was
in agreement with the study of Caceres et al. (2014) who

The antioxidant activity was increased when the
germination time was proceeded, which was similar to the
TPC. Moreover, the antioxidant activities of the GR in both
varieties that prepared by S-H and S-ISD-H methods were
insignificantly different but were higher than those of the
GR prepared by S method. Changes in the antioxidant
activity were related to those of the TPC as reported
above. This might be because the phenolic compounds
are main contributors to antioxidant activity acting as
electron donor in the DPPH assay.

reported that germination process could enhance total
phenolic content in Ecuadorian brown rice. Besides the
germination periods, the germination method had
remarkably influenced on the TPC. The S-H method gave
higher TPC in GR than that prepared by S method (Fig. 3).
This result could be due to protective mechanisms under
anoxic stress of plant cells against the reactive oxygen
species by the action of enzymatic and non-enzymatic
system including low molecular weight antioxidants such
as phenolic compounds, tocopherols, ascorbate and
glutathione (Shen et al., 2015). However, the TPC of GR
prepared by S-ISD-H was not significantly different from
those prepared by S-H as seen in Fig. 3. It was shown that
thermal shock could not enhance the TPC. In all
germination method used, it was found that GR prepared
from KDML 105 had much higher in the TPC than that
prepared from SP.1 (Fig. 3). This was probably due to
differences in the varieties of rice.

4. Conclusions
The GABA content, TPC and TAC were different among
rice cultivars used in this study. GR prepared by KDML 105
contained higher amount of these bioactive compounds
than SP.1. Germination method had significant effect on the
contents of GABA, TPC and TAC. Among the germination
methods used, the heat shock treatment, at 170oC,
resulted in the highest GABA content (about 50-100
mg/100 g DW); an appoxiamtely 18.5 fold increase
compared to the un-germinated paddy, except for those
samples heat-treated at 180-190oC. The heat treatment
was not influenced on TPC in GR, whereas hypoxic state
treatment could improve the phenolic content. These
results suggest that a combination of heat treatment and
germination are efficient method for enhancement of
functionality in rice, and clarify the influence of thermal
treatment conditions on the GABA content, TPC and TAC
in GR.

Figure 4. The DPPH scavenging activity of samples
prepared by different method. The different over scripts
over bar presented significant difference at p<0.05.
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The DPPH assay is based on electron transfer (ET),
which is a test to determine the capacity of an antioxidant
in the reduction of an oxidant (DPPH free radical) by
changing color when reduced (Uzelac et al., 2007). As
presented in Fig. 4, the DPPH values of un-germinated SP.1
and KDML105 rice were 10.1 and 103.1 mg TE/100 g DW. At
the end of germination process, the TAC in SP.1 and
KDML105 rice were increased. Thus, it could be said that
germination process improved antioxidant activity of GR. 6. References
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Abstract
Utilization of oil palm trunk waste for production of timber was studied to comparison was made on drying
kinetics and mechanical properties of oil palm timber (OPT) obtained from; i) halogen heaters ii) microwave drying and
combine between halogen heaters and microwave drying. A chamber with a size of 500 × 1000 × 1000 mm3 was made of
stainless steel type 316. Materials preparation was OPT, which was selected based on the timber from the stem up to 3
meters for 26 years with a size of 25 × 50 × 250 mm3. The saw pattern oil palm stems were cobweb sawing. The initial
moisture content of fresh disc was approximately 197 ± 3.4% on dry basis (db), while the moisture content of oil palm
wood was between 10-12% of a standard timber. The drying process involving microwave power level at 1200, 1600 and
2000 W, and halogen heaters at 2000 W by controlling temperature at 50, 70 and 90°C were compared with the process
that combined the microwave power at 1600 W with the halogen heater at 70 and 90°C. It was found that by applying
the microwave power of 1,600 W with halogen heater at 70 °C for 400 minutes, compressive parallel to grain, shear
strength parallel and static Bending of MOR and MOE 19.43, 0.64, 36.43 and 4474.85 MPa, respectively. The OPT had
shown little sign of twist and shrinkage, thus used for interior decoration or furniture fabrication.
Keywords: Oil palm trunk, Oil Palm Wood, Oil Palm Timber, Microwave Drying, Halogen heater.

meter biomass from oil palm trunk are available annually
[5].
Timber is widely used in many industrial and household
products. Wood is very important renewable material that
can be converted to products for various applications.
Commercial wood is expensive and hard to find nowadays,
such as hardwood and softwood because of scarcity of
wood from natural forests or planting trees. The specific
properties can be monitored in order to improve the
production chain appropriate to the specified end product
[6]. However, careless reduction in moisture content can
result in mold growth [7], checks of wood properties,
twisting, shrinkage or swelling [8].
In Thailand, old palm trees have been cut down with
four methods of re-plantation such as 1.push-felled and
windrow or burn 2.chip and windrow or burn 3.drilling and
injection of chemicals and 4.move to burn for electricity, is
shown in Fig.1-4. The third method, the old palm trees
usually takes between five to six years to decompose [9].

1. Introduction
Oil palm (Elaeis guineensis) is grown widely in Southeast
Asia, South America and Africa near Equatorial. In total,
more than 97% of the volumes of palm derivatives
sourced from Indonesia, Malaysia Brazil, Colombia,
Guatemala, Papua New Guinea and Thailand. It produces
more oil per area than any other plant [1,2]. Oil palm is the
most important plant from Thailand. It has helped to
change the economy. Industrial oil palm had been used
for producing oil (crude palm oil, kernel palm oil) and
biomass from empty fruit bunches (EFB), palm pressed
fibers (PPF), palm shells, oil palm trunks (OPT), and oil
palm fronds (OPF) [3-4]. The oil palm trees useful life is
about 25 to 30 years, making them to be very high and
expensive to the harvest. Basically, the producer countries
have been facing a serious environmental problem
concerning to the solid bio-waste handling of oil palm
industry, particularly the oil palm trunk after replanting
activity. It is predicted that more than 20 million cubic

85

product deeper than the mid-infrared radiation thus
resulting in drying time saving [10]. The recent technological
advancement concerned with drying hardwood and
softwood with microwave [11,12].
This research focused on evolution of physical and
acoustic properties of OPT undergoing moisture content
reduction with halogen heaters and microwave drying. Oil
palm woods (OPW) were selected from the oil palm tree
at the age about 25 to 30 years old. It was expected that
the oil palm trunks could have better value added by
processing it into timbers. The effect of halogen heaters
and microwave drying technologies on the kinetics rate
and physical, mechanical property of the OPT will be
reported in this paper.

All methods created air pollution which is the important
issue for the environment.

Figure 1. Push-felled and windrow or burn.

2. Materials and Methods
2.1 Oil Palm Trunk Processing.
This research has been prepared OPT for experimental
at planted in Chumphon, Thailand. Oil palm tree was 26
years old, the stems were cut the long log of oil palm
trunk not more than 3.0 m in shown figure 5.

Figure 2. Push-felled chip and windrow or burn.

Figure 3. Oil palm trees, drilled and injected with chemicals
before being cut down for re-plantation.
Figure 5. The stems cut long not more than 3.0 m.
The lower part of oil palm trunk contains vascular
bundles distributed at sapwood. In order to get the
homogeneous lumber, the bottom part of the trunk was
the high-density part as shown in cross-sectional cut in
figure 6. This was determined initially in the oil palm wood
zoning step. Moreover, eight segments were sawn and
processed into lumber as shown figure 7.
After being sawed into pattern by cobweb (Fig.8), oil
palm trunk was further cut by chainsaws into slices
Figure 4. Oil palm trunks for generating electricity.
according to the conditions being set in the experiment
As far as heating is concerned, a tungsten halogen [13]. The specimen has the dimension of 50 x 250mm2,
heater provides near infrared radiation. It will infiltrate into with 25mm in thickness as shown in figure 9. They were
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boiled in hot water at 85oC for 20 min. OPT was used in
experiments with the initial temperature of 28oC, the
moisture content of 197 ± 3.4% on the dry basis (db) and
the properties of the wood were given in table 1.

Table 1. The initial properties of OPT[13]
The properties of timber
Natural specific gravity
Dry specific gravity
Wet specific gravity
Moisture content(%db)
initial temperature

value
0.71-0.76
0.39-0.41
0.65-0.67
197 ± 3.4%
28oC

2.2 Experimental Apparatus.
The chamber of drying with halogen heater and
microwave drying is shown in Fig.10. It has the dimension
of a 500 × 1,000 × 1,000 mm3 was made of stainless steel
type 316, 1mm thick, cover insulator, 4 x halogen heaters
and 4 x magnetrons (Fig.11). Halogen heater has the power
output 500W, controlled at 40 to 180oC by a thermostat
and equipped with a blower to create air speed of 2.00
m/s. Microwave magnetrons has the power level of 100 –
1,000W at the frequency of 2,450MHz. A circulating fan was
installed, distributing hot air and waves in the heating
chamber.

Figure 6. Oil palm trunk at transverse section consists of
the main part of the trunk, cortex and bark.

Figure 7. Sawing patterns were called cobweb sawing.

Figure 10. Apparatus of the chamber drier in this study.

Figure 8. The trunk was sawed into pieces by cobweb.
Figure 11. Top view of the chamber drier.
2.3 Method of OPT Specimens Test Conditions.
This drying process apply microwave power level at
1,200 1,600 and 2,000W, and halogen heaters by controlling
the temperature at 50, 70 and 90oC and combine micro-

Figure 9. Timber of dimension of 50 x 250, 25mm (thickness).
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wave power level at 1600W with the halogen heater at 70 moisture content of 190 ± 3.4% on dry basis (db) which
and 90oC. One batch of OPT had 40 pieces and serial was reduced down to 8 to 12% on the dry basis (db)
number. One heating cycle brought out a sample for (standard).
measurement until the final moisture content reached 10
± 2% on the dry basis (db).
The OPT has demanded a physical, mechanical
properties examination of the effects on various parameters
on drying kinetics. The results are divided into, physical
properties of moisture content recommended by ASTM D
2395-14 (Standard methods of testing density and specific
gravity of wood and wood-based materials) [14], mechanical
properties (compressive parallel to grain, shear strength
parallel and static Bending) recommended by ASTM D14314 (Standard methods of testing small clear specimens of
(a)
timber) [15].
The moisture Content (MC) of the OPT was calculated
using this formula [16]
MC(%) 

Wini  Wo
100
Wo

(1)

Where :
MC, is moisture content of specimen (kg water/ kg dry
mass),
Wini is Weight of initial specimen

(b)

Wo is Weight of oven-dry mass

3. Results and Discussion
OPT have very high moisture content. The timber
industry has been using several methods to reduce the
drying time of timber with variety of applications available,
these include drying the wood at elevated temperatures
with hot air or kilns, drying in radio frequency or microwave
ovens, or a combination of these drying methods. Little
attention has been given to quantifying the effect of drying
method on the mechanical properties of the timber,
especially where this involves microwave energy and
halogen heater with its interior to exterior heating
characteristics. In this study, OPT was dried from predetermined moisture contents using several drying
methods.

(c)
Figure 12. Moisture content and temperature with time of
(a) Microwave drying (b) Halogen heater and (c) Microwave
drying combined with Halogen heater.
Weight loss of timber in all types of drying
corresponded to a decrease in moisture content profiles
and an increase temperature profiles with time. The

3.1 Kinetic rate and temperature in wood during drying.
Initial moisture content used the conventional oven at
105oC about 72 hour, the sample of OPT had initial
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increase in temperature did significantly increase the
weight loss of timber (Fig. 12).
Fig.12a suggests that an increase in microwave power
level increased the weight loss which is an index of
moisture loss. The moisture content profile decreases
fastest and temperature profile of the OPT continuously
rises faster than that in the case of low microwave power
level. The moisture content decreases to 10±2% on dry
basis (db), with the drying time 280, 200 and 160 min for
powers of 1200, 1600 and 2000 W, respectively. The
temperature profiles within the OPT rise up rapidly to
71.6oC, 73.36oC and 81.23oC for powers of 1200, 1600 and
2000 W, respectively, during 280 min of drying process. For
microwave power level at 2000W, significant burned and
shrinkage was found on OPT.
Fig.12b suggests greater rate of temperature increase by
halogen lamb causing greater rate of weight loss which is
an index of moisture loss. This was due to the subjection
of samples to radiation in the presence of halogen heater.
The moisture content profile had decreased to 10±2% on
dry basis (db), the drying time was 925, 600 and 500 min
for halogen heater at controlled temperature of 50, 65 and
90oC, respectively.
Fig.12c suggests that the microwave at 1600W and
halogen heater at control temperature at 70 and 90oC, the
higher the weight loss was observed in (Fig. 12(c)). As can
be seen that the weight loss was the highest for timber
with microwave 1600 w and halogen heater at controlled
temperature of 90oC during 0 to 360 min. This indicates
that when combining microwave with halogen heater
moisture can be removed more effectively than the
halogen heater alone.

resulted in internal burn and reduction in strength of the
dried timber.
Table 2 Effect of using heating techniques on OPT
mechanical properties.
Microwave Halogen Compre- Shear
power
(oC)
ssive strength
level (W)
parallet parallel
to grain (MPa)
(MPa)
1200
13.57
0.43
1600
18.98
0.52
2000
11.12
0.51
50
11.86
0.38
70
16.65
0.51
90
14.73
0.46
70
19.43
0.64
1600
90
16.24
0.49

Static Bending
MOR
MOE
(MPa)
(MPa)
16.28
16.48
14.05
12.07
17.37
15.61
36.43
29.37

1062.35
1995.22
1726.67
1053.02
4470.67
3165.58
4474.85
4294.96

The dried specimens by halogen at high temperature
have higher percentage of shrinkage as compared with
those obtained from the halogen heater at low
temperature, raising the strength of the dried timber.
Finally, it was found that in the case of combined
microwave drying and halogen heater yields the best
mechanical properties compared to microwave drying and
halogen heater alone. Table 2 summarized the mechanical
properties of OPT according to the conditions of combined
microwave drying and halogen heater at fixed microwave
power level of 1600W, halogen heater at temperature of
70oC. The compressive strength parallel to grain, shear
strength parallel and static Bending of MOR and MOE were
19.43, 0.64, 36.43 and 4474.85 MPa, respectively.

4. Conclusions
In this paper, the effects of different drying methods on
3.2 Impact of Drying Method on the Mechanical Properties
quality of OPT were compared. The combination of
of OPT.
o
The effect on physical properties such as the strength microwave drying at 1600W and halogen heater at 70 C
of the specimen used to halogen heater microwave drying had significantly shortened the drying time of OPT and
and the combination of both methods. The strength of the significantly yielding higher rehydration ratio and increase
timber was found to depend on microwave drying and the strength of specimens. Therefore, these methods were
halogen heater with time. Table 2 shows the results of recommended for drying of OPT which can be used in the
compressive strength parallel to grain, shear strength furniture industry. In addition, microwave drying combined
parallel and static bending of dried OPT. The results show with Halogen heater can be recommended to be used if
that an increase in microwave power level at 2000W had the moisture content of the product is required to be
reduced to very low values. Summarize major findings,
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opinion and resolution of the author which can be drawn
from the work.
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Abstract
This paper presented the experiment concerning the effect of height between infarred tube and the heating
surface.The height of 20 cm, and 30 cm were selected. Height of 20 cm exhibited the most suitable distribution of
temperature contour of 70ºC. Two tubes with 18 cm, 24 cm and 30 cm distance between tubes was also studied.
Contour plot of two tubes at the distance of 24 cm showed well distributed temperature of 70ºC. Drying of pelletizied
rice bran with different power current of 0.8, 0.7, 0.6, and 0.5 A at 20 cm height gave the results at moisture content of
8% (dry basis) with drying time of 15 min, 20 min, 24 min and 29 min respectively. With two tubes heating, time to dry rice
bran pellet at 0.8 A and 0.6 A were 12 min and 16 min. It can be concluded that drying condition for pelletized rice bran
from 18% to 8% moisture content took 15 min at the infrared power current of 0.8 A with 20 cm height for 1 tube and 12
min for 2 tubes at 24 cm aparted.
Keywords: Infrared drying, Pelletized rice bran, Temperature distributing.

1. Introduction
Rice bran oil is proved to be beneficial to human health.
It contains Gramma-orazanol, antioxidation, tocotricnols or
vitamin E and high in fatty acid (25%). However, extraction
of oil from rice bran is a complex process. Rice bran is a
by-product from milling paddy. The outer layer of the
caryopsis of paddy was polished and collected. Rice bran
contain high protein of 12-14%, Carbohydrate of 25-34%,
and oil of 13-25%. Rice bran can turn rancid within 2-4
days due to oxidation of fatty acid. Enzyme lipase is mostly
responsible for this rancidity. However, the oxidation can
be suppressed using heat treatment. Heat extrusion
involved steam heating is practice in oil extraction plant.
Further drying with 60ºC of hot air at least 30 minutes can
reduce moisture content to 8% from 18% after heat
extrusion. The pelletized cooked rice bran can be stored
for longer period of time but it is mostly gone through
extraction process within 3 days.
Radiation is one mean of heat transfer without
medium. Electromagnetic wave directly transfers energy to
an object and converts energy to heat to promote water
evaporation from produces. However, Infrared radiation
cannot deeply penetrate through the object. In fact, only a
few mm from the surface of the object is effective

91

(Erdogdu et al., 2015). Most of drying with Infrared undergo
other mean of co-heating processes such as hot air or
convective drying (Jain and Pathare, 2004; Sharma et al.,
2005; Pathare and Sharma, 2006; Dondee et al., 2011;
Ponkham et al., 2012; and Kumar et al., 2014) or
microwave assisted (Glouannec et al., 2002; Wang and
Sheng, 2006; and Motevali et al., 2011) and other heating
methods (Mongpranee et al., 2002; Lin et al., 2005; Pan et
al., 2008; Swasdisevi et al., 2009; and Vishwanathan et al.,
2013) to satisfy completetion of drying requirement.
A number of studies used solely infrared drying were
reported (Nowak and Lewicki, 2004; Khir et al., 2011).
Togrul (2005) used a radiator to transmit a medium to
short wave infrared to dry sliced apple of 1-2 mm thick.
The temperature of 50º, 60º, 70º and 80ºC were used. The
average drying rate at 80ºC was almost double of 50ºC of
heating temperature. For tomato by-product, Celma et al.
(2009) used 400 VA infra-red radiator to dry Industrial
tomato residues (ITR). ITR is a by-product used for feeding
of cattle and sheep, or otherwise dumped in land field.
Reduction of moisture is important to prevent fermentation
that causes environmental irritations.
In this study, rice bran pellet, after stream extrusion,
formed a cylindrical shape of 1-2 cm length with a little

flow rate of 0.0142 m3 s-1 was provided for moistening air
ventilation. Schematic drawing is shown in figure 1.

less than 0.5 cm in diameter was used as sample. The
porous texture caused by stream infiltration was suitable
for IR penetration; therefore, hot air assisted is unnecessary.
Ventilation was provided for the removal of moisten air.
The objectives of this study are:

2.2 Experimental methods.
Objective 1 Temperature distribution
Ceramic IR was suspended over the heating surface.
 To investigate temperature contour produced by IR The height of the element was set at 20 cm and at 30 cm.
element at different height between element and heating The element was turned on for 30 minutes. Temperature
surface. The target is to find an appropriated height to get was recorded. In two elements study, distances between
the most evenly distribution of temperature over the two elements were placed at 18 cm, 24 cm and 30 cm.
Objective 2 Drying characteristics.
heating surface. The temperature should not be less than
Pelletized rice bran was spreaded on the heating
60ºC. The distance of 20 and 30 cm height were used in
this study. After the height is identified, experiment using 2 surface as thin layer. Sample was withdrawn every 3
elements was conducted, the distance between element minute for measurement of moisture content for 30
to element at 18 cm, 24 cm and 30 cm were studied in minute. Power current of 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 A was varied. For
order to see the combine effect. The result will be used to two elements experiment, the sampling interval was every
design a tunnel for continuous drying of pelletized rice 2 min. Power current of 0.6 and 0.8 A were conducted.
bran. Contour maps of both experiments were presented.
 To investigate effects of infrared heating element
quantity and power input on drying characteristics of rice
bran pellet. Drying characteristic of rice bran pellet at
appropriated height of one element at different power
input regulated by current controller at 0.5, 0.6, 0.7 and 0.8
A was studied. For two elements heating, 0.8 and 0.6 A was
reported.
2. Materials and Methods

2.1 Specimens.
Figure 1. Shcamatics drawing of apparatus.
Hot steam extruded rice bran was obtained from CEO
Agrifood Company limited at Singhburi province, Thailand.
It was allowed to cool to room temperature before put in
P.P. bag of 10 kg. It was refrigerated at 5ºC until the time of
experiment. Before any experiment, rice bran pellet was
spreaded until it reached room temperature.
Experiment apparatus
An insulated box of 40x50x60 cm3 was constructed
using plywood. A ceramic IR radiator of 500 watt was
provided as heat source. Current controller was used to
control heating power. Data logger (HIOKI 8422-51 MEMORY Figure 2. Contour of 1 element at 20 cm height
HILOGGER, JAPAN) with type K thermocouple was used to
record temperature on heating surface. Inside air and
ambient air temperature was measured for record keeping.
For the two elements experiment, the heating surface was
double in length to accommodate the distance. Fan with
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Figure 7. Moisture content of 1 element at 0.5, 0.6, 0.7
and 0.8 A

Figure 3. Contour of 1 element at 30 cm height

Figure 4. Contour of 2 elements at 18 cm apart.
Figure 8. Moisture content of 2 elements at 0.6, and 0.8 A.
3. Results and Discussion
3.1 Objective 1 Temperature distribution.
Figure 2 showed the temperature contour of 20 cm
height and figure 3 showed the contour of 30 cm. At 20 cm
height, the temperature range between 60-70ºC covered
almost half of the area. Ventilation carried the air out
through outlet, so that the higher temperature was shifted
toward the outlet. The 30 cm height showed similar
distribution but it did not meet the requirement of at least
60ºC heating temperature. Therefore, the 20 cm height was
chosen for the two elements heating. Figure 4 showed the
contour of the distance of 18 cm which exhibited
collection of high temperature of 90ºC at the middle of
heating suface so the distribution is not fulfilled. On the
other hand, figure 6 of 30 cm distance, contour plot
showed a clear separation of two high temperature area.
So a well distributing of temperature did not meet the
requirement. While in figure 5, the distance of 24 cm,
contour plot showed more distribution temperature at
approximately 70ºC.

Figure 5. Contour of 2 elements at 24 cm apart.

Figure 6. Contour of 2 elements at 30 cm apart.
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Abstract
Near infrared (NIR) spectroscopy is known as a fast and reliable technique to analyse physical and chemical
properties of different analysis. The main objective of this paper is to test for the precision of FT-NIR spectrometer at 3
wavenumbers, were 10309.3, 6711.4 and 5154.6 cm-1 and the Micro-NIR spectrometer at 3 wavelength, 970, 1450, 1490
nm by evaluating scanning repeatability and reproducibility of organic and inorganic tomatoes at different maturity levels,
respecively. Results show by the repeatability and reproducibility of NIR scanning of these two spectrometers that the FTNIR spectrometer was more precise than the Micro-NIR one due to less fluctuation of the data and less average value of
repeatability and reproducibility. The maturity levels (red, orange and green stages) and types (organic and inorganic) of
tomato affected the scanning precision of FT-NIR spectrometer. This experiment indicated that the FT-NIR spectrometer
might be able to classify the maturity levels of tomato and difference between organic and inorganic tomatoes.
Keywords: organic tomato, inorganic tomato, scanning precision test.

and validation of high-performance liquid chromatography
methods for vitamin C analysis in food commodities which
is a form of columnchromatography that pumps a sample
mixture or analyses in a solvent at high pressure through a
column with chromatographic packing material (stationary
phase). Both general titration methods and highperformance liquid chromatography methods are difficult,
using a long time of test and using chemicals in analysis
that cause high cost and can harm the researcher and
environment.
The near infrared (NIR) spectroscopy can provide rapid
results in seconds, with accuracy. Before NIR spectroscopy
models development, the spectral data were checked for
both repeatability and reproducibility. The reproducibility
of spectral data is the standard deviation of absorbance
values, when the sample was re-loaded and re-scanned 10
separate times (Phil Williams, personal communication).
The 10th loading was left in the cell and re-scanned 9
more times, to achieve 10 scans with this sample in the
same position within the cell. The standard deviation of
these 10 absorbance values was the repeatability of the
instrument. The method is environmentally friendly
because it requires no chemicals. The NIR spectroscopy is
currently one of the approaches best suited for industry

1. Introduction
Organic vegetables are the product of a farming system
which avoids the use of chemical fertilizers, pesticides and
growth regulators additives. Irradiation and the use of
genetically modified organisms (GMOs) are generally
prohibited by organic legislation. Organic vegetables were
contained significantly higher concentrations of antioxidants
and lower levels of undesirable cadmium (a toxic heavy
metal) and pesticide residues. There were protected from
against chronic diseases, including cardiovascular and
neurodegenerative diseases and certain cancers (Brandt el
at, 2011). At present, the popular vegetables in
consumption are organic tomatoes. Tomatoes have many
benefits and a high amount of antioxidants. In terms of
conventional antioxidants, tomatoes provide an excellent
amount of vitamin C and beta-carotene; a very good
amount of the mineral manganese; and a good amount of
vitamin E (Aldrich el at, 2010). Researcher has shown that
vitamin-C analysis in food and vegetable is identified in
variety methods. Burge et al. (1974) reported that the
experiment for measuring the vitamin C or ascorbic acid
concentration in tomatoes by a modified dye titration
method using 2,6-dichlorophenolindophenol, which
compared of tomatoes from mechanical or hand
harvesting. Spínola el at (2014) studied the development
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absorption by selecting 3 wavelengths (10309.3, 6711.4 and
5154.6 cm-1 which were the absorption bands of water,
cellulose and water, respectively, obtained from FT-NIR
spectrometer and 970, 1450, 1490 nm which were the
absorption bands of water, water and cellulose,
respectively, obtain from Micro – NIR spectrometer from 10
spectra and averaged.
Reproducibility of NIR scanning was determined by
scanning the sample for 10 times, but it was reloaded
every time, then the SD of the absorption of the 3
selected wavelengths was calculated and average.

requirements, especially for quality analysis and process
control.
The purpose of this study was to analyze the parameters
for the scanning precision test for the application of NIR
spectroscopy to determine the different between organic
and inorganic tomatoes.
2. Materials and Methods
2.1 Samples.
Samples of organic tomatoes were collected from the
Pramesuk farm, in the Pathum-tani Province and samples
of inorganic tomatoes were chosen from the Salaya-orchid
farm, in the Nakron-Prathom Province. They are collected
in three maturity levels i.e. green orange and red tomatoes.

3. Results and Discussion
Table 1 shows the repeatability and reproducibility of
NIR spectra for organic and inorganic tomatoes at different
2.2 NIR scanning.
maturity levels obtained from FT-NIR spectroscopy at 3
FT-NIR spectrometer (MPA, Bruker, Germany) in the wavenumbers, were 10309.3, 6711.4 and 5154.6 cm-1. The
wavenumber range of 12500 - 3600 cm-1 and Micro – NIR repeatability and reproducibility of organic and inorganic
Pro (Viavi, USA) in the wavelength range of 950 – 1650 nm tomatoes at 3 wavenumbers, were decreased with the
were used for scanning of tomatoes at room temperature degree of maturity except the fluctuated value at 10309.3
of 25±2ºC.
cm-1. This fluctuation was occured because there was only
one spectrum in 10 repetitions which was abrupt change at
2.3 Repeatability and Reproducibility of NIR scanning.
Repeatability of NIR scanning was determined by this wave number. There were the different in the
scanning the same sample in the same location for 10 precision value between the organic and inorganic
times, then calculating the standard deviation (SD) of the tomatoes.

Table 1 Standard deviation of repeatability and reproducibility of NIR spectra for organic and inorganic tomato at
different maturity obtained from FT-NIR spectrometer.
Wavenumber
At 10309.3 cm-1
At 6711.4 cm-1
At 5154.6 cm-1

Average

Tomato
samples
Green
Orange
Red
Green
Orange
Red
Green
Orange
Red
Green
Orange
Red

Scanned time
10 time
10 time
10 time
10 time
10 time
10 time
10 time
10 time
10 time
10 time
10 time
10 time

Repeatability
Organic
Inorganic
0.00312
0.00262
0.00254
0.08026
0.00244
0.00148
0.00365
0.00487
0.00312
0.00579
0.00252
0.00298
0.00406
0.00482
0.00360
0.00673
0.00271
0.00469
0.00361
0.00410
0.00309
0.03093
0.00256
0.00305
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Reproducibility
Organic
Inorganic
0.02937
0.04881
0.04120
0.03971
0.04034
0.02762
0.03852
0.08185
0.05761
0.04539
0.04034
0.03632
0.04116
0.09732
0.07106
0.05316
0.05250
0.04264
0.02726
0.07599
0.05663
0.04609
0.04650
0.03552

Table 2 Standard deviation of repeatability and reproducibility of NIR spectra for organic and inorganic tomatoes at
different maturity from Micro – NIR spectrometer.
Wavelength
At 970 nm

At 1450 nm

At 1490 nm

Average

Tomato
samples
Green
Orange
Red
Green
Orange
Red
Green
Orange
Red
Green
Orange
Red

Repeatability
Organic
Inorganic
0.00316
0.01009
0.00227
0.02196
0.02490
0.00699
0.00071
0.00204
0.00080
0.00824
0.00502
0.00217
0.00069
0.00166
0.00082
0.00876
0.00546
0.00224
0.00152
0.00459
0.00130
0.01299
0.01179
0.00380

Scanned time
10 time
10 time
10 time
10 time
10 time
10 time
10 time
10 time
10 time
10 time
10 time
10 time

Table 2 shows the repeatability and reproducibility of
NIR spectra for organic and inorganic tomatoes obtained
from Micro–NIR spectrometer at 3 wavelength, 970, 1450,
1490 nm. The repeatability of organic tomato and
reproducibility of inorganic tomatoes at 3 wavelength, were
decreased with the maturity levels. The repeatability of
inorganic tomatoes and reproducibility of organic tomatoes
were fluctuated at every wavelength.
When the scanning precision of these two spectrometers
were compared, it is clearly seen that the FT-NIR
spectrometer was more precise than the Micro-NIR one
due to less fluctuation of the data and less average value
of the repeatability and reproducibility.
4. Conclusions
It can be concluded that the maturity levels and types
of tomato affected the scanning precision of FT-NIR
spectrometer , the Micro-NIR spectrometer was less
precise. The FT-NIR spectrometer might be able to classify
the maturity levels of tomato and difference between
organic and inorganic tomatoes. Anyway the more robust
model should be developed using more samples and
more variation of samples.
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Reproducibility
Organic
Inorganic
0.08449
0.07437
0.08157
0.03666
0.05800
0.08620
0.03079
0.02262
0.02524
0.01563
0.02382
0.03311
0.03241
0.02434
0.02646
0.01631
0.02476
0.03417
0.04923
0.04044
0.04442
0.02287
0.03553
0.05116
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Abstract
Regarding the potential irrigation area assessment, there are many criterias to consider such as water budget,
topography, environment and socioeconomic, distance from channel, specific yield of runoff, rainfall, land use, percentage
of slope area , and soil series. This study aimed to assess Huai Samran basin area in amphoe Khukan, Sisakat province for
agricultural planning. By weighting and scoring of each criterion. Then the levels of suitability area map were constructed
by using Geographic Information System (GIS). The results of an analysis showed that, 61.18% of irrigation area was
moderately suitable for development. The agricultural area can be divided into 4 zones, there are highly suitable (S1)
58.51%, moderately suitable (S2) 25.17%, marginally suitable (S3) 6.04%, and not suitable (S4) 10.25%, respectively. The
results of this study will be used as a guideline for sustainable agricultural planning in Hui Samran basin.
Keywords: potential irrigation area, suitability area, agricultural zoning.

1. Introduction
Thailand is an agricultural country promoting agricultural
production. At present, however, however, the country
faces a problem in resource exploitation particularly o
nwater as a main factor for agriculture as well as industrial
factor and consumption. The problem solving in water
needs to be dependent on various aspects of concerned
data to solve the problem such as agricultural areas,
irrigational areas, areas lacking of water, data on land used,
rainfall datal, etc. This aims to manage articultural areas to
have a highest efficiency in agricultural management. This
can be done in the form of geo-informantion system which
relies on the object principle on the geo-information
system. As a matter of fact, the geo-informantion sysemts
is the management of geo-informantion by using computer
focusing on the results in the form of a map connecting an
area data table and descriptive data to be analyzed
together. This is suitbalbe for using it with an analysis
which a lot of data are used as well as a big area.
Therefore, this study aims to manage irrigational areas in
Huay Samran basin. This aims to make a plan on zoining
aricultureal lanad use in Huay Samran basin. Data are
analyzed in the form of a geographical.
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2. Materials and Methods
2.1 Assessment of appropriateness of irrigational areas
and level of the agricultural areas based on a score of the
total appropriateness of each weighted factor as shown in
the equation below:
∑

(1)

Where:
S
Wi
Fi
N

=
=
=
=

A weighted total score of appropriateness
Weight of variables
A score of appropriate factors
A number of factors

2.2 Factors on an appropriateness assessment and
irrigational areas.
 Land use - The project assessment is based on an
area size, cultivation area, and cultivation of each kingd of
plants. These data are needed for the assessment and
need for water of the palnts. This was because the land
used pand could help effective existing land use.
 Slope – Good low and high conditions of the
irrigational areas shold be constant slope, not too much
planin or slope because it may have a drainage problem.
In other words, too much slope may cause a problem in
soil erosion while there aer water supplying and rainfall.

This surely makes water supply. That is, appropriate areas
for the prjet shold have a slope between 0.1-5.0 percent.
 The ratio of amount of rainfall and reference crops
evapotranspiration (ETo) – The amount of rainfall in the
cultivation season is not beneficial to all plants. However,
the plants can store water in a level that it is not
dangerous to the plants. The proportion of rainfall which
in beneficial depends on many compronents such as
amount of rainfall and evapotranspiration.
 An amount of specific yield – It is the amount of
rainfall which has effect on an amount of water directly
used in the irrigational project. Therefore, finding a
relationship of the amount of water in various time spans
must not be less than 5 years. That is many statistical data
have an effect on the accuracy. The specific yield value is
an average value of the amount of water occurring per
time unit per an water catchment area. This value will be
variat based on condtions of the water catchment area
(iso-yield line).
 A level of salanity of the area – The soil in the areas
must have good water lock. However, it is on the basis of
good drainage, low level of garouwnd water, not be acidic
soil alkali soil, hight soil fertility, and resilstance of sil
erosion.
 Distance from a water source – Existing irrigational
areas are found not be 6 km. from a stream or river.
2.3 As assessment of appropriateness of the land.
The assessment of appropriateness of the land is
making data on various physical factors to consider a level
of appropriateness. It is compared with needs of plants.
Also, physical factors having effection soil properties which
are different are taken into consideration. This is in terms
of climate condition, topographic condition, and soil
properties. The consideration of soil properties is a
regulation on a level of appropriateness of land use.
Besides, this can assess kind of plants can be grown in the
area and it can be a guideline for appropriate managemtn
and improvement.
2.4 Classificaiton of a level of appropriateness of the soil
for cultivation.

The classification of the level of appropriateness of the
soil for cultivation employs the criteria of the FAO. This
relies on the principle of the mose appropriate land for
cultivation of a specific kind of palnts. This classification is
on the basis of the following : highl suitable: S1, moderately
suitable: S2, and marginally suitable: S3. The soil properties
which are limitations for land use include temperature, and
amount of rainfall, area slope, soil depth, water drainage of
the soil, and soil fertility control (FAO, 1983). An
assessment of soil potential which FAO (1998) had
conducted a study in terms of its utilization in various
forms employed 2 factors: physical environment and land
use. However, land evaluation for a specific kind of plant
growing needs to assess quality of the area regaridn
gcompetency of the area for a highest benefit.
3. Methodology
This study was the planning on the mangemnt of Huay
Samran bsisn area snd the allocation of areas for land use
for sustainable agriculture.

Figure 1 Flow Chat of Methodology.
4. Results and Discussions
Based on enginerring, agriucltureal, and environmental
aspects of the study area, the following were found:.
4.1 An analysis of appropriatenss of the irrigational area.
This was based on the determination of weighting and
score (Table 1).
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Table 1 Weighting the score of appropriateness of the irrigational area in accordance with importance of the
variables.
Item

Variable

1

Land use

Variable
weight
10

Fixed criteria
Rice field
Cassava
Para rubber
Forest area and other

Sequencing of
appropriateness
S1
S2
S3
N

Total
2

An amount of rainfall / ETo
(mm.)

10

4.7-5.2
4.2-4.7
3.7-4.2
3.2-3.7

S1
S2
S3
N

More than 30
20-30
10-20
Less than 10

S1
S2
S3
N

0-5
5-10
10-15
15-30

S1
S2
S3
N

Sandy loam
Loamy sand
Clay loam
Sandy soil or clay

S1
S2
S3
N

Total
3

Specific Yield
(Litres/second/Km2)

20

Total
4

Slope percentage
(%)

20

Total
5

Physical appearance of the
soil (%)

20

Total
6

Soil salanity
(%)

10

Less than 0.2
0.2-0.5
0.5-10
More than 10

S1
S2
S3
N

0-3
3-6
6-9
More than 9

S1
S2
S3
N

Total
7

Distance from the stream
(Km2)

10

Total

Total score
0.40
0.30
0.20
0.10
1.00
0.40
0.30
0.20
0.10
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
2.00
0.80
0.60
0.40
0.20
2.00
0.80
0.60
0.40
0.20
2.00
0.40
0.30
0.20
0.10
1.00
0.40
0.30
0.20
0.10
1.00

by forest (17%) and residential area/other activities (10%).
4.1.1 Score level of land use.
According to the study, it was found that most of the Huay Samran bsisn had land used for agriculture most
areas (73%) in this study wer used for agriculture, followed (495,675 rai) and it was mostly rice field. Thus, this study
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area was very appropriate and the map proparation for
land used was shown in Figure 2.
4.1.2 Score level of an amount of rainflall and
evapotranspiration of reference crops (ETo) ratio.
It was found that a highest average amount of rainfall
was in Huay Samran basin (102.09 mm). ETo was obtained
by the computation using Penman-Monteith equation. ETo
in Huay Samran basin was equivalent to 4.05 mm. Hence,
the appropriateness was a moderate level.
4.1.3 Score level of an amount of specific yield of
runoff.
Regarding an amount of specifific yield of basin water, it
was found that Hay Samran basisn had an ananual amount
of water for 1,168.71 cubic metres. The specific yield value
of basin water was 18.87 litres/second/km2 so the
appropriateness was low. The map preparation of an
amount of specific yield was shown in Figure 2.
4.1.4 Score level of slope percentage of the area.
Slope had an effect on the investmane of water supply
system as shown in Figure 2. According to the study area, it
could be seen that most of the area had 0-5 percent slope
so it was very appropriate.
4.1.5 Score level of physical appearcne of the soil.
Physical appearance of the soil shown in Figure 2
showed that it was sandy loam. There was Roi-Et sery (Re)
and followed by Korat sery (Kt) which was loamy sand.
The rest were Ubon sery (Ub), Ly/Ty and Ac so the study
area was very appropriate.
4.1.6 Score level of soil salinity.
Soil salinity in the study as shown in Figure 2 was less
than 0.2 pecnet and its area was bigger than the area
having soil salinity of 0.5-10 but less than the level of soil
salinity of 0.2-0.5. Hence, the study area was appropriate
at a moderate level.
4.1.7 Score level of distance from the stream.
It was found that most of the study area in Huay
Samran basin was far from the irrigational area for not
more than 15 km. so a level of appropriateness was low.
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4.2.2 A guidline for agricultural area zoning in Huay
Samran basin.
According to Table 3, it was found that most of the
area was suitable for growing rice (334,380.75 rai). This was
followed by cassava (143,880.56 rai) and vegetagbles and
tocacco (34,562.11 rai), an area covering 58,634.50 rai was
not suitable for cultivation was show in figure 3. (58.5,
25.17, 6.04, and 10.25 percent, respectively).

Figure 2. Maps showing levels of appropriateness of the
development of irrigational area in Huay Samran basin,
Khukhan district, Srisaket province.

Figure 3 A map showing the arrangment of agriculture in
Huay Samran basin
Table 3 An area suitable for agricultural zoning.
Leverl of
appropriateness
Highly appropriate
Moderately appropriate
Lowly appropriate
Inappropriate (N)

4.2 Potential in the development of irrigational area and
a guideline for agriculture zoning in the area of Huay
Samran basin.
4.2.1 Potentail in irrigational area development.
Factors employed for an assessment of potential of the
irrigational area included: 1) land benefit, 2) soil type, 3)
soil salinity, 4) slope of the area, 5) distance from the
stream, 6) an amount of specific yield and 7) ratio of
amount of rainfall and ETo. It was found that the area had
potential in irrigational area development at a moderate
level. The area most appropriate for the develpemtn (S1)
covered 103,382.89 rai or around 18.09 percent whereas S2
was found at a moderate level (346,624.66 rai or 61.8%)
and S3 was found at a low level (10,307.90 rai or 1.80%)
beside, an inappropriate area covered 108,112.42 rai or
18.91 percent (Table 2).
Table 2 Potentail of the area for irrigational
development.
Level of appropriatencess
Highly appropriate
Moderately appropriate
Lowly appropriate
Inappropriate (N)

Rai
103,382.89
349,624.66
10,307.90
108,111.42

Area

%
18.09
61.18
1.80
18.91

Existing area
Rai
334,380.75
143,880.56
34,562.11
58,634.50

%
58.51
25.17
6.04
10.25

5. Conclusions
To judge the irrigational area, various factors must be
taken into counsideration i.e. land use, amount of rainfall
and ETo ratio, an amount of specific yield of soil series,
level of salinity, distance from the stream, and socioeconomic aspect, respectively.
According to the study, it was found that the study area
mostly had land use on agriculture (73%) whereas forest
area account for 17% and residential area and other
activities accournt for 10%. Huay Samran basin had land
use for agriculute most (495,675 rai).
Regarding an amount of raninfall and ETo in the study
area, it was found that an amount of a highest average
rainfall in Huay Samran basin was around 102.09 mm. The
evaporation of reference water obtained from the
computation of climate data based on the equation of
Penman- Monteith. Its amount was found to be at 4.05
mm. for an amount of specific yield of basin water of Huay
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Samran basin, it was found to be at 1,168.71 cubic metres Voogd, H. Multicriteria Evaluation for Uran and Regional
Planning. London. 1983
per year on average. After, that, finding the specific yield
value of basin water found to be at 28.87 Klaewklang and Mekprunsawong. Application of GIS for a
study on potential of irrigation area at the Lower Mae
litres/second/km2.
Kong River Basin. Proceeding of the 9 National
The slope had an effect on the investment of water
Convention on Civil Engineering. Bangkok. 2004
supply system. It could be seen that the sutyd area
mostly ahd a lope level at 0-5 percent. For distance form
the stdream, it was that the study area in Huay Samran
mostly far from the irrigational area for not more than 15
km.
Regarding results of the study on potential in irrigational
area development and a guideline for agricultural area
zoning, it was found that the potential area for
development had appropriateness at a moderate lovel.
The area most appropriate for the development (S1)
covered an area for 18.09 percent whereas an area of
moderately and lowly appropriate (S2) (S3) covered an
area for 61.18 and 1.80 percent respectvely. However, an
inappropriate area covered 18.91 percent. Besides, it was
found that the study area was mostly suitable for growing
rice, followed by field corps such as cassava, vegetables
and tocacco, and inappropriate for farming (58.51, 25.17,
6.04, and 10.25%, respectively).
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Abstract
The polluted river water is often used as raw water for clean or drinking water supply in many areas of
Indonesia. This leads to the increased water treatment costs as well as public health risks. An innovation of biofiltration
process for pre-treatment of the polluted river water as raw water in a drinking water supply system can be considered as
an effective solution. This research work aimed at evaluating the technical and financial benefits of applying this
technology as a pre-treatment step prior to conventional coagulation/flocculation and chlorination processes. Research
was carried out by using biofilters with quartz sand as filter media. The biofilters were operated in an upflow or downflow
operation mode at various hydraulic retention time (HRT). It is obvious that pre-treatment of polluted water using
biofiltration process could improve the quality of raw water that could lead to the improved quality of treated water, or
increase the water treatment plant capacity. The biofilters demonstrated the ability to reduce organics, ammonium and
physical pollutants such as total suspended solid/TSS, color and turbidity of the treated water, where the removal
efficiency is depending on the applied HRT. The decrease in TSS or turbidity will reduce coagulant consumption in the
subsequent water treatment processes. Furthermore, the ammonium removal will eventually reduce chlorine required
for disinfection. The paper presents the performance of the biofiltration process for removal of TSS, turbidity, color, COD,
and ammonium from river water as raw water in a drinking water supply system.
Keywords: Ammonium removal, biofiltration process, financial benefit, organics removal, polluted river water, quartz sand, raw water.

1. Introduction
Wastes from agriculture, livestock, fishery, trade,
industry and housing are often discharged into the river
that results in the river water pollution. This pollution
disrupts the equilibrium of aquatic ecosystems, as well as
disturbing aesthetics and increasing human health risks.
Various programs and activities to control the pollution
have been realized by the government, industry and nongovernmental organizations, but the efforts have not been
fully successful yet; even the pollution of river water is
getting worse in some areas of Indonesia. The
contaminated river water is often used as raw water in the
provision of clean or drinking water supply. This condition
causes the cost of water treatment to be expensive and
public health risks increased.
Innovation of biofiltration technology can be the
effective solution of the problem of clean or drinking water
supply. The biofiltration process is a process that utilizes

microorganism attached on a solid matrix surface and
forms a biological layer (known as biofilm). This process
can filter out pollutants physically, and also degrade
pollutants through biological activity (Chaudhary et al.,
2003). Many types of microorganisms (aerobic, anaerobic,
and facultative bacteria, as well as protozoa) play an
important role in degrading organic compounds in the raw
water through metabolism to generate energy for their
growth. In biofiltration system, various processes take place
simultaneously such as oxidation, absorption, and filtration
of pollutants by biofilms (Horan, 1990).
Biofilm process (the basic principles of biofiltration
process) has been proven to be effective used for many
purposes of water and wastewater treatment (Chaudhar et
al., 2003; Jou and Huang, 2003; Sheth and Dave 2010). This
system is suitable for removal of organic pollutants as well
as nutrients from water and waste water (Haseborg et al.,
2010). The advantages of biofilter for treatment of water

105

and waste water are low investment and operational costs,
stable over long periods of time, high degradation rate, no
by-product, and simultaneous eliminating of organic and
inorganic mixtures. The effectiveness of biofiltration
process is strongly influenced by the type and
characteristics of biofilter media. The more extensive the
surface of a biofilter media the more biofilms can be
attached on the media (Chaudhary et al., 2003; Vedova,
2008).
Performance of the biofiltration process is determined
primarily by two parameters, namely the surface
characteristics of the support material (matrix) and the
biofilm thickness that affects the substrate and oxygen
supply from the liquid phase (Bever et al., 1995;
Banjenbruch, 1998; Malone and Pfiffer, 2006). In addition,
the operating conditions also determine the performance
of the process, such as contact time between
microorganisms in biofilms with pollutants, type and
concentration of pollutants, recirculation rate, and
dissolved oxygen levels.
This research work was aimed at evaluating the process
performance, and analyzing the benefits of biofiltration
processes to eliminate pollutants of raw water. Particular
attention is paid to the influence of HRT and the mode of
operation (upflow or downflow). Both technical and
financial benefits of using the biofiltration process are
analyzed including the removal efficiency of various

pollutants and the quality of treated water as well as the
reduction in chemical costs (coagulant and chlorine) due
to the improved water quality.
2. Materials and Methods
2.1 Materials and Equipment’s
The materials used in this research are raw water from
river, quartz sand as biofilter media, and chemicals for
laboratory analysis. The equipment’s used in this research
are two biofilter units with quartz sand as medium, aerator
for air supply into biofilter, control valve, pump, water
tank, and piping system (Figure 1).
The biofilter units used for the experiments are made
of a 4 inch diameter PVC pipe and 100 cm high. The total
biofilter volume is 6.6 L consists of water volume of 3.2 L
and quartz sand media volume of 3.4 L. There biofilter
units are operated in upflow and downflow operation
modes parallel. In the upflow biofilter, water flows from
the bottom upwards, while in downflow biofilter water
flows from the top downwards. Compressed air flows from
the bottom of the biofilter for both modes of operation.
Equipment’s or instrumentations used for physical and
chemical analysis include microscope, spectrophotometer,
distillation apparatus, COD reactor, pH meter, DO meter,
sample bottle, as well as various glass tools such as
Erlenmeyer, cup glass, kjedahl pumpkin, bulb, volumetric
pipette, dropper, and other standard laboratory equipment’s.

Figure 1 Schematic of upflow biofilter (left) and downflow biofilter (right).
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2.2 Methods.
This research consists of several stages: preparation
stage, acclimatization process, variation of HRT, biofilm
observation, and technical and financial benefit analysis.
Acclimatization process is done naturally by continuous
flowing water into the biofilter systems that was filled with
quartz sand. Acclimatization is realized with a HRT of 2
hours until the biofilm reaches pseudo-steady state. HRT is
calculated based on EBRT (Empty Bed Retention Time).
Performance of the biofiltration process during the
acclimatization is determined by analyzing the physical
water analysis parameters (TSS, turbidity, and color) for
both influent and effluent. The test of the influence of
HRT is performed after the biofilm reaching the pseudosteady state condition. The HRT is set at 1, 2, 3, and 4
hours as treatment levels. The HRT variation is done by
adjusting the input flow rate into the biofilter.
Laboratory analysis was performed according to
standard method: color, turbidity, organic substances
(expressed as chemical oxygen demand/COD), ammonium,
and nitrate were performed acceding to APHA (2005). TSS
was measured using spectrophotometry (HACH DR / 4000).
Financial benefits analysis is analyzed by calculating the
decrease of required chemicals (coagulant and chlorine for
disinfection) as a result of the better quality of raw water,
i.e. the difference of TSS and ammonium concentrations in
the influent and effluent.
3. Results and Discussion
3.1 Acclimatization process.
Acclimatization is done in order to allow an organism
adapting physiologically to a new environment. In simpler
term, it can be interpreted as an adaptation of organism to
a new environment (Rittner and Bailey, 2005). In general,
the concentrations of pollutants in the raw water decrease
after being treated with biofilter. Figure 2 shows that
turbidity, color, and TSS of influent and effluent as well as
removal of the parameters during the acclimation process.
The removal of physical parameters tends to increase with
the increasing operation time. The end of the
acclimatization process is characterized by the

achievement of pseudo-steady state conditions, indicated
by a stable level of pollutant removals. The longer the
time of operation, the better the microorganisms getting
adapted to its environment and thus the higher the rate of
pollutants removal. As shown in Figure 2, the pseudosteady state condition can be achieved at operating times
of about three to four weeks.
3.2 Pollutant removal.
3.2.1 Physical parameters removal.
Figure 3 shows the turbidity, color and TSS removals at
various HRTs. The raw water input has a turbidity of 6-12
FTU, color of 50-60 PtCo, and TSS of 5-9 mgL-1. Upflow
biofilter is able to reduce turbidity of 36-69%, depending
on applied HRT. Downflow biofilter removes turbidity of
41-72%, slightly higher than upflow biofilter. At HRTs of 1-4
h, biofilter was able to decrease color of approx. 46-72%
for upflow biofilter and 47-78% for downflow biofilter.
Upflow biofilter decreases TSS of 30-57%, while downflow
biofilter decrease TSS of 35-67%. The elimination of physical
parameters, especially TSS and turbidity, is most likely due
to the physical effects of sand filtration. However, the
particles that are retained in the sand filter may be
biologically degraded by bacterial or protozoal activity
present in the biofilter system. This distinguishes the
biofiltration process by the only physical filtration
operation. From the figure it is seen that the physical
parameter removal increases with the increased HRT,
where the biofilter downflow performance is slightly better
than the steam biofilter.
3.2.2 COD removal.
Figure 4 shows COD removal at various HRTs. COD inlet
ranges from 50-110 mgL-1. At HRT 1-4 hours, the biofilter
was able to reduce COD between 39-60% for upflow
biofilter, and 43-72% for downflow biofilter. The contact
time influences the ability of microorganisms to degrade
organic matter (Schnurer and Jarvis, 2009; Manahan, 2011),
in which the COD removal increases with the increased
HRT.
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Figure 2 Turbidity, color, and TSS of influent and effluent as well as removal of the parameters during the acclimation
process.
From Figure 4 it can be seen that the increased HRT
leads to the higher COD removal by the biofilter. With the
increased HRT the microorganisms have sufficient time to
perform metabolism and utilize the dissolved organic
substances contained in the water. In addition to oxygen
supply, the introduced air also serves as mixing for
improving mass transfer in the system.
Both upflow and downflow biofilters are able to reduce
COD. The downflow biofilter has slightly higher removal
efficiency than upflow biofilter because of the better

mixing of air and liquid in this type of biofilter system. In
downflow biofilter system air flows from the bottom
opposite the direction of the water flow so that mixing and
better mass transfer can take place better.
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reduce ammonium, where the higher HRT the higher is the
ammonium removal. As in the case of physical and COD
parameters, the rate of ammonium decrease in the
biofilter downflow is generally slightly higher than in the
upflow biofilter At HRT of 1-4 h, the biofilters remove
ammonium of 25-47% for upflow biofilter, and 25-50% for
downflow biofilter. The process of ammonium removal is
called nitrification (Mahida, 1993).
The product of nitrification process is nitrate, so as a
result the ammonium reduction is an increase in nitrate, as
seen in Figure 5 (below). The nitrification process consists
of two stages, namely ammonium is oxidized to nitrites by
the bacteria Nitrosomonas and Nitrosococcus. Furthermore,
nitrites are converted to nitrate by Nitrobacter. Both types
of the bacteria are aerobic obligate bacteria, so the process
requires the presence of dissolved O2 in sufficient
quantities (Manahan, 2011).

Figure 3 Turbidity, color, and TSS removal at various HRTs.

Figure 4 COD removal at various HRTs for upflow and
downflow biofilters.

Figure 5 Ammonium removal and nitrate increase at
various HRTs for upflow and downflow biofilters.

3.2.3 Ammonium removal.
Figure 5 shows the ammonium removal as function of
HRT (upper). The raw water inlet contains ammonium 1.21.6 mgL-1. Both upflow and downflow biofilters are able to

3.3 Financial Benefits Analysis.
The decrease of TSS (or turbidity) of raw water results
decrease of coagulant requirement in the process of
coagulation, for example coagulation with PAC (Poly
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Aluminum Chloride) liquid with aluminum oxide content of
10.37%, as shown in Figure 6. Table 1 shows the
relationship between physical characteristics (TSS, turbidity,
color) of raw water with optimum PAC liquid dose for
coagulation process. Basically, the higher the quality of raw
water the lower is the required coagulant dose for the
water treatment.
Table 1 Optimum PAC dose as function of raw water
quality (TSS, turbidity, color).
TSS

Turbidity
(FTU)
39
46
67
138

1

(mgL- )

23
62
93
126

Color (PtCo)
189
233
344
887

Optimum PAC
dose (mLL-1)
0.0015
0.015
0.03
0.04

The coagulant requirement for coagulation process is
directly proportional to the TSS of the raw water, which
in this case may be expressed as.
.

0.0003.

where TSS is the concentration of suspended solids
(mgL-1). With the help of the equation, the decrease in
PAC required can be estimated from the decrease in
TSS resulting from pre-treatment of raw water with the
biofilter. For example, decreasing of TSS from 12 to 3
mgL-1 is equivalent to a decrease in PAC requirement
from 3.6 to 0.9 mLm-3 (a decrease in PAC requirement of
75%).
Optimum PAC dose (mL/L)

0.045

y = 0.0003x
R² = 0.9407

0.030

disinfection process according to the following reaction
equation:
NH4+ + Cl2 + 2HOCl  NCl3 + 2H++Cl- + 2H2O

The ammonium in raw water can be oxidized to nitrate
(nitrification) in the biofiltration process. A decrease in
ammonium concentration also means decreasing of the
chlorine requirement in the disinfection process. According
to the reaction equation above, one mole (18 g) of
ammonium reacts with one mole (71 g) of chlorine. For
example, if the biofilter reduces ammonium from 2.5 to
0.5 mgL-1 can decrease the chlorine requirement from 9.9
mgL-1 to 2.0 mgL-1 (a decrease of 80%).
By knowing the price of these chemicals (PAC and
chlorine), the financial benefits of improving the quality of
raw water can be estimated for a certain amount of
treated raw water. The technical and financial benefits can
be considered for implementing the biofiltration system for
the extension of existing water treatment systems. The
application of biofiltration process as a pre-treatment of
polluted raw water provides various benefits to the existing
water treatment plant, such as improvements of treatment
capacity and quality of processed products.
From the discussion above, it is obvious that pretreatment of polluted water using biofiltration system
could improve the quality of raw water and the quality of
treated water, or improve the water treatment plant
capacity. The biofiltration process could be implemented
as pre-treatment of polluted river water as raw water in
the clean or drinking water supply system. The addition of
this unit to the existing water treatment plant will not
interfere with the design and operation of the existing
water treatment systems significantly.
4. Conclusion and Recommendation

0.015

0.000
0

50

100

150

TSS (mg/L)

Figure 6 Optimum PAC dose as function of TSS in the
water.
The ammonium (NH4+) in raw water can not be
eliminated in a conventional water treatment system
significantly, so that ammonium will remain in the treated
water. Ammonium reacts with chlorine (Cl2) added in the

4.1 Conclusion.
Biofiltration process using quartz sand as biofilter media
can remove various pollutants in raw water significantly,
such as turbidity, color, TSS, COD, and ammonium.
Hydraulic residence time determines the efficiency of
pollutant removal in raw water, where the downflow
biofilter results in slightly better removal efficiency than
the upflow biofilter. Besides technical benefits, the use of
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Rittner, D., Bailey, R.A. 2005. Encyclopedia of Chemistry.
Facts on File: AS.
Sheth, N., Dave, S. 2010. Enhanced biodegradation of
4.2 Recommendation.
Reactive Violet 5R manufacturing wastewater using
The biofiltration technology has enormous potential
down flow fixed film bioreactor. Bioresource
technical and financial benefits as pre-treatment of polluted
Technology 101, p. 8627-8631.
river water in the water treatment system. Further
research is needed for optimization of the biofiltration Vedova, L.D. 2008. Biofiltration of Industrial Waste Gases in
Trickle-bed Bioreactor, Case Study: Trichloroethylene
process, especially for the elimination of emerging
Removal. Universit`a degli Studi di Padova.
pollutants derived from pharmaceuticals, shampoos,
cosmetics, pharmaceuticals, chemical or synthetic fertilizers,
herbicides, and pesticides.
biofiltrations has been shown to result in cost saving due
to reduced consumption of coagulant and chlorine.

5. Acknowledgements
Authors thank to the Ministry for Research, Technology
and Higher Education for the financial support to realize
this research work through Competency Grant FY 2017.
6. References
[APHA] American Public Health Association. 2005. Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater,
21st edition. Washington (US): APHA.
Banjenbruch, M. 1998. Stand der Biofiltration in
Deutschland, Abwassertechnik, Helf 4/1998, S. 13-18,
1998.
Bever, J., Stein, A., Teichmann, H. 1995. Weitgehende
Abwasserreinigung, 3.Auflage, Muencen
Chaudhary, D.S., Vigneswaran, S., Ngo, H., Shim, W.G., Moon,
H. 2003. Biofilter in Water and Wastewater Treatment.
Korean J.Chem. Eng. 20(6):1054-1065.
Haseborg, E., Zamora, T.M., Fröhlich, J., Frimmel, F.H. 2010.
Nitrifying microorganisms in fixed-bed biofilm reactors
fed with different nitrite and ammonia concentrations.
Bioresource Technology, 101, pp. 1701–1706
Horan, N.J. 1990. Biological Waste Treatment Systems:
Theory and Opinion. New York (NY): John Willey and
Sons Inc.
Jou, C.J., Huang, G.C. 2003. A pilot study for oil refinery
wastewater treatment using a fixed film bioreactor.
Advances in Environmental Research 7:463-469.
Malone, R.F., Pfiffer, T.M. 2016. Rating fixed film nitrifying
biofilters used in recycling aquaculture systems.
Aquacultural Engineering, 36, pp. 389-409.
Manahan, S.E. 2011. Water Chemistry, Green Science and
Technology of Nature’s Most Renewable Resources.
Boca Raton (US): CRC Press.

111

TAM001

การพัฒนาเครือ่ งหัน่ ย่อยหอมแดง
บัญญัติ นิยมวาส1*
1

สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, จังหวัดสงขลา, 90000
ผู้เขียนติดต่อ:: บัญญัติ นิยมวาส E-mail: banyat@engineer.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องหั่นย่อยหอมแดง เนื่องจากในขั้นตอนการหั่นหอมแดงจะเกิดการระคายเคืองตาและกําลัง
การผลิตด้วยแรงงานคนก็ไม่สูงมากนัก จึงทําให้เป็นที่มาของการพัฒนาเครื่องหั่นหอมแดงในครั้งนี้ โดยเครื่องหั่นหอมแดงจะทําจากเหล็กกล้าไร้
สนิม มีใบมีดสําหรับหั่นหอมแดง ติดตั้งบนแผ่นจานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 36 เซนติเมตรที่หมุนได้ โดยใบมีดมีจํานวน 2 ใบ ติดตั้งตรงข้ามกัน
มอเตอร์ที่เป็นต้นกําลังขับมีขนาด 1/8 แรงม้า หมุนด้วยความเร็วรอบ 1,410 รอบต่อนาที ทําการทดรอบมอเตอร์ในอัตรา 1:3 จนได้ความเร็วใน
การหมุนของแผ่นจานใบมีดเท่ากับ 470 รอบต่อนาที การทดลองจะทําการเปรียบเทียบระหว่างเครื่องหั่นหอมแดง และ แรงงานคน โดยทําการ
ทดลองซ้ํา 3 ครั้ง พบว่าเครื่องหั่นหอมแดงสามารถหั่นหอมแดงจํานวน 1 กิโลกรัมที่มีจํานวนหัวเฉลี่ยเท่ากับ 34 หัว ในเวลา 95.7 วินาที (37.6
กิโลกรัม/ชั่วโมง) ส่วนแรงงานคนจะหั่นหอมแดงจํานวน 1 กิโลกรัมที่มีจํานวนหัวเฉลี่ยเท่ากับ 34 หัว ในเวลา 486 วินาที (7.4 กิโลกรัม/ชั่วโมง)
คิดเป็นเวลาที่เร็วกว่ากันอยู่ 5 เท่า
คําสําคัญ: เครื่องหั่นย่อย, หอมแดง
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Abstract
This research project purposed to develop the shallot chopping machine. Due to the fact that the cutting step
of shallot causes eyes irritation while the production using labors have not high potential, these reasons became the
origin of this research on the development of shallot chopping machine. The chopping machine made of stainless steel,
having cutters for chopping shallots installed on the spinning plate with 18 cm radius. There are 2 cutters installed
opposite to each other. The motor has its capacity at 1/8 hp, spinning speed at 1,410 rounds/minute. The motor had
been tested in 1:3 ratios until its spinning speed is 470 rounds/minute. The test is to compare between the chopping
machine’s capacity and human labor by testing 3 times. It was found that the machine is capable of chopping 1 kg of 34
shallots within 95.7 seconds (37.5 kg/hr) while using human labor to chop 1 kg of 34 shallotstakes 486 seconds (7.4 kg/hr),
which means using the chopping machine is 5 times faster.
Keywords: chopping machine, shallot.

1. บทนํา
หอมแดง (shallot) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Allium ascalonicum L. อยู่ในวงศ์ Alliaceae (สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ, 2551) เป็นพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรที่สําคัญโดย
พบว่าในปี พ.ศ. 2557 มีผลผลิตรวมเท่ากับ 128,832 ตัน บริโภค
ภายในประเทศคิดเป็นปริมาณ 111,002 ตัน มีการส่งไปยังประเทศ
อินโดนิเซี ย และมาเลเซี ย คิ ดเป็ นปริ มาณ 26,579 ตัน และมีการ
นําเข้าจากประเทศ อินโดนีเซีย จีน และฟิลิปปินส์ คิดเป็นปริมาณ
8,749 ตัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558)

จากที่ได้กล่าวไปแล้ว จะพบว่าในแต่ละปีจะมีการบริโภคหอมแดง
เป็นปริมาณมากถึงกว่า 100,000 ตัน/ปี โดยการบริโภคหอมแดงใน
รู ปแบบหนึ่ งที่ เป็ นที่ นิ ยมกั นก็ คื อการรั บประทานร่ วมกั บไก่ ทอด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่ทอดหาดใหญ่ ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของอําเภอ
หาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา โดยในการบริ โ ภคนั้ น จะอยู่ ใ นรู ป ของ
หอมแดงเจี ยว ซึ่ งมี ขั้ นตอนการทํ า ที่ สํ าคั ญก็ คื อการหั่ นหรื อซอย
หอมแดงให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ โดยในปัจจุบันจากการสอบถาม
และ สํ า รวจข้ อ มู ล ในอํ า เภอหาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา พบว่ า
ผู้ประกอบการที่จําหน่ายหอมแดงซอยก็จะใช้แรงงานคนในการผลิต
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ซึ่งทําให้ได้ปริมาณของผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งใน
ขณะที่หั่นหรือซอยหอมแดงด้วยแรงงานคนก็จะเกิดการระคายเคือง
ตา ทําให้แรงงานไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่
โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะออกแบบและสร้างเครื่องหั่น
หอมแดง ที่สามารถผลิตหอมแดงหั่นที่ได้คุณภาพ ความสะอาดถูก
หลักโภชนาการ ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการหั่นด้วยแรงงานคน
และแก้ปัญหาการระคายเคืองทั้งผิวหนัง จมูก และดวงตาในขณะหั่น
เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าในการจําหน่ายพืชผลทางการเกษตร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องหั่นหรือซอยผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร เช่น ทิวานัถ (2555) ได้ออกแบบและสร้างเครื่องหั่นผล
หมาก โดยมีกําลังการผลิตอยู่ที่ 4,800 ผล/ชั่วโมง วิรัตน์ (2555) ได้
ออกแบบและสร้างเครื่องหั่นชิ้นมันเส้น โดยมีกําลังการผลิตเท่ากับ
1,457.4 กิโลกรัม/ชั่วโมง และมีประสิทธิภาพการหั่นชิ้นมั นเท่ากั บ
85.6 % มงคล (2554) ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นย่อยต้นถั่วลิสง
โดยมีกําลังการผลิตเท่ากับ 515 กิโลกรัม/ชั่วโมง ขนาดชิ้นที่ย่อยได้
6.2 – 7.6 เซนติเมตร จักรนรินทร์ และคณะ (2554) ได้ออกแบบและ
สร้างเครื่องซอยขิงแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยสามารถสไลด์ขิงแผ่นได้ 81.8
กิโลกรัม/ชั่วโมง คิดเป็น 6.2 เท่าของแรงงานคน และตัดซอยเป็นเส้น
ได้ 17.9 กิโลกรัม/ชั่วโมง คิดเป็น 2.5 เท่าของแรงงานคน สุทัศน์ และ
มาโนช (2553) ได้พัฒนาเครื่องหั่นกาบมะพร้าว โดยมีกําลังการผลิต
117.3 กิโลกรัม/ชั่วโมง ที่ขนาด 2 เซนติเมตร, 122 กิโลกรัม/ชั่วโมง ที่
ขนาด 4 เซนติเมตร, 123.1 กิโลกรัม/ชั่วโมง ที่ขนาด 6 เซนติเมตร,
127.5 กิโลกรัม/ชั่วโมง ที่ขนาด 8 เซนติเมตร และ 129.5 กิโลกรัม/
ชั่วโมง ที่ขนาด 10 เซนติเมตร โกศล (2556) ได้พัฒนา ออกแบบและ
สร้างเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งเพื่อใช้ในการเพาะชําต้นกล้า โดยมี
กําลังการผลิตขุยมะพร้าวเฉลี่ย 1.62 กิโลกรัม และ ใยมะพร้าวเฉลี่ย
1.13 กิโลกรัม ในเวลาเฉลี่ย 30.33 นาที
ในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหั่นย่อยหอมแดง เช่น
สณชัย และคณะ (2560) ได้พัฒนาเครื่องหั่นย่อยหอมแดง สําหรับใช้
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้ต้นกําลังขับจากมอเตอร์
ไฟฟ้ าขนาด 0.5 แรงม้ า โดยพบว่ าคมมี ดตั ดที่ มุ ม 15 องศา และ
ความเร็วรอบ 350 รอบต่อนาที สามารถหั่นซอยหัวหอมแดงได้ 150
กิโลกรัมต่อวัน
2. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
2.1 อุปกรณ์การทดลอง
เครื่องหั่นย่อยหอมแดงที่ได้ออกแบบและสร้างมีขนาดกว้าง 45.5
เซนติเมตร ความยาว 70 เซนติเมตร และมีความสูง 85 เซนติเมตร
ชุดใบมีดหั่นหอมแดง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 36 เซนติเมตร ตัว
ใบมีดดัดแปลงจากมีดหั่นเนื้อ โดยการนําใบมีดมาตัดเป็นรูปทรงครึ่ง
วงรีแล้วเจาะยึดติดกับแผ่นใบมีด ตัวดันหอมแดง มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 8.5 เซนติเมตร ยาว 13.5 เซนติเมตร และมีขอบป้องกัน
กันการสัมผัสกับใบมีดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 เซนติเมตร
เครื่องหั่นย่อยหอมแดงใช้มอเตอร์เกียร์ ไฟฟ้ากระแสสลับที่มีกําลังขับ

1/8 แรงม้า ด้วยความเร็วรอบ 1,410 รอบต่อนาที เป็นต้นกําลัง ซึ่งได้
กําหนดอัตราส่วนการทดรอบของมอเตอร์ 1:3 ทําให้ได้ความเร็วรอบ
ของใบมีดที่ใช้ในการหั่นย่อยหอมแดงเท่ากับ 470 รอบต่อนาที
สามารถแสดงโครงสร้างของเครื่องหั่นย่อยหอมแดง และชุดใบมีดหั่น
หอมแดง ได้ดัง Figure 1 – 2 ต่อไปนี้

Figure 1 Detail of Shallot Chopping Machine.

Figure 2 Cutting Blade.
2.2 วิธีการทดลอง
การทดลองเครื่ องหั่นย่อยหอมแดงจะเริ่ มด้ วยการปอกเปลือก
หอมแดงให้ได้มวล 1 และ 2 กิโลกรัม หลังจากนั้นเดินเครื่องหั่นย่อย
หอมแดงด้วยความเร็วรอบ 470 รอบต่อนาที จากนั้นจับเวลาตอนที่
เริ่มใส่หอมแดงลงไปในช่องใส่หอมแดง จนหมดแล้วจึงหยุดจับเวลา
โดยจะทําการทดลองซ้ํา 3 ครั้ง
การทดลองหั่นย่อยหอมแดงด้วยแรงงานคน จะเริ่มด้วยการปอก
เปลือกหอมแดงให้ได้มวล 1 และ 2 กิโลกรัมโดยเริ่มจับเวลาขณะที่
กําลังเริ่มจับหอมแดงวางบนมีดหั่น แล้วทําการหั่นหอมแดงจนครบ
ตามมวลที่กําหนดไว้จนหมดจึงหยุดเวลาหลังจากที่หั่นหอมแดงจน
หมด โดยจะทําการทดลองซ้ํา 3 ครั้ง แสดงภาพขณะทดลองได้ดัง
Figure 3 ต่อไปนี้
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Table 4 Chopped Shallots by Labour (2 kg).
No.

(a) machine
Figure 3 Image while experimenting.

1
2
3
Avg.

(b) labour

โดยปัจจัยที่สําคัญในการพัฒนาเครื่องหั่นย่อยหอมแดงในครั้งนี้ก็
คื อ การลดเวลาในการหั่ นย่ อยหอมแดงหรื อการเพิ่ มผลผลิ ตและ
คุ ณ ภาพของหอมแดงที่ หั่ น ย่ อ ยด้ ว ยเครื่ อ งหั่ น ย่ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ
แรงงานคน อีกทั้งราคาเครื่องที่ต้องไม่สูงมากนัก
3. ผลและวิจารณ์
จากผลการทดลองหั่นย่อยหอมแดงด้วยเครื่องหั่นย่อยหอมแดง
และแรงงานคน โดยทําการหั่นย่อยหอมแดงปริมาณ 1 กิโลกรัม และ
2 กิโลกรัม สามารถแสดงผลการทดลองได้ดัง Table 1-4 ต่อไปนี้
Table 1 Chopped Shallots by Machine (1 kg).
No.
1
2
3
Avg.

shallots
(kg)
1
1
1
1

(units)
32
36
34
34

time
(sec)
87.0
103.0
97.0
95.7

shallots
(kg)
2
2
2
2

(units)
61
64
59
61

time
(sec)
1,132
1,152
1,103
1,129.0

จากผลการทดลองหั่นย่อยหอมแดงด้วยเครื่องหั่นย่อยหอมแดงที่
ได้พัฒนาขึ้นสามารถหั่นย่อยหอมแดงมวล 1 กิโลกรัมที่มีจํานวนหัว
เฉลี่ ย เท่ า กั บ 34 หั ว ได้ ใ นเวลาเฉลี่ ย เท่ า กั บ 95.7 วิ น าที (37.6
กิโลกรัม/ชั่วโมง) และ มวล 2 กิโลกรัมที่มีจํานวนหัวเฉลี่ยเท่ากับ 61
หัว ได้ในเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 183.7 วินาที (39.2 กิโลกรัม/ชั่วโมง) โดย
แรงงานคนสามารถหั่นย่อยหอมแดงมวล 1 กิโลกรัมที่มีจํานวนหัว
เฉลี่ยเท่ากับ 34 หัว ได้ในเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 486 วินาที (7.4 กิโลกรัม/
ชั่วโมง) และ มวล 2 กิโลกรัมที่มีจํานวนหัวเฉลี่ยเท่ากับ 61 หัว ได้ใน
เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 1,129 วินาที (6.4 กิโลกรัม/ชั่วโมง)
จากผลการทดลองสามารถนํ า มาเขี ย นกราฟเปรี ย บเที ย บ
สมรรถนะการทํางานของเครื่องหั่นย่อยหอมแดงกับแรงงานคนได้ดัง
Figure 4 และ 5 ดังต่อไปนี้

Table 2 Chopped Shallots by Machine (2 kg).
No.
1
2
3
Avg.

shallots
(kg)
2
2
2
2

(units)
63
58
61
61

time
(sec)
192
173
186
183.7

Figure 4 Time for Chopped Shallots (1 kg).

Table 3 Chopped Shallots by Labour (1 kg).
No.
1
2
3
Avg.

shallots
(kg)
1
1
1
1

(units)
34
33
34
34

time
(sec)
517.0
477.0
464.0
486.0

Figure 5 Time for Chopped Shallots (2 kg).
จากผลการทดลองหั่นย่อยหอมแดงที่ 1 กิโลกรัม โดยเครื่องหั่น
ย่ อ ยหอมแดงจะใช้ เ วลาเฉลี่ ย เท่ า กั บ 95.7 วิ น าที และสํ า หรั บ
แรงงานคนจะใช้เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 486 วินาที ดังนั้นในระยะเวลาที่
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เท่ า กั น เครื่ อ งหั่ น ย่ อ ยหอมแดงจะมี ผ ลผลิ ต สู ง กว่ า แรงงานคน
ประมาณ 5 เท่า และหากพิจารณาที่ 2 กิโลกรัม โดยเครื่องหั่นย่อย
หอมแดงจะใช้เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 183.7 วินาที และสําหรับแรงงานคน
จะใช้ เวลาเฉลี่ยเท่ากั บ 1,129 วิ นาที ดังนั้นในระยะเวลาที่เท่ากั บ
เครื่องหั่นย่อยหอมแดงจะมีผลผลิตสูงกว่าแรงงานคนประมาณ 6 เท่า
หอมแดงที่ได้จากเครื่องหั่นย่อยหอมแดงและแรงงานคนสามารถ
แสดงได้ดัง Figure 6 ต่อไปนี้

(a) machine
Figure 6 Chopped Shallots.

(b) labour

จากการเปรียบเทียบหอมแดงที่ผ่านการหั่นย่อยด้วยเครื่องหั่น
ย่อยหอมแดงและด้วยแรงงานคนพบว่าหอมแดงที่ได้มีความหนาที่
ใกล้เคียงกันคือประมาณ 1-2 มิลลิเมตร และจากการสังเกตขณะที่หั่น
ย่อยหอมแดงด้วยแรงงานคนในบางครั้งจะมีการติดของหอมแดงกับ
ใบมีด ทําให้ต้องเสียเวลาในการแกะเศษหอมแดงที่ติดกับใบมีดออก
ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะไม่พบในขณะหั่นย่อยหอมแดงด้วยเครื่องหั่นย่อย
หอมแดงที่ได้พัฒนาขึ้น
เครื่ องหั่ นย่ อยหอมแดงที่ ได้ พัฒนาขึ้ นครั้ งนี้ มีค่ าใช้ จ่ ายในการ
สร้ างเครื่ องทั้ งหมดเท่ ากั บ 4,240 บาท ในขณะที่ มอเตอร์ ไฟฟ้ ามี
ขนาด 1/8 แรงม้ าหรื อเท่ ากั บ 93.25 วั ตต์ ดั งนั้ นหากคิ ดต่ อการ
ทํางาน 8 ชั่วโมงจะมีค่าไฟฟ้าประมาณ 2.24 บาท (คิดค่าไฟฟ้าที่ 3
บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมง)
จากปัจจัยที่สําคัญในการพัฒนาเครื่องหั่นย่อยหอมแดงในครั้งนี้ก็
คื อ การลดเวลาในการหั่ นย่ อยหอมแดงหรื อการเพิ่ มผลผลิ ตและ
คุ ณ ภาพของหอมแดงที่ หั่ น ย่ อ ยด้ ว ยเครื่ อ งหั่ น ย่ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ
แรงงานคน อีกทั้งราคาเครื่องที่ต้องไม่สูงมากนัก โดยจากการทดลอง
พบว่ า เครื่ อ งหั่ น ย่ อ ยหอมแดงใช้ เ วลาในการหั่ น ย่ อ ยที่ น้ อ ยกว่ า
แรงงานคน ทําให้กําลังการผลิตต่อชั่วโมงของเครื่องหั่นย่อยสูงกว่า
เมื่อหั่นย่อยด้วยแรงงานคนอย่างเห็นได้ชัด คือมีกําลังการผลิตคิดเป็น
ประมาณ 5-6 เท่าของแรงงานคน และเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพของ
หอมแดงที่ผ่านการหั่นย่อยด้วยเครื่อง ดังแสดงใน Figure 6 ก็พบว่า
หอมแดงที่หั่นย่อยได้มีคุณภาพตรงตามที่ตลาดต้องการ อีกทั้งยังมี
คุ ณภาพใกล้ เคี ยงกั บหอมแดงที่ หั่ นย่ อยด้ วยแรงงานคน และเมื่ อ
พิจารณาราคาค่าจัดสร้างเครื่องหั่นย่อยหอมแดง พบว่ามีค่าใช้จ่ายอยู่
ที่ 4,240 บาท เท่านั้น และมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าประมาณ
2.24 บาท ต่อการทํางาน 8 ชั่วโมง

4. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองหั่นย่อยหอมแดงด้วยเครื่องหั่นย่อยหอมแดงที่
ได้พัฒนาขึ้นสามารถหั่นย่อยหอมแดงมวล 1 กิโลกรัมที่มีจํานวนหัว
เฉลี่ยเท่ากับ 34 หัว ได้ในเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 95.7 วินาที (37.6
กิโลกรัม/ชั่วโมง) และ มวล 2 กิโลกรัมที่มีจํานวนหัวเฉลี่ยเท่ากับ 61
หัว ได้ในเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 183.7 วินาที (39.2 กิโลกรัม/ชั่วโมง) โดย
แรงงานคนสามารถหั่นย่อยหอมแดงมวล 1 กิโลกรัมที่มีจํานวนหัว
เฉลี่ยเท่ากับ 34 หัว ได้ในเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 486 วินาที (7.4 กิโลกรัม/
ชั่วโมง) และ มวล 2 กิโลกรัมที่มีจํานวนหัวเฉลี่ยเท่ากับ 61 หัว ได้ใน
เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 1,129 วินาที (6.4 กิโลกรัม/ชั่วโมง)
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บทคัดย่อ
ไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขาแบบมีชุดควบคุมความถี่ในการสั่นในงานวิจัยนี้ ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อ
ช่วยให้การสั่นของไถดินดานคงที่ตลอดการไถ ส่งผลให้ไถดินดานมีสมรรถนะการทํางานสูงสุด และเปลี่ยนระบบถ่ายทอดกําลังทางกลเป็นระบบ
ถ่ายทอดกําลังอุทกสถิต เพื่อลดการสั่นสะเทือนที่ส่งผลต่อคนขับ ชุดถ่ายทอดกําลัง และความคงทนของอุปกรณ์ในรถแทรกเตอร์ การควบคุม
ความถี่ในการสั่นใช้ตัวควบคุมแบบฟัซซี มีลักษณะการทํางานโดยการป้อนความถี่ที่ต้องการควบคุมผ่านตัวควบคุมแบบฟัซซี ตัวควบคุมแบบฟัซ
ซีจะไปเปิดวาล์วควบคุมอัตราการไหลให้น้ํามันไฮดรอลิกไปขับมอเตอร์ไฮดรอลิกซึ่งต่ออยู่กับชุดสั่นสะเทือนของไถระเบิดดินดานทําให้เกิดการ
สั่นขึ้น โดยใช้สัญญาณป้อนกลับเป็นอุปกรณ์วัด และประมวลผลเป็นความถี่ที่ติดตั้งไว้ ทําการทดสอบในพื้นที่ดินร่วนเหนียวปนทราย ความชื้น
ดินเฉลี่ย 20.60%db ความหนาแน่นดินสภาวะแห้งเฉลี่ย 1.66 g cm-3 และค่าความต้านทานการแทงทะลุของดินเฉลี่ย 2.58 MPa ที่ความเร็ว
ในการเคลื่อนที่ 2 ระดับ คือ 1.39 และ 2.09 km h-1 ความถี่ในการสั่น 4 ระดับ คือ 0 7 9 และ 11 Hz และความลึกในการไถ 2 ระดับ คือ 30
และ 40 cm โดยมีความกว้างในการสั่นที่ปลายขาไถคงที่ 36.5 mm และประเมิลผลโดยพิจารณาเลือกปัจจัยทดสอบที่เหมาะสมในการไถระเบิด
ดินดานจากแบบสอบถามระดับความสําคัญของผลการทดสอบ และระดับความพึงพอใจของผลการทดสอบโดยใช้วิธีค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วง
น้ําหนัก พบว่า ปัจจัยทดสอบที่เหมาะสมในการไถระเบิดดินดานคือ ความเร็วในการเคลื่อนที่ 2.09 km h-1 ความลึกในการไถ 30 cm และ
ความถี่ในการสั่น 9 Hz ให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ําหนักมากที่สุด 3.170 นอกจากนี้สามารถลดการสั่นสะเทือนต่อคนขับลงได้ 31.74% 33.95% ที่ความถี่ในการสั่น ความลึกในการไถ และความเร็วในการเคลื่อนที่เดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขา
แบบใช้ระบบถ่ายทอดกําลังทางกล ส่วนผลการควบคุมพบว่า การสั่นของขาไถเริ่มสั่นจาก 0 Hz จนถึง 9 Hz ใช้ช่วงเวลา Response Time
เท่ากับ 14 ms ช่วงเวลา Delay Time เท่ากับ 6 ms ช่วงเวลา Rise Time เท่ากับ 11 ms และช่วงเวลา Setting Time เท่ากับ 13 ms ไม่เกิด
ค่าพุ่งเกิน ความถี่ในการสั่น 9 - 9.05 Hz ตลอดการไถ
คําสําคัญ: ดินดาน, ไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขา, ไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขา แบบมีชุดควบคุมความถี่ในการสั่น
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Abstract
The purpose of the design and development for a vibrating controller of Double Shank Vibrating Subsoiler was
the stable oscillatory frequency for a tillage and changing the mechanical transmission to hydrostatic power transmission
system for the reduction of vibration which caused rider’s discomfort and premature failures of tractor’s components. The
oscillatory frequency was controlled by fuzzy controller. The operation was entered the frequency which was the Input
Setpoint into the fuzzy controller. The fuzzy controller will open a proportional valve that the hydraulic oil moves to
drive the motor hydraulic which connected the vibration system and using the transducer and sensor was feedback signal.
The experiments were conducted in sandy clay loam soil of 20.60%(db) moisture content, 1.66 g/cm3 dry bulk density
and 2.58 MPa cone penetration resistance at two forward speeds (1.39 and 2.09 km/h), four oscillatory frequencies (0, 7, 9
and 11 Hz), two tillage depths (30 and 40 cm) and a constant oscillatory amplitude of 36.5 mm. The optimum operating
parameters were evaluated by means of questionnaire. The relative importances of parameters were first determined and
later used to calculate the weighted arithmetic mean of user satisfactory index. The maximum value was found to be
3.372 which corresponded to 2.09 km/h forward speed, 30 cm tillage depth and 9 Hz oscillatory frequency. The tractor
seat vibration was reduced by 31.74% - 33.95% at the same of forward speed, oscillatory frequency and tillage depth in
the hydrostatic power transmission system as compared to the mechanical transmission one. The results of controller
showed that the fuzzy based control gives, the delay time, rise time, setting time and response time were found to be 6
msec, 11 msec, 13 msec and 14 msec, respectively which hadn’t overshoot. The oscillatory frequency was 9 – 9.05 Hz.
Keywords: Hardpan, Double Shank Vibrating Subsoiler, a vibrating controller of Double Shank Vibrating Subsoiler.

1. บทนํา
การปลูกพืชไร่ที่สําคัญหลายชนิด เช่น ข้าวโพด มันสําปะหลั ง
หรื อ อ้ อ ย ซึ่ ง นิ ย มปลู ก บนพื้ น ที่ ข นาดใหญ่ มี ก ารใช้ แ ทรกเตอร์
เครื่องจักรกล และรถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่และน้ําหนักมาก ทํางาน
บนพื้นที่ในแต่ละรอบการผลิตเป็นจํานวนหลายครั้ง จึงเป็นสาเหตุ
สําคัญที่ทําให้เกิดชั้นดินดานใต้ผิวดิน
ปัญหาจากการเกิดชั้นดินดานจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
และผลผลิต เกษตรกรจะแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องทําลายดินดาน หรือ
ไถระเบิดดินดาน (Subsoiler) พ่วงติดกับแทรกเตอร์ แล้วไถที่ระดับ
ความลึกประมาณ 40-50 cm 3-5 ปีต่อครั้ง การไถระเบิดดินดานต้อง

ใช้แรงฉุดลากสูงด้วยรถแทรกเตอร์ต้นกําลังขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงมีการ
พัฒนาไถระเบิดดินดานแบบสั่นเพื่อลดแรงฉุดลาก โดยมีแบบสั่นที่ขา
ไถ (Vibrating Subsoiler) และแบบสั่นทั้งโครง (Shakareator) ทั้ง 2
แบบใช้ต้นกําลังจากเพลาอํานวยกําลังของรถแทรกเตอร์ เมื่อทําการ
ไถ ความถี่ในการสั่นของไถดินดานมีค่าไม่คงที่ เนื่องจากสภาพของดิน
มีความแข็งไม่เท่ากัน ส่งผลให้การทํางานของไถดินดานมีค่าไม่เต็ม
สมรรถนะ นอกจากนี้หากต้องการเปลี่ยนความกว้างและความถี่ใน
การสั่น จะต้องเปลี่ยนชุดเฟือง และเปลี่ยนตุ้มน้ําหนักไม่สมดุล ซึ่งใช้
เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง
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Rattana (2009) รายงานว่า การสั่นขณะไถระเบิดดินดานชนิดสัน่
ที่ขา 2 ขาทํางาน จะส่งผ่านจากขาไถ ชุดเฟืองดอกจอก โครงสําหรับ
ยึดต่อกับรถแทรกเตอร์แบบจุดพ่วง 3 จุดอิสระ เพลาอํานวยกําลัง สู่
โครงรถแทรกเตอร์ และที่นั่งคนขับ ธัญญา และคณะ (2549) พบว่า
ไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา มีการสั่นตามระนาบขึ้น-ลง เกิดการ
เสียหายในลักษณะการเฉือนขาด (Shear Failure) ของรอยเชื่อม
เพลาต่อกับเฟืองดอกจอก (Bevel Gear) ตัวใหญ่ หรือเฟืองบายศรี
นอกจากนี้ยังส่งผลต่ออายุการใช้งานของชิ้นส่วนในชุดถ่ายทอดกําลัง
เช่น ลูกปืนของชุดเพลาอํานวยกําลัง และอุปกรณ์ในรถแทรกเตอร์
Mehta et al. (2000) รายงานว่าภาระของการสั่นยังทําให้ผู้ขับขี่
แทรกเตอร์รู้สึกไม่สบายเพิ่มมากขึ้นจากภาวะปกติ
งานวิจัยนี้แก้ปัญหาที่เกิดจากการสั่นโดยใช้ระบบถ่ายทอดกําลัง
อุ ทกสถิ ตอั ตราทดแปรผั น ต่ อเนื่ อง ซึ่ งใช้ น้ํ ามั นไฮดรอลิ กเป็ นตั ว
ถ่ายทอดกําลัง โดยใช้ต้นกําลังจากเพลาอํานวยกําลัง (PTO) ขับปั๊มไฮ
ดรอลิก เพื่อสร้างความดันให้น้ํามันไฮดรอลิก น้ํามันแรงดันสูงจะถูก
ส่งผ่านระบบท่อไปขับมอเตอร์ไฮดรอลิกซึ่งต่อเข้ากับชุดสั่นสะเทือน
ของไถระเบิดดินดานทําให้เกิดการสั่น การส่งกําลังด้วยวิธีนี้ส่งผลดีคือ
สามารถลดผลกระทบจากการสั่นสะเทือนของไถระเบิดดินดาน ที่มีต่อ
อุ ป กรณ์ ต่ า งๆในรถแทรกเตอร์ ชุ ด ถ่ า ยทอดกํ า ลั ง และผู้ ขั บ ขี่
นอกจากนี้ได้ออกแบบ และสร้างชุดควบคุมความถี่ในการสั่น เพื่อช่วย
ให้ ก ารสั่ น ของไถดิ น ดานคงที่ ต ลอดการไถ ส่ ง ผลให้ ไ ถดิ น ดานมี
สมรรถนะการทํางานสูงสุด และง่ายต่อการปรับเปลี่ยนความถี่ในการ
สั่น การควบคุมจะควบคุมที่วาล์วปรับอัตราการไหล ระบบนี้เรียกว่า
Servo Electro-hydraulic System หรือ SEHS (Kwanchai, 2011)
ระบบ SEHS เป็นระบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear) การหาสมการที่
แม่นยําเพื่อใช้ในระบบควบคุมค่อนข้างซับซ้อน (Kwanchai, 2011)
ดังนั้นระบบควบคุมแบบ Fuzzy ซึ่งเป็นระบบควบคุมที่มีความคงทน
ต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของระบบทางพลศาสตร์ และไม่ต้องการ
ข้ อมู ล ที่ แม่ นยํ า จึ งมี ค วามสะดวก และเหมาะสมกั บการนํ ามาใช้
ออกแบบตัวควบคุม
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างไถระเบิดดินดานที่สามารถ
ลดความเสียหายจากการสั่นของการไถด้วยระบบถ่ายทอดกําลังแบบ
อุทกสถิต 2) เพื่อศึกษาผลของปัจจัยต่างๆที่มีต่อสมรรถนะการทํางาน
ของไถดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขา
3) วิเคราะห์หาค่าที่เหมาะสมของปัจจัยต่างๆสําหรับไถระเบิดดิน
ดาน ในงานวิจัยนี้ใช้ค่าที่แสดงสมรรถนะของไถดินดานประกอบด้วย
แรงฉุดลาก (Draft force) กําลังรวม (Total power) พื้นที่การแตก
ตัวของดิน (Soil disturbance) การสั่นสะเทือนต่อคนขับ (Tractor
seat vibration) และความหนาแน่นมวลรวมสภาวะแห้งของดิน (Dry
bulk density) และ 4) เพื่อสร้างระบบควบคุมความถี่ในการสั่นให้
คงที่ตลอดการไถ

2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 การติดตั้งระบบถ่ายทอดกําลังแบบอุทกสถิตกับไถระเบิดดิน
ดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขา
ไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขาที่ใช้ทดลองในงานวิจัยนี้ เป็น
ไถดินดานที่ออกแบบและสร้างโดยธัญญา และคณะ (2539) ดังแสดง
ใน Figure 1 ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 4 ส่วนคือ โครงยึดต่อกับรถ
แทรกเตอร์แบบจุดพ่วง 3 จุดอิสระ โครงเครื่องมือ ขาไถ และชุดกลไก
การสั่น โดยโครงยึดต่อกับรถแทรกเตอร์เชื่อมต่อกับโครงเครื่องมือ ขา
ไถดินดานมี 2 ขา ขนาดพื้นที่หน้าตัด 150 x 38 mm สูง 970 mm
ส่วนของเล็บตัดดิน (Share) มีขนาดยาว 400 mm กว้าง 70 mm ยึด
ทํามุมกับแนวระดับ 30 องศา สามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อสึกหรอ
ด้านหน้าของขาไถเป็นมุมแหลมรูปตัววีขนาด 40 องศา ขณะทํางาน
ตัวขาไถสั่นไปมาในระนาบตั้งฉากในแนวดิ่งตามทิศการเคลื่อนที่ของ
ตัวรถ (ระนาบ
X-Y) รอบแกนหมุ นที่ ติดอยู่ บนโครงเครื่องมื อ
ระยะห่างระหว่างขาไถ 750 mm
โครงเครื่องมือติดตั้งชุดเฟืองดอกจอก (Bevel Gear) อัตราทด
1:3.75 และชุดกลไกการสั่นแบบแผ่นเยื้องศูนย์ (Eccentric disc) ที่
ระยะเยื้อง 6 mm ติดตั้งที่ส่วนบนของขาไถเพื่อให้ขาไถสั่นลักษณะ
ไป-กลับ กลไกการสั่นถูกขับจากเพลา PTO ของรถแทรกเตอร์ โดยมี
ความถี่ในการสั่นคงที่ 9.4 Hz ความกว้างในการสั่นที่ปลายขาไถคงที่
36.5 mm ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 1,500 rpm

Figure 1 Isometric drawing for Double Shank Vibrating
Subsoiler. Source: ธัญญา และคณะ (2539)
โดยเปลี่ยนชุดเฟืองดอกจอก ซึ่งเป็นชุดถ่ายทอดกําลังที่ต่อกับชุด
กลไกการสั่นของขาไถออก แล้วติดตั้งระบบไฮดรอลิกดังนี้
 ปั๊มไฮดรอลิกขนาด 55 cc rev-1 อัตราการไหล 119 ลิตรต่อ
นาที ความเร็วรอบสูงสุด 2,500 rpm ที่ความดัน 210 bar โดยต่อกับ
เพลาอํานวยกําลังเพื่อใช้เป็นต้นกําลัง
 วาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบปรับด้วยไฟฟ้า เพื่อควบคุม
ความเร็วรอบของ มอเตอร์ไฮดรอลิก
 มอเตอร์ไฮดรอลิกขนาด 100 cc rev-1 แรงบิดสูงสุด 264 Nm ความเร็วสูงสุด 3,000 rpm ที่ความดัน 172 bar ต่อกับชุดกลไก
การสั่นของขาไถ เพื่อสร้างความถี่ในการสั่น
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 ถังน้ํามันไฮดรอลิกขนาด 25 liter ติดตั้งบนโครงหลังที่นั่ง
คนขับ สําหรับส่งน้ํามันไฮดรอลิกไปใช้ในระบบ
 วาล์วลดความดัน ติดตั้งก่อนเข้าวาล์วควบคุมอัตราการไหล
แบบปรับด้วยไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์จากความ
ดันเกินในระบบ
 อุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยอากาศขนาด 250 kcal h-1 ที่
อุณหภูมิ 30oC โดยต่อจากมอเตอร์ไฮดรอลิก เพื่อระบายความร้อน
ของน้ํามันหลังการใช้งาน
Figure 2 แสดงวงจรไฮดรอลิกในการติดตั้ง และ Figure 3 ผลการ
ติดตั้ง

ระบายความร้อน และส่งกลับเข้าถังน้ํามันไฮดรอลิกหมุนเวียนตลอด
การใช้งาน
2.2 อุปกรณ์ควบคุมความถี่ในการสั่น
การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความถี่ในการสั่นของขาไถ แสดงวงจร
การติดตั้ง และอธิบายการทํางานใน Figure 4 มอเตอร์ไฮดรอลิกจะ
ขับภาระซึ่งประกอบไปด้วยชุดสั่นสะเทือน และขาไถ โดยรับน้ํามันไฮ
ดรอลิกเพื่อใช้ในการถ่ายทอดกําลังจากวาล์วควบคุมอัตราการไหล
การสั่นของขาไถจะถูกวัดที่เพลาขับลูกเบี้ยวโดย Proximity Sensor
ในหน่ วย rpm ผ่ านโปรแกรมประมวลผลซึ่ งเขี ยนด้ วยโปรแกรม
Arduino 1.6.9 ในหน่วย Hz ไปแสดงผลที่หน้าจอ LCD ที่ตู้ควบคุม
และเป็นสัญญาณป้อนกลับ
การควบคุ มอั ตราการไหลของน้ํามั นไฮดรอลิ ก เพื่ อไปควบคุ ม
ความเร็ วในการหมุ นขั บภาระของมอเตอร์ ไฮดรอลิ ก กระทํ าโดย
โปรแกรมควบคุ ม ความถี่ ด้ วยตั ว ควบคุ ม แบบฟั ซ ซี ซึ่ ง เขี ยนด้ ว ย
โปรแกรม Arduino 1.6.9 ในคอมพิวเตอร์ผ่านบอร์ดควบคุม ซึ่งจะ
คํานวณสัญญาณควบคุมตามสัญญาณสั่งงานและสัญญาณป้อนกลับ
สั ญญาณสั่ งงานจากบอร์ ดควบคุ มจะถู กขยายด้ วยอุ ปกรณ์ ขยาย
สัญญาณแรงดันไฟฟ้า (Valve Amplifier) ก่อนส่งไปยังวาล์วควบคุม
อัตราการไหล

Figure 2 The schematic diagram of hydraulic system for
installation on a Double Shank Vibrating Subsoiler.

Figure 4 The schematic diagram for installation a Vibrating
Controller.
Figure 3 Installation of the hydraulic system on a Double
Shank Vibrating Subsoiler.
หลักการทํางานเริ่มจาก เพลาอํานวยกําลังหมุนที่ความเร็วรอบ
540 rpm ส่งกําลังผ่านชุดเฟือง อัตราทด 1:4 ขับปั๊มไฮดรอลิกที่
ความเร็วรอบ 2,160 rpm มีอัตราการไหลประมาณ 98 ลิตรต่อนาที
มีวาล์วควบคุมความดันที่ 250 bar น้ํามันไฮดรอลิกถูกส่งผ่านระบบ
ท่อไปยังวาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบปรับด้วยไฟฟ้า ซึ่งจะ เปิด หรี่
หรือปิดวาล์วด้วยตัวควบคุมแบบฟัซซี (Fuzzy Controller) และ
ต่อไปยังมอเตอร์ไฮดรอลิก ซึ่งต่อกับชุดกลไกการสั่นของขาไถ น้ํามันที่
ผ่านมอเตอร์ไฮดรอลิกจะเกิดความร้อนซึ่งแปรผันกับขนาดของภาระ
งานจะถูกส่งไปยังตัวระบายความร้อนแบบพัดลมระบายอากาศเพื่อ

2.3 การออกแบบตัวควบคุมระบบ Servo Electro-hydraulic
System หรือ SEHS โดยใช้ตัวควบคุมแบบฟัซซี (Fuzzy Controller)
การทํางานของระบบมีการทํางานโดยรวมแสดงดัง Figure 5

Figure 5 Block Diagram for fuzzy controller with a
Proportional valve.
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การทํางานของระบบเริ่มจากการกําหนดค่าอินพุตอ้างอิงเป็น Hz
ระบบจะสั่งงานตามค่าผิดพลาดที่เกิดขึ้นค่าแรกในขณะที่ยังไม่มีค่า
ป้อนกลับ เมื่อทําการไถ และขาไถเริ่มสั่น Proximity Sensor จะเป็น
ตัวส่งค่ าป้ อนกลั บผ่ านโปรแกรมประมวลผลในหน่ วย Hz
มา
เปรียบเทียบกับค่าอ้างอิง (F reference) มีค่าตั้งแต่ 0-13 เฮิรตซ์
เพื่อคํานวณหาค่าผิดพลาด (e(k)) และอัตราการเปลี่ยนแปลงค่า
ผิดพลาด (∆e(k)) เป็น 2 อินพุต ไปเข้ากฎฟัซซี เพื่อเป็นเอาต์พุต
ควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้กับวาล์วควบคุมอัตราการไหล ถ้าค่าป้อนกลับ
มากกว่าค่าอ้างอิงทําให้ค่าผิดพลาดมีค่าเป็นลบ ดังนั้นแรงดันไฟฟ้า
เอาต์ พุ ตจะลดลง ถ้ า ค่ าป้ อนกลั บ น้ อยกว่ า ค่ า อ้ างอิ งจะทํ าให้ ค่ า
ผิดพลาดมีค่าเป็นบวก ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตจะเพิ่มขึ้น โดยที่
F reference =
ค่าอินพุตอ้างอิง
e(k)
=
ค่าผิดพลาดของความถี่ในการสั่น
=
F reference – F
∆e(k)
=
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าผิดพลาด
ความถี่ในการสั่น
U
=
เอาต์พุตในการเปิด ปิด
Proportional Valve
Figure 6 แสดงการออกแบบฟังก์ชันสมาชิก (membership
function) ของอินพุททั้งสองตัว คือค่าความผิดพลาด (e(k)) และค่า
อัตราการเปลี่ยนแปลงความผิดพลาด (∆e(k))

Figure 6 Design the membership function of Input signal in
Frequency loop.
Figure 7 แสดงการออกแบบฟังก์ชันสมาชิกเอาท์พุท การแปลง
สัญญาณของสมาชิกเอาท์พุทให้เป็นค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
สัญญาณสั่งงาน U โดยใช้ทฤษฎีจุดศูนย์ถ่วง (Center of Gravity;
COG)

Figure 7 Design the membership function of Output signal
in Frequency loop.
กฎที่ใช้ในการควบคุมฟัซซี่ลอจิกของความถี่ และแรงดันไฟฟ้ามี
รายละเอียดดังแสดงใน Figure 8
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Figure 8 Rules of the fuzzy control in Frequency loop.
2.4 การทดสอบผลของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อสมรรถนะ
ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขา
ประกอบด้ วย ความถี่ ในการสั่ น ความเร็ วในการเคลื่ อนที่ ของรถ
แทรกเตอร์ และความลึกในการไถ การทดสอบเลือกใช้ความถี่ในการ
สั่น 4 ระดับคือ 0, 7, 9 และ 11 Hz ความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถ
แทรกเตอร์ 2 ระดับคือ Low 1 (1.39 km h-1) และ Low 2 (2.09
km h-1) และความลึกในการไถ 2 ระดับคือ 30 และ 40 cm โดยมี
ความกว้างในการสั่นที่ปลายขาไถคงที่ 36.5 mm การทดลองทั้งหมด
มี 16 กรรมวิธี ดังแสดงใน Table 1 แต่ละกรรมวิธี ทําการทดลอง 3
ครั้ง ขนาดแปลงทดสอบ 3 x 10 m ต่อกรรมวิธี ทําการทดลองที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ชนิดของดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สมบัติของดินในแปลงทดลอง
ที่ระดับความลึก 0-60 cm มีค่าความชื้นของดินเฉลี่ย 20.60 %db
ความหนาแน่นมวลรวมสภาวะแห้งของดินเฉลี่ย 1.66 g cm-3 รถ
แทรกเตอร์ที่ใช้ทดสอบเป็นแทรกเตอร์ Kubota รุ่น M 5000 SU
ขนาด 50 แรงม้า
Table 1 The treatment combinations for testing the
efficacy of Vibrating subsoiler.

121

Treatments
1
2
3
4
5
6

Forward
speed
(km/h)
Low1
Low1
Low1
Low1
Low1
Low1

frequency of
oscillatory
(Hz)
0
7
9
11
0
7

Tillage depth
(cm)
30
30
30
30
40
40

Treatments

Forward
speed
(km/h)
Low1
Low1
Low2
Low2
Low2
Low2
Low2
Low2
Low2
Low2

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
=

frequency of
oscillatory
(Hz)
9
11
0
7
9
11
0
7
9
11

Tillage depth

∑

= ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ําหนักของกรรมวิธี
= ระดับความพึงพอใจต่อผลการทดสอบ
= ระดับความสําคัญของผลการทดสอบเทียบเป็น 100%

(cm)
40
40
30
30
30
30
40
40
40
40

3. ผลและวิจารณ์
3.1 ผลการทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของไถระเบิดดินดาน
ชนิดสั่นที่ขา 2 ขา
ผลการทดสอบสมรรถนะของไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขา
ทั้งหมด 6 ค่าประกอบด้วย แรงฉุดลากในแนวระดับ กําลังรวม พื้นที่
การแตกตัวของดิน การสั่นสะเทือนต่อคนขับ ความหนาแน่นมวลรวม
สภาวะแห้งของดินหลังการไถ และอัตราการทํางานทางทฤษฎี แสดง
ใน Table 2

(1)

∑

เมื่อ
Table 2 Factors which influent the efficacy of Double Shank Vibrating Subsoiler.
Treatment

Draft force

(kN)
1
13.89
2
12.11
3
11.14
4
10.02
5
17.21
6
15.84
7
14.02
8
12.68
9
16.97
10
14.13
11
13.01
12
11.98
13
19.41
14
18.12
15
17.20
16
16.44
Note: Average of 3 replications.

3D weighted seat
acceleration
(m s-2)
1.769
1.901
1.862
1.791
1.821
1.962
1.894
1.878
1.546
1.703
1.612
1.541
1.577
1.710
1.641
1.566

Dry bulk density

Soil disturbance

Total power

(g cm-3)
1.53
1.32
1.28
1.17
1.52
1.28
1.23
1.14
1.42
1.24
1.20
1.12
1.41
1.18
1.14
1.01

(cm-2)
3002.13
2816.20
2602.74
2411.02
3299.41
3001.66
2707.43
2467.44
3371.13
3076.84
2744.73
2441.65
3482.15
3189.23
2874.77
2561.64

(kW)
6.63
8.93
11.68
14.94
8.22
11.75
15.14
18.73
12.64
15.02
18.13
21.11
14.45
17.73
20.68
23.22

3.1.1 แรงฉุดลากในแนวระดับ (Draft force) จากผลการ
ทดสอบใน Table 2 พบว่า
เมื่อเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์จาก Low 1
เป็น Low 2 จะส่งผลให้ค่าเฉลี่ยแรงฉุดลากของการไถเพิ่มขึ้นทั้งแบบ
ขาไถสั่นและไม่สั่นขณะทํางาน ที่ความลึกในการไถ 30 cm มีค่าเฉลี่ย
แรงฉุดลากเพิ่มขึ้นจาก 11.79 kN เป็น 14.02 kN และที่ความลึกใน
การไถ 40 cm มีค่าเฉลี่ยแรงฉุดลากเพิ่มขึ้นจาก 14.94 kN เป็น
17.79 kN เมื่อใช้ความเร็ว Low 2 และไม่สั่นขณะทํางาน ที่ความลึก
ในการไถ 40 cm จะทําให้เกิดแรงฉุดลากในแนวระดับมากที่สุด
19.41 kN

Theoretical
field capacity
(rai h-1)
0.868
0.870
0.869
0.869
0.867
0.870
0.868
0.868
1.307
1.307
1.308
1.306
1.310
1.308
1.306
1.308

ความลึกในการไถเพิ่มขึ้นจาก 30 cm เป็น 40 cm จะส่งผลให้
ค่าเฉลี่ยแรงฉุดลากเพิ่มขึ้นทั้งแบบขาไถสั่นและไม่สั่นขณะทํางาน ที่
ความลึกในการไถ 40 cm มีค่าเฉลี่ยแรงฉุดลาก 14.94 kN และ
17.79 kN ที่ความเร็วแทรกเตอร์ Low 1 และ Low 2 มากกว่าความ
ลึกในการไถ 30 cm อยู่ 3.15 kN และ 3.77 kN ตามลําดับ
ความถี่ในการสั่นเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ค่าเฉลี่ยแรงฉุดลากลดลง การ
สั่นที่ความถี่ 11 Hz ความลึกในการไถ 30 cm และความเร็วรถ
แทรกเตอร์ Low 1 ใช้แรงฉุดลากในแนวระดับน้อยที่สุด 10.02 kN
เมื่อเปรียบเทียบกับแบบไม่สั่นที่ความเร็วเดียวกัน พบว่าสามารถลด
แรงฉุดลากได้ 27.86% แต่ที่ความถี่ในการสั่น 11 Hz ความลึกในการ
ไถ 30 cm และความเร็วแทรกเตอร์ Low 2 เมื่อเปรียบเทียบกับแบบ
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ไม่สั่นที่ความเร็วเดียวกัน พบว่าสามารถลดแรงฉุดลากได้มากที่สุด
29.40%
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ และความลึกในการไถ
เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าเฉลี่ยแรงฉุดลากของการไถเพิ่มขึ้นทั้งแบบขาไถสั่น
และไม่สั่นขณะทํางาน และความถี่ในการสั่นเพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าเฉลี่ย
แรงฉุดลากลดลง
3.1.2 กําลัง (power)
กําลังจากเพลาอํานวยกําลัง (PTO power) เป็นกําลังจริงที่ใช้ใน
การขับปั๊มไฮดรอลิกซึ่งใช้รอบคงที่เฉลี่ย 540 rpm กําลังนี้จะสูญเสีย
ในรูปความร้อนและแรงเสียดทานในสายและอุปกรณ์ต่างๆ โดยกําลัง
จริงที่สูญเสียไปในระบบไฮดรอลิกมีค่าเฉลี่ย 1.91 kW หรือประมาณ
31% กําลังจากเพลาอํานวยกําลังจะถูกนําไปรวมกับกําลังฉุดลากเป็น
กําลังรวม (Total power)
จากผลการทดสอบใน Table 2 พบว่า
ค่าเฉลี่ยกําลังรวมมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วแทรกเตอร์เพิ่มขึ้นจาก
Low 1 เป็น Low 2 ทั้งขาไถสั่นและไม่สั่นขณะทํางานส่งผลให้
ค่าเฉลี่ยกําลังรวมเพิ่มขึ้นจาก 12 kW เป็น 17.87 kW
ค่าเฉลี่ยกําลังรวมเพิ่มขึ้นจาก 13.64 kW เป็น 16.24 kW เมื่อ
ความลึกในการไถเพิ่มขึ้นจาก 30 cm เป็น 40 cm
ค่าเฉลี่ยกําลังรวมเพิ่มขึ้นเมื่อความถี่ในการสั่นเพิ่มขึ้นจาก 0 Hz
(ไม่มีการสั่น) จนถึง 11 Hz ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยกําลังรวมเพิ่มขึ้นจาก
10.49 kW เป็น 19.50 kW และยังพบว่าขณะสั่นด้วยความถี่ 11 Hz
ระดับความลึก 40 cm ที่ความเร็ว Low 2 ใช้กําลังรวมมากที่สุด
23.22 kW
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ และความลึกในการไถ
เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าเฉลี่ยกําลังรวมเพิ่มขึ้นทั้งแบบขาไถสั่นและไม่สั่น
ขณะทํางาน และความถี่ในการสั่นเพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าเฉลี่ยกําลังรวม
เพิ่มขึ้น
3.1.3 พื้นที่การแตกตัวของดิน (Soil disturbance).
จากผลการทดสอบใน Table 2 พบว่า
พื้ น ที่ ก ารแตกตั ว ของดิ น มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ความเร็ ว
แทรกเตอร์ เพิ่ มขึ้ นทั้ ง แบบขาไถสั่ นและไม่ สั่ นขณะทํ างาน โดยที่
ความเร็วรถแทรกเตอร์เพิ่มขึ้นจาก Low 1 เป็น Low 2 ค่าเฉลี่ยพื้นที่
การแตกตัวของดินเพิ่มขึ้น 1.27%-12.29%
ความลึกในการไถเพิ่มขึ้นมีแนวโน้มทําให้พื้นที่การแตกตัวของดิน
เพิ่มขึ้น โดยที่ความลึกในการไถเพิ่มขึ้นจาก 30 cm เป็น 40 cm
ค่าเฉลี่ยพื้นที่การแตกตัวของดินเพิ่มขึ้น 2.34%-9.90% ทั้งแบบขาไถ
สั่นและไม่สั่นขณะทํางาน
พื้นที่การแตกตัวของดินมีค่าน้อยลง เมื่อความถี่ในการสั่นเพิ่มขึ้น
เมื่อเพิ่มความถี่ในการสั่นจาก 7 Hz เป็น 11 Hz ที่ระดับความลึก 30
cm ค่าเฉลี่ยพื้นที่การแตกตัวของดินลดลง 14.39-20.64% และที่
ระดับความลึก 40 cm ค่าเฉลี่ยพื้นที่การแตกตัวของดินลดลง 17.8019.68% การสั่นที่ความถี่ 11 Hz ความลึกในการไถ 30 cm ความเร็ว

รถแทรกเตอร์ Low 1 พื้นที่การแตกตัวของดินมีค่าน้อยที่สุด
2,411.02 cm2 ในขณะที่ความเร็วแทรกเตอร์ Low 2 ขาไถไม่มีการ
สั่น ที่ความลึกในการไถ 40 cm พื้นที่การแตกตัวของดินมีค่ามาก
ที่สุด 3,482.15 cm2 นอกจากนี้เมื่อใช้ความเร็วแทรกเตอร์ Low 2
ขาไถไม่มีการสั่น ที่ความลึกในการไถ 30 cm เมื่อเปรียบเทียบกับ
แบบขาไถสั่นที่ความถี่ 11 Hz ความเร็ว และความลึกระดับเดียวกัน
พบว่าพื้นที่การแตกตัวของดินเฉลี่ยเพิ่มมากที่สุด 27.57%
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ และความลึกในการไถ
เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าเฉลี่ยพื้นที่การแตกตัวของดินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้ง
แบบขาไถสั่ นและไม่สั่ นขณะทํ างาน และความถี่ในการสั่ นเพิ่มขึ้ น
ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยพื้นที่การแตกตัวของดินมีค่าลดลง
3.1.4 ความหนาแน่นมวลรวมสภาวะแห้งของดิน (Dry bulk
density)
จากผลการทดสอบใน Table 2 พบว่า
เมื่อความเร็วรถแทรกเตอร์เพิ่มขึ้นจาก Low 1 เป็น Low 2
ค่าเฉลี่ย Dry bulk density มีแนวโน้มลดลง ที่ความลึกในการไถ 40
cm ค่าเฉลี่ย Dry bulk density ลดลงมากที่สุด 7.81% ทั้งแบบขาไถ
สั่นและไม่สั่นขณะทํางาน
เมื่อความลึกในการไถเพิ่มขึ้นจาก 30 cm เป็น 40 cm ค่าเฉลี่ย
Dry bulk density มีแนวโน้มลดลง ที่ระดับความลึก 40 cm ค่าเฉลี่ย
Dry bulk density ลดลงมากกว่าระดับความลึก 30 cm อยู่ 0.65%9.82% ทั้งแบบขาไถสั่นและไม่สั่นขณะทํางาน
ความถี่ในการสั่นเพิ่มขึ้นจาก 0 Hz (ไม่มีการสั่น) เป็น 11 Hz
ค่าเฉลี่ย Dry bulk density มีค่าลดลง โดยค่าเฉลี่ย Dry bulk
density ที่ความลึกในการไถ 40 cm สําหรับการทํางานขณะขาไถสั่น
ที่ความถี่ 11 Hz ความเร็ว Low 2 มีค่า 1.01 g cm-3 ลดลงมากที่สุด
จากค่าเฉลี่ย Dry bulk density เดิมก่อนการไถ 40% และลดลง
มากกว่าขณะเครื่องมือไม่สั่นที่ความเร็ว และความลึกระดับเดียวกัน
28.37% โดยที่ความถี่ในการสั่นเพิ่มขึ้นจาก 7 Hz เป็น 11 Hz
ค่าเฉลี่ย Dry bulk density ลดลง 9.68%-14.41% เมื่อเปรียบเทียบ
กับแบบขาไถไม่สั่น พบว่าค่าเฉลี่ย Dry bulk density ลดลง
21.13%-28.37% ซึ่ งตรงกั บผลการวิ จั ยของ Niyamapa
and
Salokhe (1993) ที่รายงานว่าเมื่อใช้ไถดินดานแบบสั่นที่ขา ดินมี
โอกาสแตกตัวเป็นก้อนเล็กได้มากกว่าเมื่อขาไถไม่สั่น
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ และความลึกในการไถ
เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าเฉลี่ย Dry bulk density มีแนวโน้มลดลงทั้งแบบ
ขาไถสั่นและไม่สั่นขณะทํางาน และความถี่ในการสั่นเพิ่มขึ้นส่งผลให้
ค่าเฉลี่ย Dry bulk density มีค่าลดลง
3.1.5 การสั่นสะเทือนต่อคนขับ (Tractor seat vibration)
การสั่นสะเทือนต่อคนขับ สามารถดูได้จากค่า 3D weighted
seat acceleration จากผลการทดสอบใน Table 2 พบว่า เมื่อ
ความเร็วแทรกเตอร์เพิ่มขึ้นจาก Low 1 เป็น Low 2 การสั่นสะเทือน
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ต่อคนขับมีแนวโน้มลดลง 10.42% - 16.61% ทั้งแบบขาไถสั่นและไม่
สั่นขณะทํางาน
เมื่อความลึกในการไถเพิ่มขึ้นจาก 30 cm เป็น 40 cm การ
สั่นสะเทือนต่อคนขับมีแนวโน้มสูงขึ้น 0.41% - 4.86% ทั้งแบบขาไถ
สั่นและไม่สั่นขณะทํางาน
ความถี่ในการสั่นของขาไถเพิ่มขึ้นจาก 7 Hz เป็น 11 Hz การ
สั่นสะเทื อนต่อคนขับมีแนวโน้ มลดลง 4.28%-9.51% และการสั่ นที่
ความถี่ 11 Hz เมื่อเทียบกับแบบขาไถไม่สั่น พบว่าการสั่นสะเทือนต่อ
คนขับมีค่าไม่แตกต่างกัน โดยที่ความเร็วแทรกเตอร์ Low 1 ความถี่ใน
การสั่น 7 Hz และความลึกในการไถ 40 cm ทําให้เกิดการสั่นสะเทือน
ต่อคนขับมากที่สุด 1.962 m s-2
เมื่ อความเร็ วในการเคลื่ อนที่ของรถแทรกเตอร์เพิ่ มขึ้นส่ งผลให้
ค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนต่อคนขับมีแนวโน้มลดลงทั้งแบบขาไถสั่นและ
ไม่ สั่ นขณะทํ างาน ความลึ กในการไถเพิ่ มขึ้ นส่ งผลให้ ค่ าเฉลี่ ยการ
สั่นสะเทือนต่อคนขับมีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งแบบขาไถสั่นและไม่สั่นขณะ
ทํางาน และความถี่ในการสั่นเพิ่มขึ้นจาก 7 Hz เป็น 11 Hz ส่งผลให้
ค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนต่อคนขับมีแนวโน้มลดลง โดยการสั่นที่ความถี่

11 Hz เมื่อเทียบกับแบบขาไถไม่สั่น พบว่าการสั่นสะเทือนต่อคนขับมี
ค่าไม่แตกต่างกัน
ทําการทดสอบเปรียบเทียบการสั่นสะเทือนต่อคนขับระหว่างไถ
ระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขา แบบใช้ระบบถ่ายทอดกําลังทางกล
กับไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขา แบบใช้ระบบถ่ายทอดกําลัง
อุทกสถิต พบว่า การใช้ไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขา แบบใช้
ระบบถ่ายทอดกําลังอุทกสถิต สามารถลดการสั่นสะเทือนต่อคนขับลง
ได้มากกว่าไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขา แบบใช้ระบบถ่ายทอด
กําลังทางกล โดยค่า 3D weighted seat acceleration ลดลง
31.74%-33.95% ทั้งแบบขาไถสั่นและไม่สั่นขณะทํางาน ที่ความถี่ใน
การสั่น ความลึกในการไถ และความเร็วในการเคลื่อนที่เดียวกันดัง
แสดงใน Figure 9 โดยที่ความเร็วรถแทรกเตอร์ Low 1 ความถี่ใน
การสั่นของขาไถ 7 Hz และความลึกในการไถ 40 cm ทําให้เกิดการ
สั่นต่อคนขับมากที่สุด โดยค่า 3D weighted seat acceleration
สูงสุดทั้งไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขา แบบใช้ระบบถ่ายทอด
กําลังทางกล และแบบที่ใช้ระบบถ่ายทอดกําลังอุทกสถิต

Figure 9 3D weighted seat acceleration of Double Shank Vibrating Subsoiler in the hydrostatic power transmission system
as compared to the mechanical transmission.
3.1.6 อัตราการทํางานทางทฤษฎี (Theoretical field capacity)
อัตราการทํางานทางทฤษฎีขึ้นอยู่กับความเร็วในการเคลื่อนที่ของ
รถแทรกเตอร์ เมื่อความเร็วแทรกเตอร์เพิ่มขึ้นอัตราการทํางานทาง
ทฤษฎีจะเพิ่มขึ้น โดยความเร็วแทรกเตอร์ Low 1 ค่าเฉลี่ยอัตราการ

ทํางานทางทฤษฎี คือ 0.869 ไร่ต่อชั่วโมง และความเร็วแทรกเตอร์
Low 2 ค่าเฉลี่ยอัตราการทํางานทางทฤษฎี คือ 1.308 ไร่ต่อชั่วโมง
3.2 ผลการหาปัจจัยทดสอบที่เหมาะสม (optimum) สําหรับไถระเบิด
ดินดาน
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Table 3 แสดงผลการตอบแบบสอบถามของเกษตรกรจํานวน 35
คน และนักวิชาการเกษตรจํานวน 15 คน เกี่ยวกับระดับความสําคัญ
ของผลการทดสอบ และระดั บความพึ งพอใจของผลการทดสอบ
ทั้งหมด 5 ค่า ประกอบด้วย ความหนาแน่นมวลรวมสภาวะแห้งของ
ดิ น การสั่ นสะเทื อนต่ อคนขั บ กํ าลั งรวม หรื ออั ตราการใช้ น้ํ ามั น
เชื้อเพลิง พื้นที่การแตกตัวของดิน และอัตราการทํางานทางทฤษฎี
Table 3 The level of satisfaction and signification of
results for testing.
Test results

Level

Dry bulk
density

< 1 (g cm-3)
1 – 1.2 (g cm-3)
1.2 – 1.4 (g cm-3)
> 1.4 (g cm-3)
< 1.62 (m s-2)
1.62 - 1.7 (m s-2)
1.7 - 1.83 (m s-2)
> 1.83 (m/s-2)
< 8 (kW) or
< 1.56 (liter/rai)

Tractor seat
vibration
Total power
or

Level of
Level of signification
satisfaction
(%)
4
3
12.63
2
1
4
3
28.62
2
1
4

Test results

Level

Fuel
consumption

Level of
Level of signification
satisfaction
(%)
3
25.08

8 – 12 (kW) or
1.56 – 3.0
(liter/rai)
12 – 19 (kW) or
2
3.0 – 4.0 (liter/rai)
> 19 (kW) or
1
> 4.0 (liter/rai)
Soil
>3,000 (cm2)
4
disturbance 3,000-2,700 (cm2)
3
20.20
2,700-2,400 (cm2)
2
<2,400 (cm2)
1
Theoretical
> 1.3 (rai h-1)
4
field
1.3 – 0.85 (rai h-1)
3
13.47
capacity
0.85 – 0.75 (rai h2
1)
< 0.75 (rai h-1)
1
Note: 4 = very good, 3 = good, 2 = medium and 1 = not good.

เมื่อนําผลการทดสอบมาเปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจ แล้ว
หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ําหนักตามสมการที่ 1 จะได้ค่าเฉลี่ย
เลขคณิตแบบถ่วงน้ําหนักแสดงใน Table 4

Table 4 Weighted Arithmetic Mean of experiments.
Seat
Dry bulk density Soil disturbance
Acceleration
Treatment
-2
(m s ) level (g cm-3) level
(cm2)
level
1
1.769
2
1.53
1
3002.13
4
2
1.901
1
1.32
2
2816.2
3
3
1.862
1
1.28
2
2602.74
2
4
1.791
2
1.17
3
2411.02
2
5
1.821
2
1.52
1
3299.41
4
6
1.962
1
1.28
2
3001.66
4
7
1.894
1
1.23
2
2707.43
3
8
1.878
1
1.14
3
2467.44
2
9
1.546
4
1.42
1
3371.13
4
10
1.703
2
1.24
2
3076.84
4
11
1.612
4
1.2
3
2744.73
3
12
1.541
4
1.12
3
2441.65
2
13
1.577
4
1.41
1
3482.15
4
14
1.71
2
1.18
3
3189.23
4
15
1.641
3
1.14
3
2874.77
3
16
1.566
4
1.01
3
2561.64
2
Note: 4 = very good, 3 = good, 2 = medium and 1 = not good.

จาก Table 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ําหนักใน
กรรมวิธีที่ 11 ให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ําหนักมากที่สุด 3.170
แสดงให้เห็นว่า ความเร็วรถแทรกเตอร์ Low 2 ความถี่ในการสั่น 9
Hz และความลึกในการไถ 30 cm เป็นปัจจัยทดสอบที่เหมาะสม
(optimum) และมีสมรรถนะการทํางานสูงสุดสําหรับไถระเบิดดิน
ดานในแปลงทดสอบ

Total power
(kW)
6.63
8.93
11.68
14.94
8.22
11.75
15.14
18.73
12.64
15.02
18.13
21.11
14.45
17.73
20.68
23.22

level
4
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1

Theoretical field
capacity
(rai h-1) level
0.868
3
0.870
3
0.869
3
0.869
3
0.867
3
0.870
3
0.868
3
0.868
3
1.307
4
1.307
4
1.308
4
1.306
4
1.310
4
1.308
4
1.306
4
1.308
4

Weighted
Arithmetic Mean
2.914
2.301
2.099
2.261
2.663
2.503
2.051
1.975
3.120
2.673
3.170
2.717
3.120
2.800
2.633
2.717

3.3 ประสิทธิภาพของระบบควบคุม
กราฟผลตอบสนองของระบบควบคุมความถี่ในการสั่นแบบฟัซซี
ที่ความเร็วรถแทรกเตอร์ Low 2 ความถี่ในการสั่น 9 Hzและความลึก
ในการไถ 30 cm แสดงใน Figure 10
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สั่นสะเทือนต่อคนขับเพียง 1.612 m s-2 มีประสิทธิภาพในการทํางาน
1.308 ไร่ต่อชั่วโมง ผลการควบคุมพบว่า การสั่นของขาไถเริ่มสั่นจาก
0 Hz (ไม่ มี ก ารสั่ น ) จนถึ ง 9 Hz โดยการควบคุ ม แบบ ฟั ซ ซี มี
ผลตอบสนองรวดเร็ว โดยช่วงเวลา Response Time เท่ากับ 14 ms
ช่วงเวลา Delay Time เท่ากับ 6 ms ช่วงเวลา Rise Time เท่ากับ
11 ms และช่วงเวลา Setting Time เท่ากับ 13 ms ไม่เกิดค่าพุ่งเกิน
เมื่ อ ทํ า การวั ด ความเร็ ว รอบที่ เ พลาขั บ ลู ก เบี้ ย วโดยใช้ เ ครื่ อ งวั ด
ความเร็วรอบมีค่า 540-543 rpm หรือ 9-9.05 Hz ตลอดการไถ
Figure 10 Response for 9 Hz by fuzzy controller compare
with the reference signal.
กําหนดให้ความถี่ในการสั่น Input Setpoint ที่ป้อนเข้าไปใน
โปรแกรมควบคุมแบบฟัซซีคือ 9 Hz โดย Figure 10 แสดงกราฟ
ผลตอบสนองระหว่างความถี่ในการสั่นกับเวลา พบว่า การสั่นของขา
ไถเริ่มสั่นจาก 0 Hz (ไม่มีการสั่น) จนถึง 9 Hz ใช้ช่วงเวลา Response
Time=14 ms ช่วงเวลา Delay Time=6 ms ช่วงเวลา Rise
Time=11 ms และช่วงเวลา Setting Time=13 ms ไม่เกิดค่าพุ่งเกิน
(Overshoot)
4. สรุป
ไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขา แบบใช้ระบบถ่ายทอดกําลัง
อุ ท กสถิ ต สามารถลดการสั่ น สะเทื อ นต่ อ คนขั บ โดยค่ า 3D
Weighted seat acceleration ลดลง 31.74% - 33.95% ทั้งแบบขา
ไถสั่นและไม่สั่น ที่ความถี่ในการสั่น ความลึกในการไถ และความเร็ว
ในการเคลื่อนที่เดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับไถระเบิดดินดานชนิดสั่น
ที่ขา 2 ขาแบบที่ใช้ระบบถ่ายทอดกําลังทางกล ส่งผลให้อายุการใช้
งานของชิ้นส่วนในชุดถ่ายทอดกําลัง และอุปกรณ์ในรถแทรกเตอร์
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ภาระการสั่นที่น้อยลงส่งผลให้ผู้ขับขี่แทรกเตอร์
รู้สึกสบายขึ้น
ความเร็วในการเคลื่อนที่ ความถี่ในการสั่น ความลึกในการไถ และ
ไถดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขาแบบใช้ระบบถ่ายทอดกําลังทางกล กับ
แบบที่ ใ ช้ ร ะบบถ่ า ยทอดกํ า ลั ง อุ ท กสถิ ต ส่ ง ผลทํ า ให้ เ กิ ด การ
สั่นสะเทื อนต่ อคนขั บ เมื่ อความเร็ วเพิ่ มมากขึ้ น ความถี่ ในการสั่ น
เพิ่มขึ้น ทําให้การสั่นสะเทือนต่อคนขับลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ความ
ลึ กในการไถเพิ่ มขึ้ น ทํ าให้ การสั่ นสะเทื อนต่ อคนขั บเพิ่ มขึ้ น โดย
ความเร็วแทรกเตอร์ Low 1 ความถี่ในการสั่น 7 Hz และความลึกใน
การไถ 40 cm ทําให้เกิดการสั่นสะเทือนต่อคนขับมากที่สุด ทั้งไถ
ระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขา แบบใช้ระบบถ่ายทอดกําลังทางกล
และแบบที่ใช้ระบบถ่ายทอดกําลังอุทกสถิต และพบว่า ความเร็วใน
การเคลื่อนที่ Low 2 ความถี่ในการสั่น 9 Hz และความลึกในการไถ
30 cm เป็นปัจจัยทดสอบที่เหมาะสม (optimum) และมีสมรรถนะ
การทํางานสูงสุดสําหรับไถระเบิดดินดาน โดยมีแรงฉุดลาก 13.01 kN
ใช้กําลังรวม 18.13 kW มีพื้นที่การแตกตัวของดิน 2,744.73 cm2 มี
ค่าความหนาแน่นมวลรวมสภาวะแห้งของดิน 1.2 g cm-3 เกิดการ

5. ข้อเสนอแนะ
การพิจารณาปัจจัยทดสอบที่เหมาะสมสําหรับใช้ในการไถระเบิด
ดินดาน เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ําหนักที่ได้จากแบบสอบถาม
เกษตรกร และนั กวิ ชาการเกษตรในพื้ นที่ จั งหวั ดนครราชสี มา จึ ง
เหมาะกับการใช้พิจารณาปัจจัยทดสอบที่เหมาะสมสําหรับใช้ในการไถ
ระเบิดดินดานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมี
ลั กษณะของดิ นใกล้ เคี ยงกั น ไม่ สามารถนํ าไปพิ จารณาในพื้ นที่ ที่
ลักษณะดินมีความแตกต่างกันมากได้
6. เอกสารอ้างอิง
ธัญญา นิยมาภา และชัยรัตน์ รางแดง. 2539. ไถดินดานชนิดสั่น.
รายงานการวิจัยและพัฒนาฉบับสมบูรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วั ส ดุ แ ห่ ง ชาติ สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ ประจําปี 2539, 76–95.
ธัญญา นิยมาภา พินิจ จิรัคคกุล ณรงค์ อุ่นคง วิชัย หมอยาดี ชัย
รัตน์ รางแดง ศิ ริ ศั กดิ์ เชิ ดเกียรติ พล และนฤมล บุญกระจ่ าง.
2549. เผยแพร่ไถดินดารชนิดสั่นที่ผลิตในประเทศไทยสู่เกษตรกร.
รายงานการวิจัยและพัฒนาฉบับสมบูรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วั ส ดุ แ ห่ ง ชาติ สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ ประจําปี 2549, 36–78.
Kwanchai Sinthipsomboon, Issaree Hunsacharoonroj,
Joseph Khedari, Watcharin Pongaen, and Pornjit
Pratumsuwan. 2011. A Hybrid of Fuzzy and Fuzzy selftuning PID Controller for Servo Electro-hydraulic
System. Transactions of the IEEE 6, 220-225.
Mehta, C.R., Shyam, M., Singh, P. and Verma, R.N., 2000.
Ride vibration on tractor implement system, Technical
note. Applied Ergonomics 31, 323-328.
Niyamapa, T and V.M. Salokhe. 1993. Laboratory
investigations into soil failure under vibratory tillage
tools. Journal of Terramechanics 30(6), 395-403.
Rattana, Karoonboonyanan. 2009. Development of a
vibratory subsoiler. Ph.D. Thesis: Asian Institute of
Technology School of Environment Resource and
Development Thailand

126

TAM004

การออกแบบและสร้างเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง
ปาริษา งามนิล1, จตุรงค์ ลังกาพินธุ1์ *, สุนัน ปานสาคร1, รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์1, ธีรภัทร์ จูอี้1
1

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ธัญบุรี, ปทุมธานี, 12110
ผู้เขียนติดต่อ:: จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ E-mail: jaturong.l@en.rmutt.ac.th

บทคัดย่อ
เครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาและแรงงานในการแปรรูปเป็นสินค้าโอท็อป
ของจังหวัดที่มีการทํานาบัว เครื่องต้นแบบประกอบด้วย โครงสร้างเครื่อง ชุดลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง ระบบส่งกําลัง และใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 0.5
แรงม้าเป็นต้นกําลัง หลักการทํางานของเครื่องเริ่มจากผู้ทํางานป้อนเมล็ดบัวหลวงครั้งละ 0.5 กิโลกรัม และน้ํา 1.5 ลิตร ลงในช่องป้อนทาง
ด้านบนของเครื่องเพื่อลอกเยื่อในชุดลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง หลังจากที่เมล็ดบัวหลวงถูกลอกเยื่อแล้ว จึงเปิดช่องทางออกซึ่งอยู่ทางด้านล่างของ
เครื่องเพื่อให้เมล็ดบัวไหลออกมาสู่ภาชนะรองรับ จากการทดสอบเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงที่ความเร็วของชุดลอกเยื่อที่ 1,000 1,200 และ
1,400 รอบต่อนาที ที่เวลาในการทดสอบ 3, 4, 5, 6 และ 7 นาที ตามลําดับ พบว่าเครื่องต้นแบบสามารถทํางานได้ดีที่สุดที่ความเร็วของชุดลอก
เยื่อ 1,200 รอบต่อนาที ใช้เวลาทํางาน 4 นาที มีความสามารถในการทํางาน 7.1 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เปอร์เซ็นต์ในการลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง
94.5% และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 0.66 กิโลวัตต์-ชั่วโมง จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพบว่าเมื่อใช้เครื่องลอกเยื่อ
เมล็ดบัวหลวง 1,440 ชั่วโมงต่อปี มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของเครื่อง 3.90 บาทต่อกิโลกรัม จะมีระยะคืนทุน 3.4 ปี และจุดคุ้มทุน 1,170 ชั่วโมงต่อปี
เมื่อเปรียบเทียบกับการลอกเยื่อด้วยแรงงานคน
คําสําคัญ: การออกแบบ, เครื่องลอก, เมล็ดบัวหลวง, บัวหลวง
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Abstract
The research was to design and fabricate a lotus seeds membrane peeling machine to minimize the time and
labor requirement in the processing of OTOP products of the provinces with lotus planting areas. The prototype consists
of the main frame, lotus seed membrane peeling unit, the power transmission unit, and a 0.5 hp electric motor, which
was used as a prime mover. In the operation, the 0.5 kg lotus seeds and 1.5 lites of water were fed manually into feeding
chute at the top of the machine to peel in the peeling unit. After peeling, lotus seeds were released through outlet chute
at the bottom. Results of testing at the peeling speed of 1,000, 1,200 and 1,400 rpm, and testing time at 3, 4, 5, 6 and 7
min. respectively indicated that the optimal performance was achieved when the machine was operated 4 min. at
peeling speed 1,200 rpm. The working capacity was 7.1 kg/hour, percentage of peeling was found to be 94.5%, and
consumed 0.66 kW-hour of energy. An engineering economic analysis showed that, at an annual usage rate of 1,440 hours,
the machine cost was on average 3.90 THB per kilogram, payback period 3.4 years and the break-even point of the
machine was 1,170 hours per year.
Keywords: Design, Peeling machine, lotus seed, lotus.

1. บทนํา
บัวเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทยและเป็นดอกไม้
ชั้นสูงที่ใช้บูชาพระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเลือกตัดดอกระยะ
ดอกตูมมาใช้งาน (Imsabai et al., 2010) นอกจากนั้นส่วนต่างๆ

ของบัวเกือบทุกส่วน เช่น ดอกบัว ใบบัว เมล็ดบัว รากบัว และไหลบัว
ยั งมี สรรพคุ ณใช้ เป็ นส่ วนผสมสํ าคั ญในตํ ารั บยาจี นโบราณเป็ นยา
อายุวัฒนะ (กมลวรรณ, 2554) ถิ่นกําเนิดของบัวส่วนใหญ่อยู่ในเขต
ร้อนและเขตอบอุ่น พบได้ตามแหล่งน้ําทั่วไปในประเทศไทย (กรม
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ส่งเสริมการเกษตร, 2554) เนื่องจากบัวเป็นไม้น้ําและมีลักษณะของ
แปลงปลูกเหมือนกับการปลูกข้าวคือ ต้องมีน้ําขังในแปลง อาจเรียก
การปลูกบัวในพื้นที่มากๆได้อีกอย่างหนึ่งว่า การทํานาบัว เกษตรกร
ในหลายพื้ นที่ หลายจั งหวั ดจึ ง เริ่ มหั นมาทํ า นาบั วแทนการทํ า นา
เนื่ องจากสภาพในปั จ จุ บั น มี ปั ญหาการขาดน้ํ า และราคาข้ าวไม่
แน่นอน นาบัวจึงเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่
นาข้าวในพื้นที่ เนื่องจากการทํานาบัวสามารถดูแลรักษาง่ายกว่านา
ข้าว มีโรคและแมลงรบกวนน้อยกว่า ใช้น้ําน้อยกว่า สามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้หลากหลายกว่า ตามความต้องการของตลาด เช่น การ
ปลู กเพื่ อตั ดดอก เก็ บไหล เก็ บฝั ก เก็ บเมล็ ดจํ าหน่ าย เป็ นต้ น ใน
ประเทศไทยพื้นที่ที่น้ําท่วม ปลูกข้าวไม่ได้จึงหันมาปลูกบัวแทน นิยม
ซื้อขายเมล็ดบัวแห้งที่ยังไม่ได้กระเทาะเปลือก เพราะสามารถเก็บไว้
ได้ นานเมื่ อถึ งช่ วงที่ ตลาดต้ องการจึ งกระเทาะออกมาจํ าหน่ ายได้
สําหรับตลาดรับซื้อเมล็ดบัวภายในประเทศที่สําคัญ คือ ตลาดทรงวาด
และตลาดคลองเตย นอกจากนี้ ยั งสามารถส่ งออกไปจํ าหน่ ายใน
ต่างประเทศ โดยประเทศที่รับซื้อที่สําคัญ คือ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา
และสิงค์โปร์ (ทวีพงศ์, 2550)
ในปัจจุบันก่อนที่จะนําเมล็ดบัวหลวงมาลอกเยื่อหุ้มเมล็ด ต้องใช้
แรงงานคนในการแกะเมล็ดบัวออกจากฝักบัวก่อนแล้วจะได้เมล็ดบัว
หลวงที่ยังมีเปลือกอยู่ จากนั้นนําเมล็ดบัวหลวงมาแกะเปลือกออกโดย
ใช้แรงงานคนหรือใช้เครื่องแกะเมล็ดบัวหลวงออก ขั้นตอนต่อไปจะ
เป็นการลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออก (Figure 1) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้
เวลานานที่สุดโดยเกษตรกรต้องใช้มีดในการลอกเยื่อ ทําให้เกิดปัญหา
หลายอย่างเช่น โดนมีดบาด ทําให้เกิดบาดแผล ยางจากเมล็ดบัวทําให้
มือดํา และใช้เวลาในการลอกเยื่อนาน และยังไม่มีเครื่องมือชนิดใดที่
ช่ วยในการลอกเยื่ อหุ้ มเมล็ ดบั วออกได้ อย่ างต่ อเนื่ องและรวดเร็ ว
ดังนั้น จึงได้ดําเนินการออกแบบและสร้างเครื่องลอกเยื่อหุ้มเมล็ดบัว
หลวง เพื่อผ่อนคลายปัญหาดังกล่าว

2.1.1 การศึกษาปัญหาและวิธีการลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและวิธีการลอกเยื่อเมล็ดบัว
หลวงของเกษตรกรในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับเปรียบเทียบ
การทํางานระหว่างเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงต้นแบบกับวิธีที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์กลุ่มแม่บ้านบึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร
(พรพรรณ, 2552) ได้ผลการศึกษาดังนี้
 แรงงานส่ ว นใหญ่ เป็ น แรงงานภายในชุ ม ชนหรื อ หมู่ บ้ า น
ใกล้เคียง ซึ่งในปัจจุบันจํานวนแรงงานมีจํานวนลดลง
 ค่าจ้างแรงงานสําหรับการแกะและลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง 10
Baht kg-1
 ปริ ม าณการแกะและลอกเยื่ อ เมล็ ด บั ว หลวงในแต่ ล ะวั น
ประมาณ 24-36 kg (ทํางาน 4-8 hr) โดยขึ้นอยู่กับความชํานาญใน
การแกะเมล็ดบัวหลวง
 ปัญหาที่พบในขั้นตอนการลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงคือเกิดความ
ไม่ปลอดภัยในการทํางาน เช่น เกิดอุบัติเหตุจากมีดบาด
2.1.2 ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดบัวหลวง
การศึกษาในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพของเมล็ดบัวหลวงสําหรับใช้ในการออกแบบ ได้แก่ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง และความยาวเฉลี่ยของเมล็ดบัว (Figure 2) ตามวิธี
ของ ASAE (Anon, 1983) โดยเมล็ดบัวที่ใช้ศึกษาเป็นเมล็ดบัวหลวง
จากการสุ่มวัดขนาดเมล็ดบัวหลวงจํานวน 100 เมล็ด ด้วยเวอร์เนียร์
คาลิปเปอร์ ได้เส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 9.0-14.0 mm และความ
ยาวของเมล็ดบัวหลวงระหว่าง 14.0-18.0 mm

Figure 2 Schematic of lotus seed for dimension measurement.
Figure 1 membrane peeling by farmer.
2. อุปกรณ์และวิธีการ
งานวิจัยนี้ให้ความสําคัญในการออกแบบและสร้างเครื่องลอกเยื่อ
เมล็ดบัวหลวงที่ปลูกในประเทศไทย ซึ่งมีวิธีการวิจัยดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
2.1 การศึกษาข้อมูลที่จําเป็นต่อการออกแบบ

2.2 การออกแบบและสร้างเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง
การออกแบบเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงต้นแบบนั้นนอกจากจะ
ใช้ข้อมูลที่จําเป็นต่อการออกแบบแล้ว ยังได้ประยุกต์ใช้ความรู้และ
หลักการออกแบบเครื่องจักรกล (Shigley and Mischke, 1989) และ
เครื่องจักรกลเกษตร (Krutz et al., 1994) รวมทั้งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ (จตุรงค์, 2555) ซึ่งมี
ส่วนประกอบหลัก คือ โครงสร้างเครื่อง (main frame) ระบบส่งกําลัง
(Power transmission unit) ชุดลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง (membrane
peeling unit) และใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 0.5 hp เป็นต้นกําลัง
(Figure 3a)
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โครงสร้ า งของเครื่ อ ง ใช้ สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ของ
เครื่องต้นแบบ มีขนาด 530x620x1,100 mm (กว้างxยาวxสูง) สร้าง
จากเหล็กฉากขนาด 40x40 mm หนา 4mm โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่
ถูกยึดเข้ากับโครงสร้างด้วยนัตและสกรู
ระบบส่งกําลัง (Figure 3b) ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
0.5 hp มู่เลย์ที่ชุดมอเตอร์ขนาด 2 in และมู่เล่ย์ชุดสายพานขนาด
3.5 in
ชุดลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง (Figure 3c) ชุดลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง (c) membrane peeling unit.
ที่ออกแบบจะมีลักษณะการทํางาน คือ เมื่อใส่เมล็ดบัวหลวงและน้ํา
ลงไป เมื่อทําการเปิดเครื่องแปรงจะทําการหมุน ทําให้เมล็ดบัวหลวง
ถูกลอกเยื่อโดยมีน้ําเป็นตัวช่วย เมื่อครบเวลาที่กําหนดจะทําการหยุด
เครื่องแล้วเปิดประตูทางออกเพื่อให้เมล็ดบัวหลวงไหลออกมา ภายใน
ภาชนะที่รองไว้ ซึ่งมีส่วนประกอบที่สําคัญ ได้แก่ ชุดแปรงลอกเยื่อ
เมล็ดบัวหลวงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 mm ยาว 250 mm
ขั บ ด้ ว ยเพลาขนาด 0.6 inและหม้ อ สแตนเลส ขนาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 260 mm สูง 260 mm หนา 1 mm
หลักการทํางานของเครื่องเริ่มจากผู้ทํางานป้อนเมล็ดบัวหลวงและ
น้ําลงไป เมื่อทําการเปิดเครื่องแปรงจะทําการหมุน ทําให้เมล็ดบัว
หลวงถูกลอกเยื่อโดยมีน้ําเป็นตัวช่วย เมื่อครบเวลาที่กําหนดจะทํา
การหยุ ดเครื่ องแล้ วเปิ ดประตู ทางออกเพื่ อให้ เมล็ ดบั วหลวงไหล
ออกมา ภายในภาชนะที่รองไว้
(d) Prototype of the lotus seed membrane peeling
machine.
Figure 3 Schematic of the lotus seed membrane peeling
machine prototype.
2.3 การทดสอบและประเมินผล
เครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงต้นแบบได้ถูกทดสอบสมรรถนะการ
ทํางาน และคุณภาพในการลอกเยื่อ โดยประเมินสมรรถนะการทํางาน
จากค่าชี้ผลการศึกษาดังนี้
(a) The lotus seed membrane peeling machine designed
by using CAD.

 เปอร์เซ็นต์การลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง (Percentage
membrane peeling, %)
=

Number of membrane peeling seeds
Total number of seeds

100

of

(1)

โดยที่ Number of membrane peeling seeds คือ จํานวนเมล็ด
บัวที่ ถูก ลอกได้หมด และ Total number of seeds คือ จํา นวน
เมล็ดที่ใช้ทดสอบทั้งหมด
 เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย (Percentage of damage, %)
%damage=
b) Power transmission unit.

Number of damage seeds
Total number of seeds

100

(2)

โดยที่ Number of damage seeds คื อ จํา นวนเมล็ดที่เสี ยหาย
(เมล็ดบัวหลังการทดสอบที่เกิดความเสียหาย ดังแสดงใน Figure
5c)
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 ความสามารถในการทํางาน (Working capaciry, kg hr-1)
Working capaciry=

3. ผลและวิจารณ์

Weight of membrane peeling seeds
Total working time

(3)
โดยที่ Weight of membrane peeling seeds คื อ น้ํ า หนั ก ของ
เมล็ดบัวที่ลอกเยื่อออกได้ทั้งหมด และTotal working time คือ
เวลาทั้งหมด
 อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า (Power consumption, kW-hr)
Power consumption=

IVt
1000

(4)

โดยที่ I คือ กระแสไฟฟ้า (A), V คือ แรงเคลื่อนที่ไฟฟ้า (V) และ t
= เวลาในการทํางาน (hr)
ใช้เมล็ดบัวหลวงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 9.0-14.0
mm และความยาวของเมล็ดบัวหลวงระหว่าง 14.0-18.0 mm (สุ่ม
วัด 100 เมล็ดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์) ตลอดการทดสอบ จากการ
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าในการลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงควรมีน้ําเป็นตัว
ช่วยในการลอกเยื่อ ถ้าไม่ใส่น้ําก็จะไม่สามารถลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง
ออกมาได้ จึ งได้ ทํ าการทดสอบที่ ความเร็ วรอบของชุ ดลอกเยื่ อที่
1,000, 1,200 และ 1,400 rpm เพื่อหาความเร็วของชุดลอกเยื่อที่ดี
ที่สุด โดยกําหนดเวลาในการลอกเยื่อเป็น 3,4,5,6 และ 7 min
ตามลําดับ ที่แต่ละความเร็วรอบทําการทดสอบซ้ํากัน 3 ซ้ํา
2.4 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
2.4.1 การวิเคราะห์และประเมินค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย
วิธีการประเมิ นค่ าใช้ จ่ ายโดยรวมเกี่ยวกั บต้นทุ นในการใช้ งาน
เครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง สมมติว่าเกษตรกรซื้อเครื่องลอกเยื่อ
เมล็ ดบั วหลวงแทนวิ ธี การใช้ แรงงานคน ซึ่ งค่ าใช้ จ่ ายโดยรวมจะ
ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ (Fixed cost) และต้นทุนผันแปร (Variable
cost) โดยต้นทุนคงที่ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของเครื่อง (คิดค่าเสื่อมราคา
โดยวิธีเส้นตรงเมื่อประมาณอายุการใช้งานของเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัว
หลวงได้ 5 years) และค่าเสียโอกาสของเงินทุน (คิดอัตราดอกเบี้ย
10%) ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ
ของการลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง ส่วนต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่าซ่อมแซม
และบํารุงรักษา ค่าไฟฟ้า และค่าจ้างแรงงานคน (Hunt, 2001)

3.1 เปอร์เซ็นต์การลอกเยื่อ
จากการทดสอบเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงต้นแบบ พบว่าที่
ความเร็วรอบของชุดลอกเยื่อ 1,200 rpm โดยใช้เวลาในการปั่น 4
min (Figure 4) มีเปอร์เซ็นต์การลอกเยื่อที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับความเร็วรอบของชุดลอกเยื่อกับเวลาอื่นๆที่ทดสอบ เนื่องจากถ้า
ใช้ ค วามเร็ ว รอบของชุ ด ลอกเยื่ อ ที่ ไ ม่ เ หมาะสมก็ จ ะทํ า ให้ ไ ด้
ความสามารถในการลอกเยื่อน้อย แต่ถ้าใช้เวลาในการปั่นนานเกินไป
ก็จะทําให้เมล็ดบัวเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นเช่นกัน

Figure 4 Percentage of membrane peeling at different
testing time.
3.2 เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย
Figure 5 แสดงเมล็ดบัวก่อนการลอกเยื่อ (a) เมล็ดบัวหลังการ
ลอกเยื่อ (b) และเมล็ดบัวที่เสียหายจากการลอกเยื่อ (c) ซึ่งจะเห็นว่า
เมล็ดบัวหลังการลอกเยื่อบางเมล็ดจะมีเยื่อติดอยู่บางส่วนสามารถที่
จะใช้มือลอกเยื่อ จากการทดสอบเครื่งต้นแบบจะพบว่าเมื่อใช้เวลาใน
การปั่นนานมากขึ้นเปอร์เซ็นต์ความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
จึงได้เลือกที่ ความเร็วรอบของชุดลอกเยื่อ 1,200 rpm โดยใช้เวลา 4
min (Figure 6) ที่มีความเสียหายน้อยและมีเปอร์เซ็นต์การลอกเยื่อ
มากที่สุดด้วย

2.4.2 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (Pay-back period)
เป็นการคาดคะเนว่า เมื่อลงทุนใช้เครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงไป
แล้ว จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาในจํานวนเงินเท่ากับที่ลงทุนไป
แล้วภายในระยะเวลากี่ปี (Hunt,2001)
2.4.3 การคํานวณหาจุดคุ้มทุน (Break-even point)
เป็นการคํานวณเปรียบเทียบการลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง โดยใช้
แรงงานคนกับเครื่องต้นแบบว่าสามารถใช้ต้นทุนในการทํางานเท่ากับ
ต้นทุนของการลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงได้ปริมาณเท่าไร

(a)

(b)

(c)
Figure 5 Lotus seed (a), lotus seed membrane peeling (b)
and Seed damaged (c).
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min มีเปอร์เซ็นต์การลอกเยื่อที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับความเร็ว
รอบของชุดลอกเยื่อกับเวลาอื่นๆที่ทดสอบ เนื่องจากถ้าใช้ความเร็ว
รอบของชุดลอกเยื่อที่ไม่เหมาะสมก็จะทําให้ได้ความสามารถในการ
ลอกเยื่อน้อย แต่ถ้าใช้เวลาในการปั่นนานเกินไปก็จะทําให้เกิดเมล็ด
บัวเสียหายได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน

Figure 6 Percentage of damage at different testing time.
3.3 ความสามารถในการทํางานของเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง
ความสามารถในการทํางานของเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงจะมี
ความสามารถในการลอกเยื่อสูงสุดที่ความเร็วรอบ 1,200 rpm และ
ใช้เวลาในการปั่น 4 min จะมีความสามารถในการทํางานอยู่ที่ 7.1
กิโลกรัมต่อชั่วโมง (Figure 7)

3.4 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ตามความเร็วรอบของชุดลอก
เยื่อเมล็ดบัวหลวงที่ความเร็วรอบ 1,000, 1,200 และ 1,400 rpm
โดยที่ความเร็วของชุดลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง ทั้ง 3 ความเร็วรอบ จะ
ใช้ อัตราการสิ้ นเปลื องพลั งงานไฟฟ้ าระหว่ าง 0.594-0.99 kW-hr
(Figure 9)

Figure 9 Power consumption at different the peeling
speeds.
Figure 7 Working capacity at different testing time.
จากกราฟจะเห็นได้ว่า ความเร็วรอบและเวลาที่เหมาะสมในการ
ทํางานของเครื่องจะอยู่ที่ความเร็วรอบ 1,200 rpm และใช้เวลาใน
การปั่น 4 min ถ้าหากใช้เวลาและความเร็วรอบที่ไม่เหมาะก็จะทําให้
ความสามารถในการทํางานของเครื่องลดลง (Figure 8)

3.5 ผลการวิเคราะห์และประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์
จากการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เศรษฐศาสตร์ วิ ศ วกรรม โดยคิ ด ราคา
เครื่องต้นแบบ 11,700 Baht (Table 1) อายุการใช้งาน 5 years
อัตราดอกเบี้ย 10% ใช้ผู้ควบคุม 1 คน ความสามารถในการทํางาน
7.1 kg hr-1 อัตราการใช้งานพลังงานไฟฟ้า 0.66 kW-h และทํางาน
1,440 hr year-1 จะได้ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่อง 3.90 Baht kg-1
ระยะเวลาคืนทุน 3.4 year และจุดคุ้มทุน 1,170 hr year-1 เมื่อ
เปรียบเทียบกับการลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงด้วยแรงงานคน 1 คนที่
ทํางานได้ 3 kg hr-1 ด้วยค่าจ้าง 10 Baht kg-1
Table 1 Cost of membrane peeling machine prototype.

Figure 8 Working capacity at different peeling speeds.
ผลการทดสอบเพื่อหาความเร็วรอบของชุดลอกเยื่อและเวลาที่ดี
ที่สุดในการลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงของเครื่อง จากการทดสอบพบว่า ที่
ความเร็วรอบของชุดลอกเยื่อ 1,200 rpm โดยใช้เวลาในการปั่น 4
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Item
1. Electric motor
2. Materials cost
2.1 Main frame
2.2 Power transmission unit
2.3 Membrane peeling unit
2.4 Others
3. Skilled labor cost for fabrication
Total

Amount (฿)
2,000
900
1,100
4,700
1,000
2,000
11,700

4. สรุป
จากการทดสอบสมรรถนะเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงโดยใช้ค่าชี้
วัดการศึกษา คือ เปอร์เซ็นต์การลอกเยื่อ เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย
ความสามารถในการทํางาน และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
พบว่าเครื่องต้นแบบสามารถทํางานได้ที่ดีที่สุดที่ความเร็วรอบของชุด
ลอกเยื่อ 1,200 rpm ใช้เวลาทํางาน 4 min ความสามารถในการ
ทํางาน 7.1 kg hr-1 มีเปอร์เซ็นต์การลอกเยื่อ 94.48% เปอร์เซ็นต์
ความเสียหาย 2.88% และใช้พลังงานไฟฟ้า 0.66 kW-h และ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงพบว่ามี
ค่าใช้จ่าย 3.9 Baht kg-1 เมื่อใช้เครื่องทํางาน 1,440 hr year-1 จะมี
ระยะเวลาคืนทุน 3.4 year และจุดคุ้มทุน 1,170 hr year-1 เมื่อ
เปรียบเทียบกับการลอกเยื่อด้วยแรงงานคน
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงและช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการผลิตเมล็ดกระบกในชุมชน เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน คือ โครงสร้างเครื่อง
ชุดลําเลียง ชุดกะเทาะ และระบบส่งกําลังโดยการทดสอบได้แบ่งขั้นตอนการทดสอบออกเป็น 2 ขั้นตอนในขั้นตอนแรกเป็นการทดสอบเพื่อหา
ลักษณะของหัวเจาะที่ให้สมรรถนะและประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีที่สุด และขั้นตอนที่สองเป็นการทดสอบหาสมรรถนะของเครื่องกะเทาะ
เมล็ดกระบก ผลการทดสอบในขั้นตอนแรก ที่ความเร็วรอบมอเตอร์ 1000 rpm พบว่าหัวเจาะชนิด แบบเรียบเป็นหัวเจาะที่ดีที่สุดเมื่อพิจารณา
จากสมรรถนะและเมล็ดที่กะเทาะได้ ผลการทดสอบขั้นตอนที่สองพบว่าที่ความเร็วรอบมอเตอร์ 1000 rpmและที่อัตราการป้อน 30 nuts min-1
เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกมีความสามารถในการทํางาน 10.4 kg.nuts hr-1 เมล็ดที่กะเทาะได้ 1.04 kg.kernels hr-1 และอัตราการสิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 0.87 kW-hr เมื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกพบว่ามีค่าใช้จ่ายในการทํางาน 4.5 Baht kg-1
และมีจุดคุ้มทุนในการทํางาน 393 hr yr-1 เมื่อพิจารณาชั่วโมงการทํางานของเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบก 720 hr yr-1 จะมีระยะเวลาในการคืน
ทุน 0.3 year
คําสําคัญ: เมล็ดกระบก, เครื่องกะเทาะ, หัวเจาะเมล็ดกระบกแบบเรียบ
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Abstract
The research project entitled “design and fabrication of barking dear’s mango nut sheller” was aimed to
increase the production of barking dear’s mango in the community. The machine consisted of four main parts namely,
steel frame, conveying unit, shelling unit and power transmission unit. Experiments were divied into two parts. The first
part was aimed to evaluate the optimum shape of shelling unit. The second part was aimed to evaluate the performance
and efficiency of barking dear’s mango nut sheller. Based on the tests results, it was found that the flat shape of shelling
unit performed the best in terms of capacity and efficiency of the machine at the revolution speed of 1000 rpm. The
performance tests of the machine further showed that the machine had its capacity as 10.4 Kg.nuts hr-1 or 1.04 kg.kernels
hr-1 at the speed and feed rate of 1000 rpm and 30 nuts/min, respectively. The electrical consumption was found as 0.87
kW-hr. The economic analysis showed that the operation cost of the machine was aprroximately 4.5 Bahtkg-1 with the
breakeven point of 393 hr yr-1. Considering the working hr yr-1 as 720, the payback period of the machine was found to
be 0.3 year.
Keywords: barking dear’s mango, nut sheller, flat shape of shelling unit.

1. บทนํา
กระบกเป็นพืชที่สามารถพบได้ทั่วไปในเขตเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ซึ่ ง ในประเทศไทยจะพบมากที่ สุ ด ในภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กระบกเป็นพืชยืนต้นซึ่งทุกส่วนของกระบกล้วน

สามารถนํ ามาใช้ ประโยชน์ ได้ ทั้ งสิ้ น จากการศึ กษาขนาดของต้ น
กระบกในพื้นที่นาเกษตรกรมีลักษณะความสูง 10-30 m ใบเป็นใบ
เดี่ยวขนาดกว้าง 2.5-3 cm ยาว 7-12 cm ใบเรียงสลับรูปวงรี ขอบ
ขนาน ผลสดของกระบกจะมี เ นื้ อ ออกในช่ ว งเดื อ นเมษายนถึ ง
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พฤษภาคม ทรงกลมรีสีเขี ยวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อสุกผลแห้ ง
ภายในเนื้อจะเป็นสีส้มชั้นหุ้มเมล็ดเปลือกในแข็งภายในจะมีเมล็ดสี
ขาว 1 เมล็ด รสมัน ประโยชน์ของเมล็ดกระบกด้านสมุนไพรสามารถ
ใช้ปรุงยาถ่ายพยาธิ บํารุงไขข้อ บํารุงตับ แก้เส้นเอ็นพิการและให้
ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ซึ่งเนื้อกระบกจะมีคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ธาตุ
เหล็ก และแคลเซียม และในด้านการแปรรูปสามารถนําไปใช้ในการ
ทําเครื่องสําอาง สบู่ สกัดเป็นน้ํามันเมล็ดกระบก และสามารถนํามา
แปรรูปเป็นขนมขบเคี้ยว
วิธีการกะเทาะเมล็ดกระบกในปัจจุบันสามารถทําได้ 2 วิธีได้แก่
1.เกษตรกรจะใช้มีดผ่าหรือใช้ค้อนทุบให้เปลือกนอกของเมล็ดกระบก
ที่แข็งแยกออกจากกัน 2. การใช้เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกแบบใช้
แรงอัดกับแรงกระแทกซึ่งต้องใช้แรงงานคนในการทํางานเป็นหลัก
และก่อให้เกิดอาการเมื่อยล้าแก่ผู้ปฏิบัติงาน จากปัญหาดังกล่าวจึงได้
ดํ าเนิ นการจั ดทํ าโครงการวิ จั ยเรื่ องการออกแบบและสร้ างเครื่ อง
กะเทาะเมล็ดกระบกเพื่อใช้สําหรับทดแทนแรงงานคนในการกะเทาะ
และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ที่ขายเมล็ดกระบกเป็นอาชีพเสริม
และเป็นโอกาสให้กับชุมชนที่จะรวมกลุ่มเกษตรกรผู้จําหน่ายเมล็ด
กระบกที่กะเทาะแล้วทําการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตต่อไป
2. อุปกรณ์และวิธีการ
งานวิจัยนี้ให้ความสําคัญในการออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะ
เมล็ดกระบก ซึ่งมีวิธีการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 การศึกษาข้อมูลที่จาํ เป็นต่อการออกแบบ
2.1.1 การศึกษาปัญหาและวิธีกะเทาะเมล็ดกระบก
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการกะเทาะเมล็ดกระบก
ของกลุ่มเกษตรกรรวมถึงการหาข้อมูลเปรียบเทียบการทํางานระหว่าง
เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกกับเกษตรกร และวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเชิง
เศรษฐศาสตร์
2.1.2 ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดกระบก
วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อให้ ทราบถึ ง ลั กษณะทางกายภาพของเมล็ ด
กระบก ได้แก่ ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของผลกระบกและเมล็ด
กระบกสําหรับเป็นเกณฑ์ในการออกแบบ ชุดกะเทาะ และระบบป้อน
เมล็ดกระบกดําเนินการศึกษาโดยการวัดผลและเมล็ดกระบกด้วยเวอร์
เนียคาร์ลิปเปอร์ จํานวน 100 เมล็ด ซึ่งตําแหน่งในการวัดจะแสดงดัง
Figure 1 แล้วนําค่าที่ได้จากการวัดมาวิเคราะห์ทางสถิติหาค่าเฉลี่ย
(average) ค่ าต่ํ าสุ ด (minimum) และค่ าสู งสุ ด (maximum) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

Figure 1 Measurent of width, length and thickness of
Barking dear’s mango nut.
2.2 ออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบ
การออกแบบเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกต้นแบบนั้นนอกจากจะ
ใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในหัวข้อที่ผ่านมาแล้ว ยังได้ประยุกต์ใช้
ความรู้และหลักการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร (Shigley and
Mischke, 1989) และเครื่องจักรกลเกษตร (Krutz et al., 1994)
รวมทั้งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและเขียนแบบ (จตุรงค์,
2555) ซึ่งส่วนประกอบหลักคือ โครงสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบก
ชุดลําเลียงเมล็ด ชุดกะเทาะเมล็ด และระบบส่งกําลัง และใช้มอเตอร์
ไฟฟ้ าขนาด 0.5 hp
เป็ นต้ นกํ าลั ง โดยแต่ ละส่ วนประกอบมี
รายละเอียดในการออกแบบดังนี้
โครงสร้ า งของเครื่ อ ง ใช้ สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ของ
เครื่องต้นแบบ ทําจากเหล็กฉากขนาด 40x40x4 mm ทําการเชื่อม
ประกอบกันเป็นโครงดัง Figure 2 ขนาดโครงเครื่องมีชนาด
500x600x900 mm

Figure 2 Main frame.
ชุดกะเทาะเมล็ดกระบกดังรูปที่ 5 ประกอบด้วยแท่งเหล็ก ลูก
เบี้ ยว ชุ ดลํ าเลี ยง ซึ่ งขนาดของแท่ งเหล็ กยาว 120 mm เส้ นผ่ าน
ศูนย์กลาง 17 mm และลูกเบี้ยวขนาด 50 mm การทํางานอาศัย
กําลังจากมอเตอร์โดยใช้โซ่เป็นตัวส่งกําลัง เพื่อให้ชุดกะเทาะเมล็ด
เคลื่อนที่กดอัดเมล็ดกระบกที่อยู่ในชุดลําเลียงเมล็ดให้เปลือกเมล็ด
กระบกแตกแล้วชุดลําเลียงเมล็ดก็จะหมุนไปยังตําแหน่งที่ออกแบบไว้
เพื่อกะเทาะเมล็ดถัดไป
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2.3 การทดสอบและประเมินสมรรถนะการทํางาน
เครื่องกะเทาะเมล็ดกะบกต้นแบบได้ถูกทดสอบสมรรถนะการ
ทํ า งาน และคุ ณ ภาพในการกะเทาะโดยมี ปั จ จั ย ที่ ศึ ก ษา ได้ แ ก่
ความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ 800, 1000 และ1200 rpm และชนิด
ของหัวกะเทาะ ทําการทดสอบ 3 ซ้ํา อัตราการป้อนที่ทดสอบ ได้แก่
24, 30และ38 nut min-1 โดยพิจารณาจากจํานวนเมล็ดที่ชุดกะเทาะ
สามารถกะเทาะได้ต่อนาที โดยประเมินค่าชี้ผลการศึกษาดังนี้
 ความสามารถในการทํ างานจริ งของเครื่ องกะเทาะเมล็ ด
กระบก (kghr-1)

Figure 3 Mechanism of nut sheller.

น้ําหนักของเมล็ดกระบกทีก่ ะเทาะได้ทงั้ หมด

ระบบส่งกําลังของเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกจะใช้มอเตอร์ขนาด
0.5 hpเป็นต้นกําลังและมีชุดเกียร์ทด 1:30 ในการทดรอบความเร็ว
และทํางานสัมพันธ์กับตัวชุดกะเทาะเมล็ด (Figure 4)

เวลาที่ใช้ทั้งหมด

(1)

 เปอร์เซ็นต์การกะเทาะเมล็ดกระบก
จํานวนเมล็ดที่กะเทาะได้
จํานวนเมล็ดที่กะเทาะทัง้ หมด

100

(2)

100

(3)

 เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย
จํานวนเมล็ดเสียจากการกะเทาะ
จํานวนเมล็ดที่กะเทาะทัง้ หมด

 อั ตราการสิ้ นเปลื องไฟฟ้ าของเครื่ องกะเทาะเมล็ ดกระบก
(kW-hr)
=
Figure 4 Power transmission unit of Barking dear’s mango
nut sheller.
การทํางานของเครื่องเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกที่สร้างขึ้นทํางาน
โดยอาศั ยมอเตอร์ เป็ นตั วส่ งกํ า ลั งด้ วยการกดจะทํ าให้ แท่ งเหล็ ก
เคลื่อนที่ลงมากดอัดเมล็ดกระบกลงที่ตําแหน่งจุดกึ่งกลางตามแนวตั้ง
ของเมล็ ด กระบก จะทํ า ให้ เ ปลื อกเมล็ ด กระบกแยกออกจากกั น
ฐานรองเมล็ดก็จะหมุนให้เมล็ดหลุดออกไปยังถาดรองเมล็ด แท่งเหล็ก
ที่เป็นตัวกดก็จะเคลื่อนที่ขึ้นเพื่อทําการกะเทาะเมล็ดกระบกเมล็ด
ถัดไป

Figure 5 Barking dear’s mango nut sheller.

เมื่อ

IVt
1000

(4)

I = กระแสไฟฟ้า (A)
V= แรงเคลื่อนไฟฟ้า (V)
t = เวลา (hr)

2.4 การวิเคราะห์เชิงเศณษฐศาสตร์
2.4.1 การวิเคราะห์และประเมินค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย
วิธีการประเมินค่าใช้จ่ายโดยรวม เกี่ยวกับต้นทุนในการใช้งาน
เครื่องโดยพิจารณาจาก เกษตรกรซื้อเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกไป
กะเทาะแทนวิ ธี ก ารใช้ แ รงงานคน ซึ่ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยโดยรวมจะ
ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ (Fixed cost) และต้นทุนผันแปร (Variable
cost) โดยต้นทุนคงที่ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของเครื่อง (คิดค่าเสื่อมราคา
โดยวิธีเส้นตรงเมื่อประมาณอายุการใช้งานของเครื่องกะเทาะเมล็ด
กระบกได้ 5 ปี) และค่าเสียโอกาสของเงินทุน (คิดอัตราดอกเบี้ย 10
%) ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่จะไม่เปลี่ยนแปรไปตามปริมาณของ
การกะเทาะเมล็ดกระบก อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ในที่นี้จะไม่คิด
ต้นทุนคงที่เกี่ยวกับค่าประกันภัย ค่าภาษี ค่าโรงเรือน และค่าจ้างขน
ย้ายเครื่องไปทํางานตามสถานที่ต่างๆ เป็นต้น สําหรับต้นทุนผันแปร
ซึ่ งเป็ นต้ นทุ นที่ เปลี่ ยนแปรไปตามปริ มาณของการกะเทาะเมล็ ด
กระบก ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานคนเพื่อทํางานร่วมกับเครื่อง ค่าไฟฟ้า
ค่าบํารุงรักษา และค่าซ่อมแซม เป็นต้น
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2.4.2 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (Pay-back period)
เป็ นการคํ านวณหาระยะเวลาคื นทุ นของเครื่ องจั กรว่ ามี ระยะ
เวลานานเท่าไรเมื่อลงทุนในเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกไปแล้ว จะ
ได้ รั บผลตอบแทนกลั บคื นมาในจํ านวนเงิ นเท่ ากั บที่ ลงทุ นไปแล้ ว
ภายในระยะกี่ปี คํานวณได้จากสมการที่ 5
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Figure 6 Relationship between working capacity and motor
speed (kg. nuts hr-1).

ราคาเครื่องจักร (Baht)
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2.4.3 การคํานวณหาจุดคุ้มทุน (Break-even period)
เป็นการคํานวณหาเวลาที่ใช้ในการทํางานของเครื่องต่อปีโดยคิด
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการกะเทาะเมล็ดกระบก ระหว่างแรงงานคน
กั บ เครื่ องต้ น แบบ โดยพิ จ ารณาจากต้ น ทุ น ในการทํ า งานโดยใช้
แรงงานคนเท่ ากั บต้นทุ นในการทํ างานโดยใช้ เครื่ องกะเทาะเมล็ ด
กระบก คํานวณได้จากสมการที่ 6
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3.2 ความสามารถในการกะเทาะเมล็ดกระบก
สําหรับเมล็ดที่กะเทาะได้ของเครื่องมีค่าเท่ากับ 1.04 kg.kernels
-1
hr ที่ความเร็วรอบของมอเตอร์ 1000 rpm ในขณะที่ใช้แรงงานคน
จะสามารถกะเทาะได้ 0.6 kg. kernels hr-1 โดยการใช้เครื่อง
กระเทาะเมล็ดกระบกจะสามารถทํางานได้เร็วกว่าคนประมาณ 1.7
เท่า (Figure 7) Figure 8-10 แสดงเครื่องกระเทาะเมล็กกระบก
ต้นแบบและการทํางานของเครื่อง

(6)

จุดคุ้มทุน (hr yr-1)
ค่าใช้จ่ายคงที่ (Baht)
อัตราการรับจ้าง (Baht hr-1)

Figure7 Relationship between working capacity and
motor speed (kg.kernels hr-1).

ค่าใช้จ่ายผันแปร (Baht hr-1)

3. ผลและวิจารณ์
3.1 ความสามารถในการกะเทาะเมล็ดกะบกทั้งเปลือก
จากการทดสอบที่ความความเร็ วรอบมอเตอร์ 800 rpm จะมี
อัตราการป้อนช้าทําให้ต้องเสียเวลาในการรอ ทําให้ใช้เวลาในการ
กะเทาะเมล็ ดนานจึ งทํ าให้ ความสามารถในการทํ างานต่ํ า ส่ วนที่
ความเร็วรอบมอเตอร์ 1200 rpm จะมีอัตราการป้อนที่เร็วเมื่อมีผู้
ปฏิบัติเพียง 1 คนจะทําให้การป้อนเมล็ดกระบกลงในเบ้าไม่ทันกับ
จังหวะการทํ างาน จึ งทําให้ความสามารถในการทํ างานต่ํ า ส่ วนที่
ความเร็ วรอบมอเตอร์ 1000 รอบต่ อนาที จะมี อั ตราการป้ อนที่
เหมาะสมสามารถป้อนเมล็ดกระบกได้ทัน จึงทําให้มีความสามารถใน
การทํางาน ที่สูงกว่าความเร็วรอบมอเตอร์ 800และ1200 rpm ที่
ความเร็วรอบมอเตอร์ 1000 rpm ความสามารถในการกะเทาะเมล็ด
กระบกทั้งเปลือก 10.4 Kg.nuts hr-1 ในขณะที่ความเร็วรอบมอเตอร์
1200 rpm มีความสามารถในการกระเทาะเมล็ดกระบกเท่ากับ 10.2
Kg.nuts hr-1 (Figure 6)

3.3 เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย
ความสามารถในการทํางานของเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกมีค่า
เท่ากับ 10.7 kg. nuts hr-1 ในขณะที่ใช้แรงงานคนจะมีความสามารถ
ในการทํางาน 5 kg. nuts hr-1 เปอร์เซ็นต์เมล็ดที่เสียหายด้วยเครื่องมี
ค่าเท่ากับ 8 % ในขณะที่ใช้แรงงานคนจะมีค่าเท่ากับ 10 % ทั้งนี้เป็น
เพราะการใช้แรงงานคนจะกะเทาะด้วยมีดทําให้เวลากะเทาะเสร็จ
เมล็ดเกิดความเสียหายมากกว่าเครื่อง ส่วนเครื่องจะเกิดเปอร์เซ็นต์
เมล็ดที่เสียหายน้อยเพราะออกแบบหัวเจาะแบบหัวเรียบทําให้เมื่อ
กะเทาะในระยะที่เหมาะสมจะทําให้เมล็ดเสียหายน้อย
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Figure 8 Relationship between Electrical consumtion and
motor speed.

Figure 8 Prototype of Barking dear’s mango nut sheller.

Figure 9 Feeding mechanism of Barking dear’s mango nut
sheller.

3.5 ผลการวิเคราะห์และประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์
จากผลการทดสอบเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกที่ได้ออกแบบและ
พัฒนาขึ้นโดยใช้แรงงานคนปฏิบัติงาน 1 คน กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยใช้งาน
0.87 kW-hr ความสามารถในการกระเทาะทั้งเปลือก 10.4 Kg.nuts
hr-1 ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่อง 13000 Baht (Table 1) เมื่อ
กําหนดให้เครื่องทํางาน 8 hr day-1 ทํางานปีละ 90 วัน สามารถคิด
ค่าใช้จ่ายในการทํางาน ระยะเวลาคืนทุนและจุดคุ้มทุนของเครื่อง
กะเทาะเมล็ดกระบก โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าใช้จ่ายในการใช้
เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบก 4.5 Baht kg-1 และมีจุดคุ้มทุนในการ
ทํางาน 393 hr yr-1 เมื่อพิจารณาชั่วโมงการทํางานของเครื่องกะเทาะ
เมล็ดกระบก 720 hr yr-1 จะมีระยะเวลาในการคืนทุน 0.3 year
Table 1 Fabrication cost of Barking dear’s mango nut
sheller.

Figure 10 kernels of Barking dear’s mango.
3.4 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกําลังในการ
ทํางานทําให้มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นจึงจําเป็นต้อง
หาอั ตราการสิ้ นเปลื องพลั งงานไฟฟ้ าในแต่ ล ะความเร็ วรอบเพื่ อ
เปรียบเทียบการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ผลของการวิเคราะห์ค่าการ
สิ้ นเปลื องพลั งงานไฟฟ้ า แสดงดั ง Figure 8 โดยที่ ความเร็ วรอบ
มอเตอร์ 1000 rpm อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 0.87
kW-hr

Item
1. Electic motor and Gear box
2.Materials cost
2.1 Main frame
2.2 Conveying unit, shelling unit
2.3 Power transmission unit
2.4 Others
3. Skilled labor cost for fabrication
Total

Amount (Baht)
3,000
2,000
300
1,100
600
6,000
13,000

4. สรุป
เครื่องกะเทาะเมล็ ดกระบกต้นแบบประกอบด้ วยโครงสร้ าง 4
ส่วนหลักได้แก่ ชุดลําเลียง ชุดกะเทาะ และระบบส่งกําลัง สามารถ
ทํ างานได้ ตามวั ตถุ ประสงค์ ที่ตั้งไว้ สามารถทํ างานได้ รวดเร็ วและ
ต่อเนื่องช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน ในการกะเทาะเมล็ดกระบก
รวมทั้งสามารถพัฒนาให้ใช้ทดแทนแรงงานคนได้ต่อไปในอนาคต โดย
มีค่าชี้ผลในการศึกษา ได้แก่ ความสามารถในการทํางาน เปอร์เซ็นต์
เมล็ดที่เสียหาย อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ซึ่งผลการทดสอบ
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ที่ความเร็วรอบมอเตอร์ 1000 rpm ความสามารถในการกระเทาะทั้ง
เปลือก 10.4 Kg. nuts hr-1 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 0.87
kW-hr เมล็ ดที่กะเทาะได้ 1.04 Kg.kernels hr-1เปอร์เซ็ นต์ เมล็ ดที่
เสี ยหายเท่ า กั บ 8 และวิ เคราะห์ ความเป็ นไปได้ ในการใช้ เครื่ อง
กะเทาะเมล็ดกระบกพบว่ามีค่าใช้จ่าย 4.5 Baht kg-1 เมื่อใช้เครื่อง
ทํางาน 720 hr yr-1 จะมีระยะเวลาคืนทุน 0.3 year หรือ 3.6 เดือน
และถ้าใช้เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกจํานวน 1,000 Kg จะสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการกะเทาะเมล็ดกระบกได้ 55 % การใช้เครื่องกระเทาะ
สามารถทํางานได้เร็วกว่าการใช้แรงงานคนประมาณ 1.7 เท่า ซึ่งจะ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ทําให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น สามารถ
แข่งขันกับประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้
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เฟือง. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://www.researchsystem.siam.edu/images/coop/The_manual (28 กรกฎาคม 2557).
สายพาน. [ออนไลน์] เข้าถึ งได้จาก : http://dc377.4shgred.com/docl (30 กรกฎาคม 2557).
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การศึกษาและทดสอบเครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้ง
สุรวุฒิ แสงสว่าง1*, จตุรงค์ ลังกาพินธุ1์ , สุนัน ปานสาคร1, รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์1
1

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ธัญบุรี, ปทุมธานี, 12110
ผู้เขียนติดต่อ:: สุรวุฒิ แสงสว่าง E-mail: jaturong.l@en.rmutt.ac.th, s.su2awut@gmail.com

บทคัดย่อ
เครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้งได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดเวลาและแรงงานในการกะเทาะเปลือก
เมล็ดบัวหลวงแห้งสําหรับวิสาหกิจชุมชน เครื่องต้นแบบประกอบด้วย โครงสร้างเครื่อง ชุดลําเลียงเมล็ด ชุดกะเทาะเมล็ด ระบบส่งกําลัง และใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 hp เป็นต้นกําลัง การทํางานของเครื่องเริ่มจากผู้ทํางานป้อนเมล็ดบัวหลวงแห้งลงในช่องป้อนเมล็ดบัวทางด้านบนของ
เครื่อง หลังจากนั้นเมล็ดบัวหลวงจะถูกลําเลียงเข้าไปกะเทาะเปลือกในชุดกะเทาะเมล็ดโดยชุดลําเลียงเมล็ด เมล็ดบัวหลวงที่ผ่านการกะเทาะ
เปลือกแล้วจะร่วงออกจากชุดกะเทาะลงทางด้านล่างของเครื่อง จากการทดสอบที่ความเร็วรอบของลูกกะเทาะ 250, 300 และ 350 rpm
ตามลําดับ พบว่าเครื่องต้นแบบสามารถทํางานได้ดีที่สุดที่ความเร็วของลูกกะเทาะ 350 rpm มีความสามารถในการทํางาน 2.02 kg hr-1 มี
เปอร์เซ็นต์การกะเทาะและเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 78.67% และ 7.33% ตามลําดับ มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 0.66 kW-hr และ
เครื่องต้นแบบสามารถทํางานได้เร็วกว่าแรงงานคนอย่างน้อย 6 เท่า จากการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพบว่าใน 1 ปี ใช้เครื่องกะเทาะ
เมล็ดบัวหลวงทํางาน 1,920 hr year-1 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของเครื่อง 16.30 Baht kg-1 ระยะเวลาคืนทุน 2.36 month และการใช้งานที่จุดคุ้มทุน
428.23 hr year-1 เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานคน
คําสําคัญ: การศึกษาและทดสอบ, บัวหลวง, เมล็ดบัวหลวงแห้ง, เครื่องกะเทาะ
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Abstract
A dry lotus seed sheller was designed and fabricated to reduce shelling time and number of labor for the dried
lotus seed shell removing of small and micro community enterprise. The prototype consisted of main frame, feeding unit,
shelling unit, the power transmission unit, and 1 hp electric motor, which was used as a prime mover. The operation
started with manually feeding dried lotus seeds into chute at the top of machine. Then they were conveyed to shelling
unit to shell by feeding unit, and finally seeds were released through outlet chute at the bottom. The results revealed
that the average speed of sheller 350 rpm worked well among the average speed of sheller 250, 300 และ 350 rpm
respectively. Working capacity was found to be 2.02 kg hr-1 the percentage of shelling and seed damage of lotus seeds
were 78.67% and 7.33% respectively, and consumed 0.66 kW-hr of energy. This prototype can work at least six times
faster than human labor.Based on the engineering economical analysis, indicated that the operating cost was 16.30 Bath
kg-1, payback period 3 months and the break-even point of the machine was 1,920 hr year-1 at the annual use of 428.23 hr
year-1.
Keyword: Study and testing, Lotus, Dry Lotus seed, Sheller.

1. บทนํา
เมล็ดบัว คือธัญพืชที่ให้คุณค่าสารอาหารสูงทานได้ทั้งสดและแห้ง
เป็นแหล่งรวมของวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด เช่น วิตามินเอ ซี อี
เกลื อ แร่ และฟอสฟอรั ส วิ ต ามิ น เหล่ า นี้ มี ส่ ว นช่ ว ยในการบํ า รุ ง
ประสาท บํารุงไต บํารุงสมอง มีสรรพคุณทางยาในการรักษาอาการ

ท้องร่วง บิดเรื้อรัง น้ําอสุจิเคลื่อน และสรรพคุณพื้นบ้านที่ใช้เป็นยา
บํารุงเลือดหรือเพิ่มเลือด [1] เมล็ดบัวสามารถนํามาทําอาหารทั้งคาว
และหวาน ถ้านําเมล็ดบัวมาปรุงอาหารร่วมกับลําไยแห้งจะทําให้
สรรพคุณทางยาของเมล็ดบัวเพิ่มมากขึ้น ข้อควรระวังผู้ที่มีอาการ
ท้องผูก ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ไม่ควรกินไม่ควรปรุงอาหารที่มีเมล็ด
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บัวในภาชนะที่ทําจากเหล็ก เพราะจะทําให้เม็ดบัวกลายเป็นสีดํา บัวที่
พบและนิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู่ 3 ชนิด คือบัวหลวงหรือมีชื่อ
เรียกกันทั่วไปว่า ปทุมชาติ บัวในสกุลนี้เป็นบัวที่รู้จักกันดีเพราะเป็น
บัวที่มีดอกใหญ่นิยมนํามาไหว้พระ และใช้ในพิธีทางศาสนา อีกชนิด
คือบัวสายหรือมีชื่อเรี ยกกันทั่วไปว่า อุบลชาติ ชนิดสุ ดท้ายคือบั ว
วิกตอเรีย ซึ่งมีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า บัวกระด้ง [2] แหล่งปลูกบัวเพื่อ
เก็บเมล็ดที่สําคัญ คือ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัด
พิษณุโลก พันธุ์บัวที่นิยมปลูกเพื่อเก็บเมล็ด คือ บัวหลวงพันธุ์ปทุม ซึ่ง
มีขนาดฝักใหญ่ และมีเมล็ดมาก [3] เมล็ดบัวยังสามารถนํามาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปเมล็ดบัวอบกรอบแม่จรูญของกลุ่มสตรี
สหกรณ์บึงสีไฟได้
ในปัจจุบันการแกะเปลือกเมล็ดบัวต้องอาศัยแรงงานคนเป็นหลัก
ดัง Figure 1 ซึ่งใช้เวลานานและได้ผลผลิตในปริมาณที่ไม่เพียงพอกับ
การนํ าไปแปรรู ป ดั งนั้ นเพื่ อต้ องการลดระยะเวลาในการกะเทาะ
เปลือกเมล็ดบัวและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้มากขึ้นจึงได้คิดค้น
วิ จั ย ออกแบบและสร้ า งเครื่ องกะเทะเมล็ ดบั วขึ้ นใหม่ เนื่ อ งจาก
เครื่ องแบบเก่ าที่ ภาควิ ชาวิ ศวกรรมเกษตร คณะวิ ศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้สร้างขึ้นยังมีข้อจํากัดที่
ควรนํ ามาพั ฒนาต่ อไป เช่ น เมล็ดที่ ผ่ านการกะเทาะบางส่ วนยั งมี
เปลือกติดกับเนื้อในของเมล็ด ต้องใช้แรงงานคนคัดแยกอีกครั้ง จึงทํา
ให้ เสี ยเวลาในการทํ างาน และเปอร์ เซ็ นต์ ความเสี ยหายจากการ
กะเทาะของเครื่องโดยเฉลี่ย 20.2% ซึ่งยังถือว่าค่อนข้างสูง [4]
ดังนั้นเพื่อต้องการลดระยะเวลาในการกะเทาะเปลือกเมล็ดบัว
และเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้มากขึ้นจึงได้ดําเนินการวิจัย
เครื่องกะเทาะเมล็ดบัวขึ้นใหม่ ซึ่งคาดว่าการศึกษาและทดสอบนี้จะ
ช่วยให้เครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงสามารถทํางานได้ดีมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

Figure 1 Traditional dry lotus seed shelling method. [8]
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 การศึกษาข้อมูลที่จําเป็นต่อการออกแบบ
2.1.1 การศึ กษาปั ญหาในขั้ นตอนการกะเทาะเปลื อกเมล็ ดบั ว
หลวงในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบข้อมูลที่จําเป็นต่อการออกแบบเครื่อง
กะเทาะเมล็ดบัวหลวง เช่น ปัญหาการทํางานของเครื่องกะเทาะเมล็ด
บัวหลวงรุ่นเก่า ปัญหาการกะเทาะเมล็ดบัวหลวงโดยเกษตรกร ขณะ

ทํางานมีความล่าช้าในการทํางานเมื่อต้องการผลผลิตสูง ซึ่งใช้เวลากับ
แรงงานคนค่อนข้างมากและเป็นอันตรายต่อผู้กะเทาะเมล็ดบัวเสี่ยง
ต่อการถูกมีดบาดมือ
2.1.2 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ดบัวหลวง
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงลักษณะทางกายภาพของเมล็ดบัว
ได้แก่ เส้นผ่านศูนย์กลาง (a) ความยาว (b) ความหนาของเปลือก
เมล็ดบัวแห้ง (c) ดัง Figure 4 สําหรับใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ
ช่องใส่เมล็ดและการปรับตั้งค่าต่างๆที่จําเป็นของการพัฒนาและสร้าง
เครื่องโดยสุ่มวัดขนาดเมล็ดบัวหลวงแห้งจํานวน 100 เมล็ด ด้วยเวอร์
เนียร์คาลิปเปอร์ ได้เส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 11-12 mm มีค่าเฉลี่ย
11.5 ความยาวระหว่าง 15-18 mm ค่าเฉลี่ย 16.5 mm ความหนา
ของเปลือกเมล็ดบัวแห้งระหว่าง 1.0-1.6 mm ค่าเฉลี่ย 1.2 mm

Figure 2 Dimensions of dry lotus seed. [4]
2.1.3 การศึกษาวิธีการกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้งที่เหมาะสม
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดบัวข้างต้นนําไปสู่
การทดลองใช้อุปกรณ์การกะเทาะของเกษตรกร พบว่าการทุบเมล็ด
บัวหลวงแห้งด้วยค้อนหรือมีดจะทําให้เมล็ดบัวแตกเสียหายจํานวน
มาก เพื่ อ ลดความเสี ยหายของเมล็ ดบั ว จึ ง ได้ ส ร้ า งอุ ป กรณ์ ก าร
กะเทาะเมล็ ด บั ว หลวงแห้ ง หลั ง จากรวบรวมข้ อ มู ล ที่ จํ า เป็ น ต่ อ
การศึกษาและทดสอบเครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงเพื่อการพัฒนา
ดังนั้น การออกแบบจึงต้องมีสปริงติดไว้ที่ชุดกะเทาะ เพื่อที่จะได้ให้
ชุดกะเทาะเมล็ดบัวมีแรงกดที่ยืดหยุ่น และจากการศึกษาความยาว
ของเมล็ดบัวทําให้สามารถกําหนดความกว้างของช่องลําเลียงเมล็ด
ของชุ ดกะเทาะได้ ส่ วนต้ นกํ าลั งนั้ นเลื อกใช้ มอเตอร์ ไฟฟ้ า เพราะ
สะดวกในการปรับความเร็วรอบ ในการทดสอบ ซึ่งเครื่องกะเทาะ
เมล็ดบัวประกอบด้วย ส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน คือ ช่องป้อนเมล็ด
ชุดกะเทาะ กลไกลูกกลิ้งกะเทาะ และระบบส่งกําลังจึงได้คํานวณและ
ออกแบบขนาดต่ าง ๆ ของเครื่ องกะเทาะเมล็ ดบั วหลวงแล้ ว จะ
ออกแบบโดยใช้หลักการทางวิศวกรรม [5] และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ[6] (Figure 3a) เมื่อดําเนินการ
เขียนแบบเสร็จสิ้น จึงได้ดําเนินการสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวง
ต้นแบบตามแบบที่เขียนแบบไว้ (Figure 3b)
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Figure 4 Dry lotus seed after shelling (a), Dry lotus seed (b)
and Seed damaged (c).
2.3 การทดสอบและประเมินสมรรถนะการทํางาน
เครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงต้นแบบได้ถูกทดสอบสมรรถนะการ
ทํางาน และคุณภาพในการลอกเยื่อ โดยประเมินสมรรถนะการทํางาน
จากค่าชี้ผลการศึกษาดังนี้
 เปอร์เซ็นต์การกะเทาะเมล็ดบัวหลวง (Percentage
weight peeling, %)
(a) The dry lotus seed sheller design by using CAD.

=

Wp
Wt

of

(1)

100

โดยที่ Wp คือ จํานวนน้ําหนักที่กะเทาะได้
และ Wt คือ จํานวนน้ําหนักที่ใช้ทดสอบทั้งหมด
 เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย (Percentage of damage, %)
%damage=

Wd
Wt

(2)

100

ดยที่ Wd คือ จํานวนเมล็ดบัวที่เสียหาย (เมล็ดบัวหลังการทดสอบ
ที่เกิดความเสียหาย ดังแสดงใน Figure 5c)
 ความสามารถในการทํางาน (Working capaciry, kg hr-1)

(b) Prototype of dry lotus seed sheller.
Figure 3 Schematic of dry lotus seed sheller prototype.

Working capaciry=

2.2 การทดสอบและประเมินสมรรถนะเครื่อง
การทดสอบใช้เมล็ดบัวหลวงปทุมความกว้างของเมล็ดบัวมีค่าอยู่
ระหว่าง 11 ถึง 12 mm และความยาวของเมล็ดบัวสูงสุดเท่ากับ
16.5 mm (สุ่มวัด 100 เมล็ด) ตลอดการทดสอบ โดยทดสอบที่
ความเร็วของชุดกะเทาะที่ความเร็ว 250, 300 และ 350 rpm
ตามลําดับ โดยแต่ละการทดลอง 3 ซ้ํา และบันทึกเวลาที่ใช้ในการ
ทํางานทั้งหมด กระแสไฟฟ้า น้ําหนักเมล็ดบัวที่กะเทาะได้ น้ําหนัก
เมล็ดบัวที่กะเทาะไม่ได้ และน้ําหนักเมล็ดบัวที่เสียหาย (Figure 4)
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคํานวณค่าชี้ผลการศึกษา และใช้หลักทาง
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาคืนทุน และ
จุดคุ้มทุน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดบัว
ให้ใช้งานได้จริงในอนาคตต่อไป

Ws
Tt

(3)

 อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า (Power consumption, kW-hr)
Power consumption=

IVt
1000

(4)

โดยที่ I คือ กระแสไฟฟ้า (A), V คือ แรงเคลื่อนที่ไฟฟ้า (V) และ t
= เวลาในการทํางาน (hr)
2.4 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
2.4.1 การวิเคราะห์และประเมินค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย
วิธีการประเมิ นค่ าใช้ จ่ ายโดยรวมเกี่ยวกั บต้นทุ นในการใช้ งาน
เครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้ง สมมติว่าเกษตรกรซื้อเครื่องกะเทาะ
เมล็ดบัวหลวงแห้งแทนวิธีการใช้แรงงานคน ซึ่งค่าใช้จ่ายโดยรวมจะ
ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ (Fixed cost) และต้นทุนผันแปร (Variable
cost) โดยต้นทุนคงที่ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของเครื่อง (คิดค่าเสื่อมราคา
โดยวิธีเส้นตรงเมื่อประมาณอายุการใช้งานของเครื่องกะเทาะเมล็ดบัว
หลวงแห้งได้ 5 ปี) และค่าเสียโอกาสของเงินทุน (คิดอัตราดอกเบี้ย
10%) ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่จะไม่เปลี่ยนแปรไปตามปริมาณ
ของการกะเทาะเมล็ดบัว (Hunt, 2001)
2.4.2 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (Pay-back period)
เป็นการคาดคะเนว่า เมื่อลงทุนใช้เครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงไป
แล้ว จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาในจํานวนเงินเท่ากับที่ลงทุนไป
แล้วภายในระยะกี่ปี[7]โดยคิดจากราคาในการลงทุนซื้อเครื่องกะเทาะ
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เมล็ดบัวหลวงหารกับผลประโยชน์สุทธิที่คาดว่าจะได้รับในการใช้งาน
เครื่องแกะเมล็ดบัวหลวง 5 ปี
2.4.3 การคํานวณหาจุดคุ้มทุน (Break-even point)
เป็ นการคํ านวณหาจุ ดคุ้ มทุ นในการใช้ เครื่ องกะเทาะเมล็ ดบั ว
หลวงต้นแบบ โดยการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนในการกะเทาะเมล็ด
บัวหลวงจากการใช้เครื่องต้นแบบและการกะเทาะเมล็ดบัวหลวงด้วย
แรงงานคน

3.3 ความสามารถในการทํางาน
เครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้งพบว่าที่ความเร็วรอบที่ 250,
300 และ 350 rpm ตามลําดับ (Figure 8) เท่ากับ 1.65, 2.02 และ
1.49 kg hr-1 ซึ่งที่ความเร็วที่ 300 rpm จะมีความสามารถในการ
ทํางานสูงสุดเนื่องจากที่ความเร็วนี้มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะสูงและเกิด
ความเสียหายน้อยที่สุด

3. ผลและวิจารณ์
3.1 เปอร์เซ็นต์การกะเทาะ
จากการทดสอบเครื่ อ งกะเทาะเมล็ ดบั ว หลวงแห้ ง ต้ น แบบที่
ความเร็วรอบต่าง ๆ Figure 5 พบว่าที่ความเร็วรอบที่ 250, 300 และ
350 rpm ชุดกะเทาะชุดแรกมีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะ 73.33, 78.67
และ 74.67 % ตามลําดับ ที่ความเร็วรอบ 300 rpm จึงเป็นความเร็ว
ที่เหมาะสมในการใช้งาน เนื่องจากทําให้เปลือกของเมล็ดบัวหลวง Figure 8 Seed damaged at different cutting blade size and
cam speeds.
แตกออกมามากและมีความเสียหายน้อยที่สุด
3.4 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
จากการทดสอบจะเห็นว่าช่วงความเร็วของลูกเบี้ยวที่ใช้ในการ
ทดสอบทั้งสามความเร็ว ไม่ทําให้เกิดความแตกต่างในการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า โดยจะมีค่าระหว่าง 0.66 kW-hr (Figure 9) ซึ่งจะนําค่าการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่ลูกเบี้ยวหมุนด้วยความเร็ว 300 rpm เท่ากับ 0.66
kW-hr ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ต่อไป
Figure 5 Shelling percentages at different cutting blade
size and cam speeds.
3.2 เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย
Figure 4 แสดงเมล็ดบัวก่อนการกะเทาะ (a) เมล็ดบัวหลังการ
กะเทาะ (b) และเมล็ดบัวที่เสียหายจากการกะเทาะ (c) ซึ่งจะเห็นว่า
เมล็ดบัวหลังการกะเทาะบางเมล็ดจะมีเปลือกติดอยู่บางส่วนสามารถ
ที่ จ ะใช้ มื อ แยกเปลื อ กออกหรื อ ฝั ด ด้ ว ยกระด้ ง จากการทดสอบ
ความเร็ ว รอบที่ 250, 300 และ 350 rpm ชุ ด กะเทาะแรกมี
เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 9, 7.33 และ 13% ตามลําดับ (Figure 7)

Figure 7 Machine capacity at different cam speeds.

Figure 8 Power consumption at different cam speeds.
3.5 ผลการวิเคราะห์และประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์
จากผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม โดยคิดที่ราคา
เครื่องต้นแบบ 25,000 Baht (Table 1) อายุการใช้งาน 5 year
อัตราดอกเบี้ย 10% ใช้ผู้ควบคุมเครื่อง 1 คน ความสามารถในการ
ทํางาน 2.02 kg hr-1 อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 0.66 kW-hr และ
ทํางาน 1,920 hr year-1 จะได้ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่อง 16.30 Baht
kg-1 ระยะเวลาคืนทุน 2.36 month และจุดคุ้มทุน 428.23 hr-year1
เมื่อเปรียบเทียบกับการกะเทาะด้วยแรงงานคน 1 คน ที่ทํางานได้
0.3 kg hr-1 ด้วยค่าจ้าง 100 Baht kg-1
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Table 1 Cost of dry lotus seed sheller prototype.
Item
1. Electric motor 1 hp
2. Materials cost
2.1 Main frame
2.2 Feeding unit
2.3 Shelling unit
2.4 Power transmission unit
3. Skilled labor cost for fabrication
Total

Amount (Baht)
3,500
3,000
9,000
2,500
3,000
3,500
25,000

4. สรุป
จากการทดสอบสมรรถนะเครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้ง พบว่า
เครื่องต้นแบบสามารถทํางานได้ที่ดีที่สุดที่ความเร็วรอบที่ 300 rpm
ความสามารถในการทํางาน 2.02 kg hr -1 ทํางานได้มากกว่าเกษตรกร
6 เท่า และมีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะและเปอร์เซ็นต์ความเสียหายต่ํา
กว่าการกะเทาะโดยเกษตรกร ซึ่งชุดกะเทาะมีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะ
และเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 78.67 และ 7.33% ตามลําดับ มีอัตรา
การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 0.66 kW-hr จากการวิเคราะห์เชิง
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม พบว่าใน 1 ปี ใช้เครื่องกะเทาะเมล็ดบัว
ทํางาน 1,920 hr มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของเครื่อง 16.30 Baht kg-1
ระยะเวลาคืนทุน 2.36 month และการใช้งานที่จุดคุ้มทุน 428.23
hr
year-1 สามารถที่ จะพั ฒนาเครื่ องต้ นแบบเพื่ อใช้ ทดแทน
แรงงานคนได้ ต่ อไป ดั งนั้ นงานวิ จั ยนี้ จึ งออกแบบและสร้ างขึ้ นมา
เพื่ อให้ เหมาะสมกับเมล็ ดบั วหลวงของประเทศไทย เพราะเมล็ ดมี
ขนาดเล็กและสายพันธุ์ไม่เหมือนกันเมื่อเทียบกับเมล็ดบัวจากประเทศ
จีน
5. กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
โครงการวิจัย เครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์ ได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ทํางาน ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานคนในการย่อยและอัด เครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ โครงเครื่อง ชุด
ย่อยหญ้า ชุดอัดหญ้า และระบบถ่ายทอดกําลัง โดยใช้มอเตอร์ขนาด 4 hp เป็นต้นกําลังในทํางานของเครื่องจักร ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่มุม
องศาของใบมีดสําหรับย่อยหญ้า ความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้เท่ากับ 870 rpm โดยศึกษามุมองศาใบมีด 3 ระดับที่ 0, 5
และ 10° เพื่อหามุมองศาที่ดีที่สุดในการทดสอบ โดยมีค่าชี้ผลในการศึกษา ได้แก่ ความสามารถในการทํางาน อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
ซึ่งผลการทดสอบพบว่า มุมองศาใบมีดที่เหมาะสมเท่ากับ 5° และเครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์มีความสามารถในการทํางานเฉลี่ยเท่ากับ
127.6 kg h1 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3.8 kW-h ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพบว่ามีจุดคุ้มทุนใน
การทํางานที่ 374 h yr-1 และเมื่อพิจารณาการทํางานที่ 600 hr yr-1 จะมีระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 0.63 yr
คําสําคัญ: เครื่องย่อยและอัดหญ้า, อาหารสัตว์, มุมองศาของใบมีด
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Abstract
The research project entitled “development of animal feed shredding and compressing machine” was aimed
to increase the working capacity as well as time and labor saving. The development of the machine can replace human
labor in the future. The machine consisted of four main parts namely, steel frame, shredding unit, compressing unit and
power transmission unit. A 4 hp electric motor was used as the power source of the machine. The revolutional speed of
motor was selected at 870 rpm. Three knives angle (0, 5 and 10°) were considered in this study. The performance of the
machine was measured in two parameters namely, working capacity and electrical consumption. It was found that the 5°
knive angle performed the best in terms of capacity and efficiency of the machine. The performance tests of the
machine showed that the capacity was 127.6 kg hr-1. The electrical consumption was 3.8 kilowatt-hour. The economic
analysis showed that the break even point of the machine was 374 hr yr-1. Considering the working hour of 600 hr yr-1, the
pay back period of the machine was found to be 0.63 year.
Keywords: shredding and compressing, animal feed, knive angle.

1. บทนํา
จากสถิติการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในประเทศไทย พบว่าใน ปี
พ.ศ. 2557 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทยทั้งหมดจํานวน
16,634 ครั วเรื อน ซึ่ งส่ วนใหญ่ อยู่ ในพื้ นที่ เขต 7 (จั งหวั ดราชบุ รี
กาญจนบุรี) จํานวน 5,075 ครัวเรือน รองลงมาคือเขต 1 (สระบุรี
ลพบุรี) จํานวน 4,160 ครัวเรือน และ เขต 3 (นครราชสีมา บุรีรัมย์)
จํานวน 2,967 ครัว เรือน ตามลําดับโดยมีการ เลี้ยงโคนมทั้งหมด

จํานวน 508,548 ตัว ซึ่งในพื้นที่เขต 7 เลี้ยงโคนมมากที่สุดจํานวน
142,462 ตัว รองลงมาคือเขต 1 จํานวน 136,662 ตัว และ เขต 3
จํานวน 84,883 ตัว จังหวัดสระบุรีมีเกษตรกรผู้ เลี้ยงโคนมมากที่สุด
จํานวน 2,601 ครัว เรือนรองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมา ราชบุรี
ลพบุรี และ เชียงใหม่ (กรมปศุสัตว์, 2557)
จากเอกสารของกองอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์(สันธารและคณะ,
2552) พบว่าโคและกระบือมีความสามารถในการกินอาหารแห้งได้วัน

144

ละ 7 kg หรืออาหารข้นวันละ 9.5 kg ตัว-1 ซึ่งจะเห็นว่าประเทศไทยมี
ความต้องการอาหารโค กระบือ ประเภทหญ้าแห้ง ในปริมาณมากถึง
วันละ 60,000 ton หรือ 21.9 millionton y-1 อาหารที่จําเป็น
สําหรับการเจริญเติบโตของโคนม ได้แก่ อาหารข้น และอาหารหยาบ
หลังจากการรีดน้ํานมต้องมีการให้อาหารสัตว์เพื่อให้โคนมได้มีการ
ผลิตน้ํานมขึ้นมาใหม่ เพื่อจะได้นําน้ํานมมาบริโภคและจําหน่าย สิ่ง
สําคัญได้แก่ อาหารข้น แร่ธาตุ วิตามินและอาหารหยาบ เช่น หญ้าสด
, หญ้าหมัก หรือหญ้าแห้ง เพื่อเตรียมไว้เป็นอาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง
ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่ ข าดแคลนหญ้ า สด กรรมวิ ธี ก ารหมั กหญ้ าในระดั บ
เกษตรกรจะเริ่มจากการย่อยหรือสับหญ้าด้วยมีดและนําไปหมักใน
กระสอบหรือถุงพลาสติกโดยการอัดและมัดกระสอบให้แน่นสนิท ซึ่ง
ในขั้นตอนนี้จะใช้แรงงานคนและค่าใช้จ่ายสูง (วิโรจน์, 2546) เพื่อ
ช่ วยทุ่ นแรง เพิ่ มความสะดวกรวดเร็ วในการทํ างาน ตลอดจนลด
ค่าใช้จ่ายในการทําหญ้าหมักของเกษตรกร จึงมีแนวคิดในการพัฒนา
เครื่องย่ อยและอั ดหญ้ าอาหารสัตว์สํ าหรับเกษตรกรรายย่ อย โดย
ตั วเครื่ องประกอบด้ วยโครงสร้ างหลั กได้ แก่ ชุ ดสํ าหรั บป้ อนหญ้ า
อาหารสัตว์ ชุดใบมีด ชุดถังสําหรับอัดและชุดอัดหญ้า ใช้มอเตอร์เป็น
ต้นกําลังโดยปัจจัยที่ทําการศึกษาได้แก่ความเร็วรอบ มุมองศาของ
ใบมีดที่เหมาะสม และความสามารถในการทํางานของเครื่องย่อยและ
อัดอาหารสัตว์ตลอดจนการประเมินความเหมาะสมในการใช้งานทาง
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

Figure 2 Frame of compressing unit.
ชุดสับย่อยหญ้าเนเปียร์ดําเนินการสร้างโดยนําชุดใบมีดมาเชื่อม
ติดเข้ากับโครงและนําชุดครอบใบมีดมาเชื่อมติดกับชุดสับย่อยหญ้าเน
เปียร์ ประกอบด้วยใบมีดจํานวน 4 ใบมีด เพื่อทําการสับย่อยหญ้าเน
เปียร์ให้มีขนาดเล็กเหมาะสําหรับการกินของโค และทําการติดตั้งช่อง
ป้อนหญ้าเนเปียร์ บริเวณด้านข้างโดยให้มีความสูงที่เหมาะสมกับคน
ป้อน ช่องป้อนออกแบบให้มีความกว้างของช่องป้อนเท่ากับ 171
mm แสดงดัง Figure 3

2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 ออกแบบเครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์
โครงสร้างส่วนฐานทําจากเหล็กฉากขนาด 1.5 inch หนา 5 mm
นํามาเชื่อมติดกัน มีขนาดความกว้าง ความยาวและความสูงเท่ากับ
570, 685 และ 900 mm ตามลําดับ เป็นส่วนที่ใช้ติดตั้งชุดย่อยหญ้า
แสดงดัง Figure 1

Figure 3 Shredding unit.
ชุดอัดหญ้าเนเปียร์ทํามาจากโครงชุดอัดนํามาเชื่อมติดด้วยเหล็ก
แผ่นหนา 1.2 mm โดยแผ่นที่ใช้อัดหญ้ามีขนาดความกว้าง ความยาว
และความสู ง เท่ า กั บ 334, 410 และ 467 mm ตามลํ า ดั บ โดย
สามารถอัดหญ้าให้มีความแน่นที่เหมาะสมสําหรับการเก็บรักษาไว้
เป็นอาหารสัตว์ในยามขาดแคลน แสดงดัง Figure 4

Figure 1 Structure frame.
โครงสร้ างส่ วนเครื่ องอั ดหญ้ าเนเปี ยร์ ทํ าจากเหล็ กฉากขนาด
1.5 inch หนา 3 mm นํามาเชื่อมติดกัน มีขนาดความกว้าง ความ
ยาวและความสูง เท่ากับ 410, 334 และ 1650 mm ตามลําดับ เป็น
ส่วนที่ใช้สําหรับรองรับหญ้าเนเปียร์ที่ย่อยแล้วเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อทํา
การอัดหญ้าในขั้นตอนต่อไป แสดงดัง Figure 2

Figure 4 Compressing unit.
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กระบอกไฮดรอลิกจะถูกเชื่อมติดกับเหล็กแผ่นหนา 5 mm โดย
กระบอกไฮดรอลิก จะรับกําลังมาจากปั้มไฮดรอลิก เพื่อทําการอัด
หญ้ าให้ มี ความแน่ นที่ เหมาะสม กระบอกไฮดรอลิ กที่ ออกแบบมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนอก เท่ากับ 50 mm และความยาวเท่ากับ
600 mm แสดงดัง Figure 5

2.2 วิธีการทดสอบ
การทดสอบเครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์สําหรับเกษตรกร
รายย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมรรถนะการทํางานของเครื่อง
ย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์สําหรับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งปัจจัยที่
นํามาพิจารณาได้แก่ ความสามารถในการทํางาน อัตราการสิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟ้า
2.3 ค่าชี้ผลการศึกษา
ความสามารถในการทํางานจริงของเครื่องย่อยและอัดอาหารสัตว์
สําหรับเกษตรกรรายย่อย (kg hr-1) หาได้จากอัตราส่วนระหว่างหญ้า
ที่อัดได้และเวลาที่ใช้ในการทํางาน แสดงดังสมการที่ 1
(1)

C

Figure 5 Hydraulic cylinder for compressing unit.
ชุดใบมีดทําจากเหล็กฉากนํามาลับคมและนํามาเชื่อมติดกับเหล็ก
แผ่นกลมหนา 8 มิลลิเมตร โดยมีจํานวนใบมีด 4 ใบมีด วางทํามุมกัน
90° เพื่อให้สามารถย่อยหญ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการศึกษา
ครั้งนี้ทําการศึกษามุมคมของใบมีด 3 ระดับ ได้แก่ 0, 5 และ 10°
ตามลําดับ แสดงดัง Figure 6 และ Figure 7 แสดงผลการออกแบบ
เครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์

เมื่อ C = ความสามารถในการทํางานจริง (kg h-1) ,W = น้ําหนัก
หญ้าที่อัดได้ (kg) และt = เวลาในการทํางาน (h)
2.4 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าหาได้จากผลคูณของกระแส
ความต่างศักย์ และเวลาในการทํางานหารด้วย 1000 ซึ่งคํานวณได้
จากสมการที่ 2 (ฟิสิกส์ราชมงคล, 2552)
P

IVT
1000

(2)

เมื่อ P = พลังงานไฟฟ้า (kw-h), V = แรงเคลื่อนไฟฟ้า (V), I =
กระแสไฟฟ้า (A) และ T = เวลาในการทํางาน (h)

Figure 6 Cutter bar for shredding unit.

2.5 การประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
การวิเคราะห์และประเมินค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยอาศัยแนวคิดการ
ประเมินค่าใช้จ่ายโดยรวม เกี่ยวกับต้นทุนในการใช้งาน เครื่องโดย
พิจารณาจาก เกษตรกรซื้ อเครื่ องอั ดหญ้าหญ้าอาหารสัตว์ สําหรั บ
เกษตรกรรายย่อยไปแทนวิธีการใช้แรงงานคน ซึ่งค่าใช้จ่ายโดยรวมจะ
ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ (Fixed cost) และต้นทุนผันแปร (Variable
cost) โดยต้นทุนคงที่ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของเครื่อง (คิดค่าเสื่อม
ราคาโดยวิธีเส้นตรงเมื่อประมาณอายุการใช้งานของเครื่องอัดหญ้า
อาหารสัตว์สําหรับเกษตรกร รายย่อย 5 year) และค่าเสียโอกาสของ
เงินทุน (คิดอัตราดอกเบี้ย 10 %) ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่จะไม่
เปลี่ยนแปรไปตามชั่วโมงการทํางาน อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ในที่นี้
จะไม่คิดต้นทุนคงที่เกี่ยวกับค่าประกันภัย, ค่าภาษี, ค่าโรงเรือน และ
ค่ าจ้ างขนย้ ายเครื่ องไปทํ างานตามสถานที่ ต่างๆ เป็ นต้ น สํ าหรั บ
ต้นทุนผันแปรซึ่งเป็นต้นทุนที่เปลี่ยนแปรไปตามชั่วโมงการทํางาน
ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานคนเพื่อทํางานร่วมกับเครื่อง, ค่าพลังงานไฟฟ้า,
ค่าบํารุงรักษา และค่าซ่อมแซม เป็นต้น

Figure 7 Prototype of animal feed shredding and compressing 2.6 การคํานวณหาจุดคุ้มทุน (Break - even point)
เป็ น การคํ า นวณเปรี ย บเที ย บการย่ อ ยและอั ด หญ้ า โดยใช้
machine.
แรงงานคนกับเครื่องต้นแบบแสดงดังสมการที่ 3
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BEP 

FC
B  VC

(3)

เมื่อ BEP = จุดคุ้มทุน (hr yr-1), B = ค่าจ้างในการย่อยและอัดหญ้า
ด้วยแรงงานคน (baht hr-1) และ V = ค่าใช้จ่ายผันแปร (baht hr-1)
2.7 การวิเคราะห์ระยะเวลาในการคืนทุน (Pay back period)
เป็นการคาดคะเนว่า เมื่อลงทุนเครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์
สําหรับเกษตรกรรายย่อยไปแล้ว จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาเป็น
จํานวนเงินเท่ากับที่ลงทุนไปแล้วภายในระยะกี่ปี คํานวณจากสมการ
ที่ 4 (TeacherSSRU, 2547)
PBP 

p
R

(4)

เมื่อ p = ราคาเครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์สําหรับเกษตรกร
รายย่อย (baht) และ R = กําไรสุทธิเฉลี่ยต่อปี (baht yr-1)
3. ผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ผล
3.1 ผลการออกแบบและสร้างเครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์
สําหรับเกษตรรายย่อย
ส่วนประกอบของเครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์ที่ดําเนินการ
ออกแบบและสร้ าง แบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วนหลัก คือ ชุดย่อยหญ้ าเน
เปียร์และชุดอัดหญ้า โครงสร้างฐานทําจากเหล็กฉาก นํามาเชื่อมเป็น
โครงโดยมีขนาดความกว้าง 57 cm ความยาว 68.5 cm ความสูงของ
โครงเครื่อง 90 cm ชุดย่อยหญ้าประกอบด้วยใบมีดสําหรับย่อยหญ้า
จํานวน 4 ใบ ต้นกําลังคือมอเตอร์ขนาด 4 hp ส่งกําลังไปขับชุดใบมีด
โดยพูลเลย์และสายพาน ชุดอัดหญ้ามีปริมาตรในการบรรจุหญ้าได้
0.064 m3ช้ ม อเตอร์ เป็ น ต้ น กํ า ลั ง ในการขั บ ปั๊ มและขั บ ชุ ด ใบมี ด
หลั กการทํ างานของเครื่ อง โดยเริ่ มจากการป้ อนหญ้ าเนเปี ยร์ เข้ า
บริเวณช่องป้อน ใบมีดสับย่อยจะทําการสับย่อยหญ้าให้เล็กลง และ
หญ้าที่ถูกสับย่อยแล้วจะถูกส่งไปยังถังอัด จากนั้นกระบอกไฮดรอลิก
จะเคลื่ อนที่ ลงมาเพื่ อทํ า การอั ดหญ้ า ให้ แน่ น ตามความต้ องการ
รายละเอียดแสดงดัง Figure 8 และ Figure 9

Figure 9 Engineering drawing of animal feed shredding and
compressing machine.
3.2 ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะเครื่อง
การทดสอบเครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์ มีวัตถุประสงค์
เพื่ อศึ กษามุ มองศาของใบมี ดที่ ดี ที่ สุ ดโดยทํ าการทดสอบอั ดหญ้ า
ครั้งละ 10 min ที่ความเร็วรอบใบมีด 870 rpm ผลการทดสอบแสดง
ดังTable 1
Table 1 Performance test of animal feed shredding and
compressing machine.
องศา
ใบมีด
00
50
100

ครั้งที่ 1
68.1
126.6
125.8

สมรรถนะการอัดหญ้า(kg h-1)
ครั้งที่2
ครั้งที่3
71.4
64.2
123.9
132.2
129.2
123.7

เฉลี่ย
67.9
127.6
126.2

จาก Table 1 ที่มุมองศาใบมีด 0° มีสมรรถนะการย่อยและอัด
หญ้าเฉลี่ย 67.9 kg h-1 ทําการทดสอบที่มุมองศาใบมีดที่ 5° พบว่ามี
สมรรถนะการย่อยและอัดหญ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 127.6 kg h-1 และ
เมื่อเพิ่มองศาใบมีดเป็น 10° พบว่ามีสมรรถนะในการอัดหญ้าเท่ากับ
126.2 kg h-1 ดังนั้นสรุปได้ว่ามุมองศาของใบมีดที่เหมาะสมที่สุดคือ
5° ทั้งนี้เมื่อมุมองศาของใบมีดน้อยเกินไปทําให้ใบมีดไม่สามารถตัด
หญ้าได้ ทําให้เสียเวลาในการป้อนหญ้า ในขณะที่มุมองศาใบมีดมาก
เกินไปทําให้ส่วนที่คมของใบมีดไม่สัมผัสหญ้าทําให้การย่อยตัดหญ้า
ไม่ละเอียด ซึ่งหญ้าที่ย่อยแล้วมีขนาดใหญ่เกินไปจะทําให้สัตว์กินหญ้า
ได้ยาก Figure 10 และ Figure 11 แสดงการทดสอบสมรรถนะการ
ทํางานเครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์

Figure 8 Engineering drawing of compressing unit.
Figure 10 Testing of animal feed shredding and compressing
machine.
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 ค่าพลังงาน จากการทดสอบการสิ้นเปลืองค่าพลังงานไฟฟ้า
เฉลี่ย 3.8 kw-h หรือคิดเป็นราคา 26.6 baht h-1 เท่ากับ 15960
baht yr-1 (พิจารณาชั่วโมงการทํางานที่ 600 h yr-1)
 ค่าจ้างแรงงาน อัตราค่าจ้างแรงงานวันละ 300 baht จํานวน
1 คน ทํ างาน 100 d คิ ดเป็ นค่ าจ้ างแรงงาน = (300) (100) (1) =
30000 bahtyr-1 รวมต้นทุนผันแปร 5000 +15960+30000 =
50960 bahtyr-1 หรือเท่ากับ 84.9 baht h-1 รวมต้นทุนทั้งหมด =
9.4+84.9 = 94.3 baht h-1 อัตราการทํางานเครื่องเฉลี่ย 127.6 kg
h-1 ดังนั้น ต้นทุนการทํางานเครื่องเท่ากับ 94.3/127.6= 0.74 baht
kg-1

Figure 11 Closed up view of shedding unit.
3.3 ผลการวิเคราะห์และประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
จากผลการทดสอบเครื่ องย่ อยและอัดหญ้ าอาหารสั ตว์ สําหรั บ
เกษตรกรรายย่ อ ยที่ ไ ด้ อ อกแบบและสร้ า งขึ้ น โดยใช้ แ รงงานคน
ปฏิบัติงาน 1 คน อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 3.8 kw-h
สามารถคิดค่าใช้จ่ายในการทํางาน ระยะเวลาคืนทุนและจุดคุ้มทุน
ของเครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์สําหรับเกษตรกรรายย่อย ได้
ดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการทํางาน
ค่าใช้จ่ายในการทํางานคํานวณได้จาก ต้นทุนคงที่ (Fixed cost)
และต้นทุนผันแปร (Variable cost) ซึ่งมีรายละเอียดการคํานวณดังนี้
 ต้นทุนคงที่ (Fixed cost)
ค่าเสื่อมราคา (Depreciation, DP) คิดค่าเสื่อมราคา (DP) แบบ
Straight–line method DP = (P - S)/L โดยที่ P คือราคาซื้อของ
เครื่องจักร (Baht) S คือราคาขายหรือมูลค่าคงเหลือเมื่อเครื่องจักร
หมดอายุ (Baht) และ L คือ อายุการใช้งานของเครื่องจักร (yr)
ราคาของเครื่องอัดหญ้าอาหารสัตว์สําหรับเกษตรกรรายย่อย จาก
Table 2 เท่ากับ 24000 baht ให้มูลค่าซากของเครื่องย่อยและอัด
หญ้ าอาหารสั ตว์ สํ าหรั บเกษตรกรรายย่ อย เมื่ อสิ้ นปี ที่ 5 มี มู ลค่ า
คงเหลือ 10% ของราคาต้นทุนเครื่อง ดังนั้น ราคาซาก (S) = (10/100)
(2400) = 2400 baht, ค่าเสื่อมราคา (DP) = (P - S)/L = (24000 2400)/5 = 4320 baht, ดอกเบี้ยหรือค่าเสียโอกาส (Interest on
investment ) คิดค่าเสียโอกาส (I) = ((P+S)/2)(I /100) โดยที่ I คือ
อัตราดอกเบี้ยต่อปี (เปอร์เซ็นต์) กําหนดให้อัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับ
10% ดั งนั้ น ค่ าเสี ยโอกาสต่ อปี = ((24000+2400)/2)(10/100) =
1320 baht yr-1 รวมต้นทุนคงที่ต่อปี (Fixed cost) = 4320+1320 =
5640 baht yr-1 หรือคิดเป็น 9.4 baht h-1 (พิจารณาชั่วโมงการทํางาน
ที่ 600 baht yr-1)
ต้นทุนผันแปร (Variable cost)
ค่าบํารุงรักษา (Repair and maintenance) คิดเฉลี่ยประมาณ
วันละ 50 baht ทํางาน 100 d ค่าบํารุงรักษา = 50 x 100 = 5000
baht yr-1

Table 2 Fabrication cost of animal feed shredding and
compressing machine.
รายการ
1.ค่ามอเตอร์
2.ค่าระบบไฮโดลิก
3.ค่าวัสดุ
-เหล็กฉาก
-เหล็กแผ่น
-เหล็กเพลา
-เหล็กกล่อง
-พู่เลย์
-สายพาน
-อื่นๆ เช่น สี น๊อต
4.ค่าแรงในการสร้างและประกอบเครื่อง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการสร้างเครื่อง

จํานวนเงิน
(Baht)
6000
8000
1200
800
800
500
570
200
930
5000
24000

การใช้งานที่จุดคุ้มทุน
การใช้งานคุ้มทุน = ค่าใช้จ่ายคงที่ / (อัตราค่าจ้าง – ค่าใช้จ่ายผัน
แปรในการทํางาน) ค่าใช้จ่ายคงที่ = 5640 baht yr-1 อัตราค่าจ้างใน
การย่อยและอัดหญ้า 100 baht h-1 ดังนั้น การใช้งานที่จุดคุ้มทุน =
5640 / (100 – 84.9) = 373.5 kg h-1 ระยะเวลาการคืนทุนของ
เครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์ รายละเอียดของตัวแปรที่ใช้ในการ
คํานวณ ระยะเวลาคืนทุนมีดังนี้ต้นทุนผันแปร คือ ค่าผลรวมของค่า
ซ่อมแซมและบํารุงรักษา ค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าจ้างแรงงาน ต้นทุนรวม
คือ ต้นทุนผันแปรรวมกับดอกเบี้ยผลประโยชน์ที่ได้รับคํานวณจาก
อัตราจ้างในการย่อยและอัดหญ้า เท่ากับ 150 baht h-1ผลประโยชน์
สุทธิ คือ ผลต่างระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนรวม ระยะเวลา
คื นทุ น สามารถคํ านวณได้ จากผลหารระหว่ างราคาซื้ อเครื่ องกั บ
ผลประโยชน์สุทธิ โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังนี้
ชั่วโมงการทํางาน 600 h yr-1
ดอกเบี้ย
1320 baht yr-1
ต้นทุนแปรผัน 84.9 baht h-1 (50940 baht yr-1)
ต้นทุนรวม
50940+1320 = 52260 baht yr-1
ผลประโยชน์ได้รับ 150 x 600 = 90000 baht yr-1
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ผลประโยชน์สุทธิ 90000 – 52260 = 37740 baht yr-1
ระยะเวลาคืนทุน (24000/37740) × 12 = 7.6 m
ดังนั้นถ้า 1 yr เกษตรกร ทํางาน 600 hr ระยะเวลาคืนทุนจะ
เท่ากับ 7.6 month หรือ 0.63 year แต่ถ้าเกษตรกรใช้งานมากกว่า
600 hr yr-1 จะทําให้ระยะเวลาในการคืนทุน น้อยกว่า 7.6 m ซึ่ง
เกษตรกร สามารถนําไปรับจ้างเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทาง
หนึ่ง

ฟิสิกส์ราชมงคล. กําลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า มาตรไฟฟ้าและการคิดเงิน
ค่าพลังงานไฟฟ้า.แหล่งข้อมูล: http://rmutphysics.com/charud/scibook/electric3/pan14.htm
TeacherSSRU. 2547. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน. แหล่งข้อมูล: http://www.teacher.ssru.ac.th/nawaporn_th/file.php/1/ACC2107
_c/ACC2107/chapter3.pdf

4. สรุป
เครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์ต้นแบบมีส่วนประกอบหลัก
คือ โครงสร้างของเครื่อง เครื่องอัด ชุดสับย่อย ชุดไฮดรอลิก และ
ระบบส่งกําลัง ต้นกําลังที่ใช้ในการทํางาน เป็น มอเตอร์ขนาด 4 hp
เครื่องย่ อยและอั ดหญ้าอาหารสั ตว์ ต้นแบบสามารถทํ างานได้ตาม
วั ตถุ ประสงค์ ที่ ตั้ งไว้ สามารถทํ างานได้ รวดเร็ วและต่ อเนื่ อง ช่ วย
ประหยัดเวลาและแรงงาน ในการย่อยและอัดหญ้ารวมทั้งสามารถ
พัฒนาให้ ใช้ ทดแทนแรงงานคนได้ต่อไปในอนาคตโดยมีค่ าชี้ ผลใน
การศึกษา ได้แก่ ความสามารถในการทํางาน อัตราการสิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟ้า ซึ่งผลการทดสอบพบว่า มุมองศาใบมีดของชุดสับหญ้า
ที่เหมาะสมเท่ากับ 5° และมีความสามารถในการทํางานเฉลี่ยเท่ากับ
127.6 kg h-1 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3.8 kW-h ผล
การวิ เคราะห์ เชิ งเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมพบว่ ามี จุ ดคุ้ มทุ นในการ
ทํางานที่ 374 h yr-1 และเมื่อพิจารณาการทํางานที่ 600 h yr-1 จะมี
ระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 0.63 yr ซึ่งเครื่องย่อยและอัดหญ้า
อาหารสัตว์จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ทําให้เกษตรกรมีรายได้
สูงขึ้น สามารถแข่งขันกับประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ได้
5. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ ภาควิชาวิศกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธั ญบุ รี ที่ ได้ อนุ เคราะห์ สถานที่
เครื่องมืออุปกรณ์ และ อนุ เคราะห์ งบประมาณ ในการศึ กษาวิ จั ย
ครั้งนี้
6. เอกสารอ้างอิง
กลุ่ มสารสนเทศและข้ อมู ลสถิ ติศู นย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร กรมปศุสัตว์. สรุปข้อมูลและสถิติจํานวนเกษตรกร-โคนม.
แหล่ งข้ อมู ล:http://ict.dld.go.th/th2/images/stories/stat_web/yearly/2557/book2557/03.pdf. เข้าถึงเมื่อ 4 เมษายน
2560
สันธาร นาควัฒนานุกูล, ชัชชัย ชัยสัตตปกรณ, วิชัย โอภานุกุล,
จารุวัฒน์ มงคลธนทรรศ. 2552. วิจัยและพัฒนาเครืองอัดฟางข้าว
วิโรจน์ ภัทรจินดา. 2546. โคนม. พิมพ์ครั้งที่ 2. ขอนแก่น. โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

149

TAM008

วิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบโรตารีสาํ หรับผลปาล์มน้ํามัน
เวียง อากรชี1*,นายจิรวัสส์ เจียตระกูล1 ขนิษฐ์ หว่านณรงค์ 1 ,ธนกฤต โยธาทูล1 , อุทัย ธานี1
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบโรตารีสําหรับอบลดความชื้นผลปาล์มน้ํามัน โดยเครื่องอบแห้ง
ที่ออกแบบมีขนาดบรรจุ 7,500 kgs ตัวเครื่องอบประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ คือ 1) ถังอบแห้งรูปทรงกระบอก ขับเคลื่อนการหมุนถังอบด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า 2) พัดลมเป็นแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางใบโค้งหลังต้นกําลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า 3) เตาชีวมวลพร้อมชุดแลกเปลี่ยนความร้อน
ผลการทดสอบอบแห้งผลปาล์ม ที่อุณหภูมิลมร้อน 75oC ใช้เวลาอบแห้ง ประมาณ 22 hr ที่ความชื้นผลปาล์มเริ่มต้น 30% ลดลงเหลือ 7% ใช้
เชื้อเพลิง 150 kg/hr.
คําสําคัญ: ผลปาล์ม, เครื่องอบแห้งแบบโรตารี, ถังทรงกระบอกแนวนอน

Research and Development of the Rotary dryer for Oil Palm
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Abstract
The objective of this study was to design and develop a rotary dryer for drying oil palm. The designed dryer has
the holding capacity 7,500 kg. A dryer composes of 3 main parts; (i) The horizontal cylinder drum (ii) A backward curved
blade centrifugal fan powered by electric motor. (iii) A biomass furnace with heat exchanger. The results of oil palm drying
from 30% initial moisture content to 7% final moisture content took about 22 hr at air temperature was 75oC. The wood
consumption was 150 kg/hr.
Keywords: Oil palm, Rotary Dryer, The horizontal cylinder drum.

1. บทนํา
การผลิตน้ํามันปาล์มดิบ(CPO) ตามแบบกระบวนการแห้ง(Dry
process) ซึ่งจะหีบน้ํามันแบบรวมทั้งเปลือกและเมล็ดในของผลปาล์ม
น้ํ า มั นหลั งการอบแห้ ง เพ็ ญ ศิ ริ แ ละคณะ(2551) ซึ่ ง ปั จ จุ บั น การ
อบแห้ ง ผลปาล์ ม น้ํ า มั น ยั ง ขาดเทคโนโลยี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะมีการทําแห้งผลปาล์มก่อนนํามา
หีบโดยการ ย่างบนเตาไฟ หรือการอบแห้งโดยใช้เตาอบแบบกระบะ
ลมร้อนจากเตาเชื้อเพลิงชีวมวลต่างๆ หรือจากแก๊สหุงต้ม(LPG) เป็น
แหล่งความร้อน แต่จากปัญหาราคาแก๊สหุงต้มมีราคาแพงขึ้นทําให้
ต้นทุนการอบแห้งราคาสูง ส่วนการอบแห้งโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
โดยตรงก็มีผลทําให้คุณภาพน้ํามันปาล์มด้อยลงเพราะมีเขม่าควันเจือ
ปนและมีสีคล้ํามากบางครั้งเกิดปัญหาไฟไหม้จากสะเก็ดไฟที่ปลิวมา
กับลมร้อน รวมทั้งปัญหาที่เกิดมลภาวะขณะทําการอบแห้งมีผลต่อ
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก Figure 1

Figure 1 Palm traditional dryer.
เครื่องอบแห้งแบบโรตารีเหมาะสมในการนํามาใช้อบแห้งพืชเมล็ด
วิวัฒน์ (2529) การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวในขั้นตอนการ
ทํ าแห้ ง หรื อลดความชื้ นจึ งมี ความจํ าเป็ นมากเพื่ อช่ วยแก้ ปั ญหา
ดังกล่าว แต่ประเทศไทยยังขาดเทคโนโลยีด้านเครื่องอบแห้งพืชเมล็ด
แบบโรตารีที่เหมาะสม เวียงและคณะ (2542) การใช้ชุดแลกเปลี่ยน
ความร้ อนสํ าหรั บ เครื่ องอบเมล็ ดพื ช จะช่ วยให้ ได้ ลมร้ อนสะอาด
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ปราศจากเขม่าควันและลดปัญหาการลุกไหม้ของวัสดุที่อบแห้ง ไมตรี
และคณะ (2539) จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงได้วิจัยและพัฒนา
เครื่องอบแห้งแบบโรตารีพร้อมลมร้อนจากชุดแลกเปลี่ยนความร้อน
เตาชีวมวลที่มีประสิทธิภาพการอบแห้งสูง ไม่มีมลภาวะจากควันไฟ
และป้องกันอุบัติเหตุจากไฟไหม้ของวัสดุที่อบแห้ง ไมตรีและคณะ
(2539) จากปัญหาดั งกล่าวคณะผู้วิจัยจึงได้วิจัยและพัฒนาเครื่อง
อบแห้งแบบโรตารีพร้อมลมร้อนจากชุดแลกเปลี่ยนความร้อนเตาชีว
มวลที่มีประสิทธิภาพการอบแห้งสูง ไม่มีมลภาวะจากควันไฟ และ
ป้องกันอุบัติเหตุจากไฟไหม้
2. อุปกรณ์และวิธีดําเนินการ
2.1 วัสดุอุปกรณ์ในการทดลอง
 ออกแบบเครื่องอบแห้งแบบโรตารี ความจุผลปาล์มน้ํามั น
7,500kgs โดยถังอบเป็นรูปทรงกระบอก 12 เหลี่ยม เส้นผ่าศูนย์กลาง
2.40 m ความยาวถังอบ 2.4 m ดัง figure 2 หมายเลข 2 ซึ่งการ
หมุนของถังอบแห้งมีชุดควบคุมการตั้งเวลาในการหมุนและหยุดหมุน
ได้ตามต้องการ เตาชีวมวลพร้อมชุดแลกเปลี่ยนความร้อน ดัง figure
2 หมายเลข 2 ในการกระจายลมร้อนในถังอบแห้งจะมีการวางท่อ
กระจายลมที่เหมาะ ดัง figure 3
 อุปกรณ์ในการวั ด บันทึกข้อมู ล อุณหภู มิลมร้อนเข้า ออก
ห้องอบแห้ง ความชื้น ของอากาศ แล ใช้ Data Logger รุ่น AP17000, Sila Co., Ltd, Bangkok,
 ผลปาล์มร่วง 7,500 kgs

Figure 3 Hot air duct of rotary drying chamber.
2.2 การทดสอบ
นําผลปาล์มร่วงชั่งน้ําหนัก 7,500 kgs โหลดใส่ถังอบแห้งแบบโร
ตารี โดยใช้สายพานลําเลียง จับเวลาในการนําผลปาล์มร่วงเข้าถังอบ
เมื่อเต็มแล้วทําการปิดฝาถังให้แน่น ทําการติดเตาชีวมวลโดยใช้ไม้ฟืน
เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับทะลายปาล์มแห้ง เปิดพัดลมเพื่อนําความร้อน
จากชุดแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่ออัดเข้าท่อลมในถังอบแห้งโดยให้
อุณหภูมิลมร้อนเข้าอยู่ที่ประมาณ 75oC เปิดถังอบแห้งให้หมุน 30
sec หยุด 30 min สลับกันไปจนกว่ าการอบลดความชื้นจะได้ตาม
ต้องการ ในระหว่างการอบแห้งสุ่มตัวอย่างผลปาล์มมาวัดความชื้น
ทุกๆ ชั่วโมง เพื่อหาค่าความชื้นที่ลดลง ทําการชั่งน้ําหนักเชื้อเพลิงที่
ใช้ไปในแต่ละชั่วโมง
3. ผลและวิจารณ์
เครื่ อ งอบแห้ ง โรตารี ที่ ส ร้ า งขึ้ น ถั ง อบบจะมี ข นาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 2.40 m ยาว 2.40 m วางท่อลมร้อนเข้าและท่อลมร้อน
ออก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.12 m ยาว 2.40 m จํานวนอย่างละ 6
ท่อ ดัง Figure 4 ซึ่งการวางท่อลักษณะนี้จะช่วยให้การกระจายลม
ร้อนได้ทั่วถึงทําให้การลดความชื้นผลปาล์มมีความสม่ําเสมอ

Figure 2 Oil palm rotary dryer and biomass furnace with
heat exchanger.

Figure 4 Fabrication of hot air duct of rotary dryer.
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สําหรับแหล่งความร้อนที่ใช้ในการอบแห้งนี้เป็นเตาชีวมวลใช้ไม้
ฟืนและทะลายปาล์มเป็นเชื้อเพลิงพร้อมชุดแลกเปลี่ยนความร้อน
โดยเตาชีวมวลโครงสร้างเป็นเหล็กฉากผนังเตาก่อด้วยอิฐทนไฟ และมี
ชุดแลกเปลี่ยนความร้อนที่ทําด้วยเหล็กแป๊บดํา เพื่อให้ได้ลมร้อนที่
สะอาดในการนําไปใช้ในการอบแห้งและยังเป็นก

Figure 7 Testing of oil palm rotary dryer.
Figure 5 Fabrication of biomass furnace with heat exchanger.
การประกอบและการติ ดตั้ งเครื่ องอบแห้ งแบบโรตารี สํ าหรั บ
อบแห้งผลปาล์มจะวางคู่กันเป็น 2 ถัง โดยแต่ละถังบรรจุได้ 7,500
kgs ใช้พัดลมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ขนาดมอเตอร์ต้นกําลัง 5
kW สําหรับดูดเอาลมผ่านชุดแลกเปลี่ยนความร้อนและเป่าอัดลมร้อน
เข้าถังอบ โดยติดตั้งไว้ถังละ 1 ตัว ถังอบจะมีสายพานลําเลียงสําหรับ
ขนย้ายผลปาล์มขึ้นถังซึ่งจะมีสกรูลําเลียงรองรับในแนวนอนเพื่อส่งผล
ปาล์มเข้าถังทั้งสองข้าง ดัง Figure 6

และจากผลการทดสอบการอบแห้งผลปาล์มมีความชื้นลดลงแสดง
ได้ ดังกราฟ Figure 8 ซึ่งความชื้นในผลปาล์มนี้จะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้เครื่องหีบน้ํามันปาล์มเป็นอย่างมาก ถ้าความชื้น
เหลืออยู่มากกว่า 7% เครื่องหีบแบบสกรูเดี่ยว (Single screw press)
จะไม่สามารถดึงผลปาล์มเข้าไปหีบได้

Figure 6 The rotary dryer of Palm Oil Extraction Plant.

Figure 8 Drying curve of oil palm rotary dryer testing.

จากนั้นทําการอบแห้งผลปาล์ม ที่อุณหภูมิลมร้อนประมาณ 75oC
พร้อมสุ่มตัวอย่างผลปาล์มเพื่อวัดค่าความชื้น ทุกๆชั่วโมง โดยถังอบ
จะหมุน 0.5 rpm การตั้งค่าการหมุนถังอบจะตั้งให้หมุน 30 sec หยุด
30 min สลับกันไปตลอดการอบแห้ง ทั้งนี้ถ้าหมุนตลอดเวลาจะส่งผล
ให้น้ํามันจากผลปาล์มออกมามากขณะการอบ ดัง Figure 7

และจากภาพรวมการทดสอบการอบแห้งผลปาล์มสามารถสรุปใน
รูปตารางแสดงผลได้ Table 1
Table 1 The Testing result of oil plam rotary dryer.
Weight of fresh product (kg)
Initial moisture content (% w.b.)
Weight of dried product (kg)
Final moisture content (% w.b.)
Drying Time (hr)
Drying air temperature (oC)
Biomass Consumption ( kg/hr )

7,500
30
5,645
7
22
75
150

ซึ่งจาก table 1 พบว่าถังอบแห้ง 1 ถัง สามารถบรรจุผลปาล์มสด
ที่ความชื้น 30% ได้ 7,500 kgs เมื่ออบแห้งด้วยอุณหภูมิลมร้อนที่
75oC จะลดความชื้นเหลือ 7% โดยใช้เวลา 22 hrs ซึ่งจะเหลือ
น้ําหนักสุดท้ายหลังอบ 5,645 kgs และมีอัตราการใช้เชื้อเพลิง 3,300
kgs หรือ 150 kgs/hr
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4. สรุป
ในการอบแห้งผลปาล์มน้ํามันโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบโรตารีใช้
พลังงานความร้อนจากเตาชีวมวลพร้อมชุดแลกเปลี่ยนความร้อนที่
วิจัยและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพการอบแห้งดี สามารถแก้ปัญหา
เรื่องมลภาวะจากเขม่าควันไฟ ประหยัดพลังงานความร้อนกว่าการใช้
แก๊สหุงต้มแต่มีความสะอาดและสีของน้ํามันปาล์มดิบเทียบเท่ากับ
การใช้ความร้อนจากแก๊สหุงต้ม และที่สําคัญสามารถใช้ทะลายปาล์ม
หลังการปลิดผลออกแล้วมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ด้วย
5. กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิ จั ยนี้ เริ่ มดํ าเนิ นการจนได้ ผลการวิ จั ยพอสมควรโดย
ได้รับการสนับสนุนจากทีมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยด้วยกัน
ได้แก่ ศูนย์วิจยั เกษตรวิศวกรรมขอนแก่น กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการ
เก็บเกี่ยว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพิจิตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ที่สนับสนุนการ
สร้างและทดสอบ ขอขอบคุณ เงินทุนวิจัยจากเงินรายได้กรมวิชาการ
เกษตร ที่ ให้ ทุ นสนั บสนุ นงานวิ จั ย นอกจากนี้ ยั งมี ผู้ ที่ ได้ ให้ ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆ แต่มิได้เอ่ยนามไว้ ซึ่งล้วนแต่มีส่วน
ส่งเสริมให้โครงการวิจัยนี้ดําเนินงานจนเป็นผลสําเร็จ ซึ่งคณะผู้วิจัย
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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บทคัดย่อ
การทดสอบและประเมินผลการทํางานของเครื่องสีข้าวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการ
ทํางานของโรงสีข้าว ทดสอบสมรรถนะ และประสิทธิภาพการสีข้าว วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสีข้าว โดยทําการศึกษาโรงสีข้าว 3 แห่งได้แก่ โรงสีข้าวบ้านทองครึม จังหวัดอ่างทอง โรงสีข้าวกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึง
ตะเข้ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา และศู น ย์ ข้ า วชุ ม ชนเจดี ย์ หั ก จั ง หวั ด ราชบุ รี โดยมี ค่ า ชี้ ผ ลในการศึ ก ษาได้ แ ก่ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
สีข้าว ประสิทธิผลการสีข้าว ร้อยละการขัดสี ร้อยละของข้าวเต็มเมล็ด สมรรถนะการสีข้าว โดยทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก.888-2532 ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะการสีข้าวเปลือกอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.3 ton-padddy hr-1 ประสิทธิภาพของการสีข้าวอยู่
ระหว่าง 80 ถึง 82 % ประสิทธิผลของการสีข้าวอยู่ระหว่าง 58 ถึง 68% ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลการวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนพบว่า โรงสีข้าวชุมชนบ้านทองครึม มีจุดคุ้มทุนในการทํางานที่ 325 hr yr-1 หรือ 98 ton-padddy yr-1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านบึงตะเข้ มีจุดคุ้มทุนในการทํางานที่ 463 hr yr-1 หรือ 130 ton-padddy yr-1 ศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์หัก มีจุดคุ้มทุนในการทํางานที่
1,098 hr yr-1 หรือ 220 ton-padddy yr-1 จากการวิเคราะห์ระยะเวลาในการคืนทุนโดยพิจารณาอัตราการรับจ้างที่ 1200 bath ton-padddy1
พบว่า โรงสีข้าวชุมชนบ้านทองครึม มีระยะเวลาในการคืนทุน 1.3 year วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงตะเข้ มีระยะเวลาในการ
คืนทุน 1.8 year ศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์หัก มีระยะเวลาในการคืนทุน 8.3 year
คําสําคัญ: โรงสีข้าว, เครื่องกะเทาะข้าวเปลือก, ประสิทธิภาพการสีข้าว, ประสิทธิผลของการสีข้าว

Testing and Evaluation of Rice Milling Machine Based on Thai Industrial Standard
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Abstract
Testing and evaluation of rice milling machine based on Thai industrial standard (TIS) was aimed to study the
system component of rice mill, performance and efficiency testing of rice milling machine, economic analysis as well as
suggestion for improvement of rice mill efficiency. Three rice mills were selected for this research study namely,
Banthongkuem rice mill located in Angthong province, Bangbungtake rice mill located in Chacherngchao province and
Jedeehak community center rice mill located in Rachaburi province. The parameters in this study were milling rice
recovery, head rice recovery, degree of polish, percentage of whole grain and milling capacity. Reseach metrodology was
conducted based on the criteria of Thai industrial standard 888-2532. Results showed that, milling capacity varied
between 0.2-0.3 ton-padddy hr-1. Percentage of milling rice recovery and head rice recovery varied between 80-82 % and
59-68 %, respectively. These parameters were higher than the Thai industrial standard. The economic anlysis showed that
the break even point of Banthongkuem rice mill was 325 hr yr-1 or 98 ton-padddy yr-1. The break even point of
Bangbungtake rice mill and Jedeehak community center rice mill was found to be 463 hr yr-1 or 130 ton-padddy yr-1 and
1098 hr yr-1 or 220 ton-padddy yr-1, respectively. Considering the contract rate as 830 bath ton-padddy-1, the pay back
period of the three rice mill was 1.3, 1.8 and 8.3 year, respectively.
Keywords: rice mill, paddy husker, rice whitener, milling rice recovery, head rice recovery.
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1. บทนํา
โรงสีข้าวเป็นอุตสาหกรรมทีมีบทบาทสําคัญในการแปรรูปจาก
ข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเพื่อจําหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วไป โดยประเทศ
ไทยนั บ เป็ น ประเทศที่ ส่ ง ออกข้ า วรายใหญ่ ข องโลก โดยในปี
พ.ศ. 2559 ไทยส่งออกข้าว 9.88 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าหลายหมื่น
ล้านบาท [1] จากนโนบายการถ่ายโอนอํานาจบริหารราชการสู่ทอ้ งถิน่
โดยเฉพาะงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น ทําให้มีโรงสีข้าวในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันโรงสีข้าวในชุมชนที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรประสบปัญหาต่างๆ หลายด้าน ทําให้การดําเนินงานยังไม่
ประสบความสํ าเร็จเท่ าที่ ควร บางชุมชนประสบปั ญหาขาดทุ นไม่
สามารถแบกรับภาระหนี้สิน และบางแห่งต้องการคืนโรงสีข้าวให้กับ
รั ฐ บาล ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เกิ ดขึ้ น อาจเกิ ด จากการที่ ค ณะกรรมการ
ผู้จัดการ และผู้ปฏิบัติการสีข้าว ยังขาดความเข้าใจในการดําเนินงาน
ธุรกิจการสีข้าว ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ใน
การบริหารงาน ทั้งทางด้านการผลิต การเงิน และการตลาด จึงจะ
สามารถทําการผลิตข้าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนต่ํา ใน
กระบวนการสีข้าวปัจจัยการผลิตคือ ข้าวเปลือกมีความแปรปรวนอยู่
มาก ผลผลิตที่ผลิตได้ยังคงมีปัญหาด้านการตลาด แต่ปัญหาสําคัญใน
โรงสี ข้าวชุ มชนก็ คือ ยังไม่สามารถผลิตข้าวสารให้ ได้ คุณภาพและ
ปริมาณที่ควรจะเป็นโดยในกระบวนการสีข้าวจะได้รับเนื้อข้าวอยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างต่ําเพียง 630 kg ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานการผลิต
ควรได้รับ 680 kg และได้รับปริมาณต้นข้าวค่อนข้างต่ําประมาณ 400
kg และคุณภาพของข้าวสารก็ยังด้อยกว่าโรงสีข้าวของภาคเอกชน
รวมทั้งต้นทุนในการสีของโรงสีข้าวชุมชนก็ยังสูงมากเนื่องจากมีกําลัง
การผลิ ต ต่ อ ปี ต่ํ า และเกิ ด ของเสี ย ในการผลิ ต มาก ส่ ง ผลให้ ก าร
ดํ าเนิ นงานไม่ สามารถสร้ างผลประโยชน์ ให้ กั บโรงสี ข้ าวในชุ มชน
มากนัก และบางแห่งถึงกับขาดทุน
นอกจากนั้นโรงสีข้าวในชุมชนหลายแห่งยังมีปัญหาทางด้านการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตทําให้ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้
เพี ยงพอต่ อการผลิ ตตลอดทั้ ง ปี ส่ งผลให้ ไ ม่ สามารถมี อํ า นาจการ
แข่งขันทางด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกล่าว
จึงได้มีแนวคิดในการศึกษาวิจัยกระบวนการสีข้าวของโรงสีข้าวใน
ชุมชนว่าในกระบวนการต่างๆมีขั้นตอนใดบ้างที่ทําให้เกิดการสูญเสีย
ในการผลิ ตและทํ าให้ เกิ ดต้ นทุ นในการผลิ ตที่ สู งเกิ นไป โดยวั ตถุ
วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยนี้เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการสีข้าว สรรถนะการสีข้าวสาร ร้อยละข้าวเต็มเมล็ด
และปริมาณการขัดสี ตลอดจนวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการทํางานขนอง
โรงสีข้าวระดับชุมชน โดยทดสอบการทํางานของเครื่องสีข้าวตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.888-2532

รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
การทํ างานของเครื่ องสี ข้าวตามมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ อุตสาหกรรม
มอก.888-2532
2.2 ประสิทธิภาพการสีข้าวเปลือก
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกะเทาะข้าวเปลือกซึ่ง
ใช้ เครื่ องกะเทาะข้ าวแบบลู กยาง 2 ลู ก ขั้ นตอนการทดสอบดั งนี้
ตรวจสอบเครื่ อ งสี ข้ า วให้ อ ยู่ ใ นสภาพใช้ ง านได้ ชั่ ง น้ํ า หนั ก ของ
ข้าวเปลือกก่อนป้อนเข้าสู่ชุดรองรับข้าวเปลือกแล้ว เทข้าวเปลือกไป
ยังช่องบรรจุข้าวเปลือก เดินเครื่องสีข้าวเปลือกและจับเวลาในการ
ทํางาน เก็บตัวอย่างข้าวจากช่องทางที่ข้าวผ่าน ในปริมาณที่เพียงพอ
สําหรับการทดสอบ โดยมีวิธีการดังนี้
 ประสิทธิภาพการสีข้าว (Milling Rice Recovery)คํานวณได้
จากสมการที่ 1
 A B C  D E
MRR  
 x 100
T



MRR

ประสิทธิภาพการสีข้าว (%)
ปริมาณปลายข้าว (kg hr-1)
ปริมาณข้าวเต็มเมล็ด (kg hr-1)
ปริมาณต้นข้าว (kg hr-1)

A 

B 
C 

D

ปริมาณข้าวหักใหญ่ (kg hr-1)
ปริมาณข้าวหัก (kg hr-1)
ปริมาณเมล็ดข้าวเปลือกที่ถูกป้อน (kg hr-1)

E 
T 

 ประสิทธิผลการสีข้าว (Head Rice Recovery)สามารถ
คํานวณได้จากสมการที่ 2
 BC
HRR  
 x 100
 T 

HRR 
B



C



T



(2)

ประสิทธิผลการสีข้าว (%)
ปริมาณข้าวเต็มเมล็ด (kg hr-1)
ปริมาณต้นข้าว (kg hr-1)
ปริมาณเมล็ดข้าวเปลือกที่ถูกป้อน (kg hr-1)

 ปริมาณการขัดสี (Degree of polish) สามารถคํานวณได้จาก
สมการที่ 3
 W 
DOP  1  1  x 100
 W2 

2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 ศึกษาการทํางานของระบบการทํางานของโรงสีข้าว
ศึ ก ษาการทํ า งานของระบบการทํ า งานของโรงสี ข้ า วตั้ ง แต่
ข้าวเปลือกถึงข้าวสาร วัตถุประสงค์ในการศึกษาขั้นตอนนี้เพื่อเก็บ

(1)

DOP 

W1
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ปริมาณการขัดสี (%)
น้ําหนักข้าวขาวเต็มเมล็ดจํานวน 1,000 เมล็ด (g)

(3)

W2 

ข้าวเปลือกสะอาด(g)


Pu  
 x 100
ข้
า
วเปลื
อ
ก
สะอาด
(g)

สิ
ง
่
เจื
อ
ปน
(g)



น้ําหนักข้าวกล้องเต็มเมล็ดจํานวน 1,000 เมล็ด (g)

(3)
2.3 ความเร็วรอบของชิ้นส่วนในโรงสีข้าว
Pu 
วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อหาความสั มพั นธ์ ระหว่ างความเร็ วรอบ ของ
เปอร์เซ็นต์ความสะอาดของข้าวเปลือก (%)
ชิ้นส่วนต่างๆ ในโรงสีข้าว โดยหาความเร็วรอบของระบบการกะเทาะ
ข้าวเปลือก ระบบขัดขาว ระบบคัดแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้อง 2.5 ความชื้นของข้าวเปลือก
การวั ดค่ าความชื้ นข้ าวเปลื อกโดยใช้ เครื่ องมื อวั ดค่ าความชื้ น
สามารถคํานวณได้จากสมการที่ 4
(Moisture meter) ยี่ห้อ Kett รุ่น Ricter F Series สามารถแสดงผล
n 1d 1  n 2 d 2
ในระบบดิ จิ ตอล โดยเปิ ดสวิ ทช์ เครื่ องวั ดความชื้ น นํ าข้ าวเปลื อก
(4)
ตัวอย่างใส่ในแผ่นบรรจุข้าวเปลือกของเครื่องวัดความชื้น นําแผ่น
บรรจุข้าวเปลือกใส่ในเครื่องวัดความชื้นและบิดเกลียวขันลงให้แน่น
n1 
สุดแล้วให้หยุด แสดงว่าข้าวเปลือกในแผ่นบรรจุถูกบดจนละเอียดแล้ว
ความเร็วรอบพูเลย์ตัวขับ (rpm)
กดปุ่มวัดความชื้น อ่านค่าและบันทึกผล ทําซ้ําจํานาน 10 ครั้ง และ
n2
หาค่าความชื้นเฉลี่ยของข้าวเปลือก โดยกดปุ่ม AVE ของเครื่องวัด
ความเร็วรอบพูเลย์ตัวตาม (rpm)
ความชื้น ซึ่งสามารถวัดความชื้นข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวกล้อง และ
d1
เส้นผ่านศูนย์กลางของพูเลย์ตัวขับ (mm)
ข้าวนึ่งได้ ดัง Figure 4
n2
เส้นผ่านศูนย์กลางของพูเลย์ตัวตาม (mm)
2.4 ความสะอาดของข้าวเปลือก
ความสะอาดของข้าวเปลือกก่อนการทดสอบ หาได้จากการชั่ง
น้ําหนักข้าวเปลือกจํานวน 100 g มาทําการคัดแยกสิ่งเจือปนออก
จากนั้นชั่งน้ําหนักข้าวเปลือกสะอาดและสิ่งเจือปน ทําการทดสอบซ้ํา
3 ครั้ง

Figure 4 measuring of paddy moisture content.
2.6 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางเศรษฐศาสตร์
การวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการทํางาน จุดคุ้มทุน
และวิเคราะห์หาระยะเวลาในการคุ้มทุนของโรงสีข้าว โดยมีวิธีการ
ดังนี้
 ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) คํานวณได้จากสมการที่ 3 [3]

Figure 1 padddy before cleaning.

 PS 
D  

 L 

D
P
S 

Figure 2 clean paddy after removing of contaminants.

L 

(3)
-1

ค่าเสื่อมราคา (Baht yr )
ราคาเครื่องจักร (year)
มูลค่าซาก (Baht)
อายุการใช้งาน (year)

 ค่าดอกเบี้ย หรือค่าเสียโอกาสในการลงทุน สามารถคํานวณ
ได้จากสมการที่ 4 [4]
 PS 
I  
 xi
 2 

Figure 3 contaminants of paddy.
ความสะอาดของข้าวเปลือกสามารถคํานวณได้จากสมการที่ 6
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(4)

I 
i 

ค่าดอกเบี้ย (Baht yr-1)

B

VC 

อัตราดอกเบี้ยทศนิยม

P
PBP   
R

P

R





(5)

ระยะเวลาในการคืนทุน (year)

[4]
 Fc 
BEP  

 B  VC 

FC



(6)

จุดคุ้มทุน (hr yr-1)

(6)

TC 

ค่าใช้จ่ายรวมของเครื่องสีข้าว (Baht hr-1)

FC 

ค่าใช้จ่ายคงที่ (Baht yr-1)

VC 

 จุดคุ้มทุน (Break Even Point) คํานวณได้จากสมการที่ 6

BEP 

F 
TC   c   VC
X

X 

ราคาเครื่องจักร (Baht)
กําไรสุทธิต่อปี (Baht yr-1)

อัตราการรับจ้าง (Baht hr-1)
ค่าใช้จ่ายผันแปร (Baht hr-1)

 ค่าใช้จ่ายรวมของเครื่องสีข้าว คํานวณได้จากสมการที่ 6 [4]

 ระยะเวลาในการคืนทุน (PBP) ของเครื่องจักร คืออัตราส่วน
ระหว่าง ราคาของเครื่องจักร ต่อ กําไรสุทธิเฉลี่ยต่อปีคํานวณได้จาก
สมการที่ 5 [4]

PBP 



ชั่วโมงการทํางาน (hr)
ค่าใช้จ่ายผันแปร (Baht hr-1)

3. ผลและวิจารณ์
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสีข้าว ของ
โรงสี ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงสีข้าวบ้านทองครึม จังหวัดอ่างทอง โรงสี
ข้าวกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงตะเข้ จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงสี
ข้าวศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี (Figure 5-7) แสดงผลใน
Table 1

ค่าใช้จ่ายคงที่ (Baht hr-1)

Table 1 performance test of rice milling machine.
รายการ

โรงสีข้าวบ้าน
ทองครึม

โรงสีข้าวกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านบึงตะเข้

ศูนย์ข้าวชุมชน
เจดีย์หัก

1. พันธ์ข้าว
2. ความชื้นเฉลี่ยของข้าวเปลือก (%)
3. ความชื้นเฉลี่ยของข้าวขาว (%)
4. ประสิทธิภาพของการสีข้าว (%)
5. ประสิทธิผลของการสีข้าว (%)
6. น้ําหนักข้าวทั้งหมด (kg)
7. น้ําหนักข้าวเต็มเมล็ด (kg)
8. ร้อยละข้าวเต็มเมล็ด (%)
9. น้ําหนักข้าวขาวเต็มเมล็ด 1000 เมล็ด (g)
10. น้ําหนักข้าวกล้องเต็มเมล็ด 1000 เมล็ด (g)
11. ปริมาณการขัดสี (%)
12. เปอร์เซ็นต์ความสะอาดข้าวเปลือก
13. สมรรถนะการสีข้าวเปลือก (t hr-1)[kg hr-1]
14. สมรรถนะการสีข้าวสาร (t hr-1)
15. ระดับความดังของเสียงในโรงสี (dB)

หอมมะลิ 105
14
13
80
58
79
58
73
15
18
17
96
0.3 [300]
0.19
90

หอมมะลิแดง
15
14
80
67
152
121
80
40
50
20
97
0.28 [280]
0.19
86

หอมปทุม
14
13
82
68
145
117
81
19
22
14
96
0.2 [140]
0.10
94

720

889

806

78

89

108

16. ความเร็วรอบของชุดกระเทาะ(rpm)
17. ความเร็วรอบของชุดแยกข้าวเปลือกออก
จากข้าวกล้อง (rpm)
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มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
64
42
60
0.8 [800]
ไม่เกิน 85 เดซิ
เบลตาม
มาตรฐาน
องค์การ
อนามัยโลก

-

การวิเคราะห์ผล
ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 โรงสี
ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 โรงสี
ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 โรงสี
ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 โรงสี
ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 โรงสี

-

ข้าวสูงสุด ระดับความดังของเสียงในโรงสีอยู่ระหว่าง 86 ถึง 94 เดซิ
เบล โดยโรงสีข้าวกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงตะเข้มีค่าระดับความ
ดังของเสียงในโรงสีต่ําสุดเท่ากับ 86 เดซิเบลและศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์
หักมีค่าระดับความดังของเสียงในโรงสีสูงสุดเท่ากับ 94 เดซิเบล ซึ่ง
เกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลกกําหนดไว้ที่ 85 เดซิเบล ซึ่งทุก
โรงสีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผลการศึกษาค่าใช้จ่ายในการทํางานของ
โรงสี พบว่ าโรงสี ข้ าวบ้ านทองครึ ม มี ค่ าใช้ จ่ ายรวม 146 บาทต่ อ
ชั่ วโมง หรื อ 0.49 บาทต่ อกิ โลกรั ม วิ สาหกิ จ ชุ มชนกลุ่ มแม่ บ้ า น
เกษตรกรบ้านบึงตะเข้ มีค่าใช้จ่ายรวม 155 บาทต่อชั่วโมง หรือ 0.55
บาทต่อกิโลกรัม ศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์หัก มีค่าใช้จ่ายรวม 145 บาท
ต่อชั่วโมง หรือ 0.73 บาทต่อชั่วโมง ผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนพบว่า
โรงสีข้าวชุมชนบ้านทองครึม มีจุดคุ้มทุนในการทํางานที่ 325 ชั่วโมง
ต่อปี หรือ 97 ตันข้าวเปลือกต่อปี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านบึงตะเข้ มีจุดคุ้มทุนในการทํางานที่ 462 ชั่วโมงต่อปี
หรือ 129 ตันข้าวเปลือกต่อปี ศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์หัก มีจุดคุ้มทุนใน
การทํางานที่ 1098 ชั่วโมงต่อปี หรือ 220 ตันข้าวเปลือกต่อปี จาก
การวิเคราะห์ระยะเวลาในการคืนทุนโดยพิจารณาอัตราการรับจ้างที่
1200 บาทต่อตัน พบว่า โรงสีข้าวชุมชนบ้านทองครึม มีระยะเวลาใน
การคืนทุน 1.3 ปี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงตะเข้
มีระยะเวลา ในการคืนทุ น 1.8
ปี ศู นย์ ข้าวชุ มชนเจดี ย์หัก มี
ระยะเวลาในการคืนทุน 8.3 ปี

Figure 5 Banthongkuem rice milling machine.

Figure 6 Bangbungtake rice milling machine.

Figure 7 Jedeehak community center rice milling machine.
ผลการศึกษาพบว่าสมรรถนะการสีข้าวเปลือกอยู่ระหว่าง 0.14
ถึง 0.3 ตันข้ าวเปลื อกต่ อชั่วโมง โดยศู นย์ข้าวชุมชนเจดี ย์หักมี ค่ า
สมรรถนะการสีข้าวเปลือกต่ําสุดเท่ากับ 0.2 ตันข้าวเปลือกต่อชั่วโมง
และโรงสี ข้ าวบ้ านทองครึ มมี ค่ าสมรรถนะการสี ข้ าวเปลื อกสู งสุ ด
เท่ ากั บ 0.3 ตั นข้าวเปลือกต่ อชั่ วโมง สมรรถนะการสี ข้าวสารอยู่
ระหว่าง 0.10 ถึง 0.19 ตันข้าวสารต่อชั่วโมง โดยศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์
หักมีค่าสมรรถนะการสีข้าวสารต่ําสุดเท่ากับ 0.10 ตันข้าวสารต่อ
ชั่วโมง ประสิทธิภาพของการสีข้าวอยู่ระหว่าง 80 ถึง 82 เปอร์เซ็นต์
และประสิทธิผลของการสีข้าวอยู่ระหว่าง 58 ถึง 68 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
ศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์หักจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสี

4. สรุป
การศึกษาด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสีข้าวของโรงสี
ข้าวระดับชุมชนทั้ง 3 โรงได้แก่ โรงสีข้าวชุมชนบ้านทองครึม จังหวัด
อ่างทอง โรงสีข้าววิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงตะเข้
จังหวัดฉะเชิงเทราและ ศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี ผล
การศึกษาพบว่าทุกโรงสีผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านประสิทธิภาพของ
การสีข้าว ประสิทธิผลของการสีข้าว ร้อยละข้าวเต็มเมล็ด แต่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ม าตรฐานด้ า น ระดั บ ความดั ง ของเสี ย งในโรงสี ข้ า ว ผล
การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์พบว่า โรงสีข้าวชุมชนบ้านทองครึมและ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงตะเข้ มีค่าใช้จ่ายในการ
ทํางานต่ํ ากว่ าโรงสี ข้าวของศู นย์ ข้าวชุ มชนเจดี ย์หัก ประมาณ 30
เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่มีจุดคุ้มทุนในการทํางานของโรงสีข้าวชุมชนบ้าน
ทองครึม ต่ําสุดเท่ากับ 98 ton-padddy yr-1 ระยะเวลาในการคืน
ทุนของโรงสีข้าวชุมชนบ้านทองครึมและ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านบึงตะเข้เร็วกว่าศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์หัก ประมาณ 6-7
ปี
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง อาจารย์ ท่ี ปรึ กษา รอง
ศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งเรื อง กาลศิ ริ ศิ ลป์ ที่ สนั บสนุ นในการทํ าวิ จั ย
ขอขอบคุณโรงสีข้าวชุมชนบ้านทองครึม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
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บทคัดย่อ
พฤติกรรมการกะเทาะและคัดแยกของชุดกะเทาะข้าวโพดแบบไหลตามแกนมีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการกะเทาะและทําความ
สะอาดข้าวโพด ในการวิจัยครั้งนี้เลือกทดสอบกับตะแกรงกะเทาะที่มีระยะห่างระหว่างซี่ตะแกรง 10, 20 และ 30 มม. เนื่องจากมีผลต่อ
พฤติกรรมการกะเทาะค่อนข้างสูง ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของการคัดแยกเมล็ดสะสมในชุดกะเทาะข้าวโพดแบบไหลตามแกนสามารถ
แบ่งได้ 2 ช่วง คือ ช่วงการป้อน และช่วงการคัดแยก การคัดแยกสะสมของเมล็ด เปลือกและซัง เพิ่มขึ้นตามความยาวของชุดกะเทาะ โดยที่
สามารถแทนแนวโน้มด้วยสมการโพลิโนเมียลกําลังสอง
คําสําคัญ: ไหลตามแกน, การคัดแยกเมล็ด, การกะเทาะข้าวโพด

Behaviour of grain separation for an axial flow maize shelling unit
Somchai Chuan-Udom1, 2*, Waree Srison1, 2, Khwantri Saengprachatanarug1, 2, Saree Wongpichet1, 2
1
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Corresponding author: Somchai Chuan-Udom. E-mail: somchai.chuan@gmail.com

2

Abstract
The shelling and grain separation behaviour of an axial flow maize sheller influences the performance of both
the maize shelling and cleaning units to minimise grain separation. In this research, concave rod clearance (CR: 10, 20 and
30 mm) was chosen as the test factor, because this had the most effect on the behaviour of grain separation. The results
of the behaviour of cumulative grain separation in axial flow maize shelling unit were analysed separately in two zones:
the feeding zone and the separation zone. Cumulative separation of grain, husks and cobs increased as the length of the
shelling unit and CR increased. These parameters were represented by a 2-degree polynomial equation.
Keywords: axial flow, grain separation, maize shelling.
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ปั่นเส้นใยฝ้ายให้เป็นเส้นด้ายที่มีคุณภาพ โดยพัฒนาอุปกรณ์จากวิธีการ
ปั่นเส้นใยฝ้ายตามแบบที่ผู้ผลิตผ้าฝ้ายนิยมใช้ในปัจจุบัน โดยเครื่องมีส่วนประกอบคือส่วนหัวปั่นหมุนด้วยการส่งกําลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า มี
หน้าที่ปั่นและดูดเส้นด้ายเข้าไปตีเกลียวและเก็บเส้นด้ายไว้ในกระสวย โดยมีชุดสกรูปรับเพิ่มลดการดูดเส้นด้าย โครงเครื่องทําจากท่อPVC ที่มี
น้ําหนักเบา แต่แข็งแรง ขนาดของตัวอุปกรณ์ 30 x 50 x 20 ลบ.ซม. ภายในโครงท่อติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 40 วัตต์ โดยหัวปั่นฝ้ายสามารถ
ทําความเร็วรอบได้สูงสุด 3000 รอบ/นาที จากนั้นทดสอบเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานของอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมากับวิธีการปั่นเส้น
ใยฝ้ายตามแบบที่ผู้ผลิตผ้าฝ้ายนิยมใช้ในปัจจุบัน
ผลการทดสอบพบว่า อุปกรณ์ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาใหม่ เมื่อใช้ความเร็วรอบของหัวปั่นฝ้าย 2200 รอบ/นาที พบว่ามีอัตรา
การทํางานเฉลี่ยต่อคนคือ 34.8 กรัม/ชั่วโมง สูงกว่าวิธีการปั่นเส้นใยฝ้ายตามแบบเดิม 2.92 เท่า ประสิทธิภาพในการทํางาน 96.41% ผลการ
ทดสอบคุณภาพเส้นด้ายพบว่า อุปกรณ์สามารถปั่นเส้นด้ายเบอร์ 5NE ซึ่งเป็นเบอร์เส้นด้ายปานกลาง ที่มีความยืดหยุ่นแข็งแรง
คําสําคัญ: เครื่องปั่นฝ้าย, เส้นด้าย, ตีเกลียว

Reaearch and Development of Cotton Spinner Equipment for
Minor Garment Manufacturer Groups
Akkaparp Panpoom1*, Wuttiphol Chansrakool1, Tanapong Sanchum1, Danai Saratoonpitak1
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Abstract
This research aims to design and develop spinning equipment for quality cotton yarn. Developed by the cotton
spinning method as convention method by cotton manufacturers. The new machine is a lightweight frame but strong. The
size of the device is 30 x 50 x 20 cm. Which is compact. The 40-watt electric motor mount on frame. Transmission with
belt to spin cotton yarn twist. The spinner can do maximum speed by 3000 rpm.Then comparative test of the capabilities
between the developed device and conventional method.
The results showed that. Equipment designed and developed When the speed of the spinner is 2190 rpm The
average working rate is 34.8 g / hr. It was 2.92 times higher than the conventional spinning method, Efficiancy by 96.41%.
Yarn Quality Test Results was 5NE It’s mean the medium yarn size, The flexible strength.
Keywords: Cotton Spinning Machine , Yarn, Yarn Twiste.

1. บทนํา
ฝ้ายเป็นวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมสิ่งทอในไทยมายาวนาน
ถึงแม้เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยสังเคราะห์จะเจริญก้าวหน้าเพียงใด
แต่ฝ้ายก็ยังครองความยิ่งใหญ่ในการเป็นส่วนผสมของสิ่งทอ และเป็น
ที่ทราบโดยทั่วไปว่าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มจากเส้นใยฝ้ายเหมาะที่จะ

นํามาสวมใส่ ให้ความอบอุ่นพอเหมาะ สวมใส่สบายกว่าเสื้อผ้าที่ทํา
จากเส้นใยสังเคราะห์ ทําให้สิ่งทอจากผ้าฝ้ายมีมูลค่าสูงมาก
ผลจากการขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ
ภายในประเทศได้ส่งผลต่ออุตสาหรรมสิ่งทอพื้นบ้าน ที่ทํารายได้ให้แก่
ชุมชน ในรูปของหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดย 335 ตําบล
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ของ 34 จังหวัด ชูเรื่องผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นสินค้า OTOP ทําให้มี
ความต้องการใช้ปุยฝ้ายไม่ต่ํากว่า 10,000 ตัน/ปี โดยเกษตรกรจะเริ่ม
ผลิตฝ้ายตั้งแต่ขั้นตอน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว จนถึง
การแปรรูป ซึ่งการแปรรูปเป็นส่วนที่เพิ่มมูลค่าของฝ้ายได้สูงมาก โดย
ฝ้ายที่ได้หลังการเก็บเกี่ยวจะถูกนํามาเปลี่ยนให้เป็นเส้นด้ายด้วยการ
ปั่น(Spinning)และทอเป็นผ้าผืนต่อไป แสดงว่าผ้าผืนที่มีคุณภาพนั้น
จะต้องมาจากเส้นด้ายที่มีคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีการปั่น
เส้นใยฝ้ายของเกษตรกรยังทําเส้นด้ายที่มีคุณภาพและมาตรฐานไม่
เพียงพอที่จะแข่งขันกับระดับโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกษตรกร
หันมาซื้อเส้นด้ายจากโรงงานมาผลิตสิ่งทอ ทําให้ต้นทุนสูงขึ้น กําไรจึง
ลดลง ดังนั้นขั้นตอนการปั่นเส้นใยฝ้ายให้เป็นเส้นด้ายให้มีคุณภาพจึง
เป็นส่วนสําคัญในการแปรรูป
การปั่นเส้นใยฝ้ายเพื่อให้ได้เส้นด้ายที่มีคุณภาพ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
หลักในการผลิตหัตถกรรมสิ่งทอระดับชุมชนเป็นปัจจัยสําคัญในการ
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยการปั่นเส้นใยฝ้ายในปัจจุบันยังคงใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นบ้านที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นเองใช้สืบทอดกัน
มาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งฝ้ายมีคุณสมบัติที่เรียกว่า ความยาวเส้นใย ที่จะ
ส่งผลต่อเบอร์และคุณภาพของเส้นด้าย ดังนั้นการปั่นเส้นใยฝ้ายที่มี
คุณสมบัติต่างกัน ความเร็วรอบในการปั่นจึง ปัจจัยสําคัญ ซึ่งอุปกรณ์
ของเกษตรกรในปัจจุบันมีความเร็วรอบในการปั่นที่ปรับได้ยาก ต้อง
ใช้ผู้ที่มีความชํานาญ จึงจะสามารถปั่นได้พอเหมาะกับพันธุ์ฝ้ายนั้นๆ
จึงเกิดแนวคิดงานวิจัยในการปรับปรุงอุปกรณ์ปั่นฝ้ายที่สามารถใช้
ความเร็ ว รอบปรั บ ได้ เ หมาะสมกั บ พั น ธุ์ ฝ้ า ย เพื่ อ เพิ่ ม อั ต ราผลิ ต
เส้นด้ายจากฝ้ายระดับชุมชน และได้คุณภาพและมาตรฐานเส้นด้าย
ตามมาตรฐานระดับโลกตามมาตรฐานการทดสอบวัสดุ ASTM
2. อุปกรณ์และวิธีการ
 ศึกษากรรมวิธีการปั่นเส้นใยฝ้ายด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
มีอยู่เดิม เพื่อหาแนวทางในการออกแบบเครื่องมือให้มีความเหมาะสม
กับการใช้งาน และลดภาระการใช้แรงงานคน โดยมีค่าชี้ผลการศึกษา
คือ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ปั่นเส้นใยฝ้ายไปเป็นเส้นด้ายในปัจจุบัน ข้อมูล
มาตรฐานการทดสอบคุณภาพเส้นด้าย
 ออกแบบและสร้างเครื่องมือต้นแบบสําหรับการปั่นเส้นใย
ฝ้าย ภายใต้กรอบแนวความคิด
2.1 เกณฑ์ในการออกแบบ
อุ ป กรณ์ ที่ อ อกแบบต้ อ งสามารถทํ า งานที่ อั ต ราการทํ า งาน
ประสิทธิภาพ ที่สูงกว่าอุปกรณ์ที่เกษตรการนิยมใช้ในปัจจุบัน โดยมี
มาตรฐานของเส้นด้ายตรงตามข้อกําหนดของ ASTM D1907 (การ
ทดสอบ Yarn size โดยวิธี indirect โดยนําฝ้าย 840 หลามาชั่ง
น้ําหนักและหาความแข็งแรงไจ) จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของ
อุปกรณ์ที่ใช้ปั่นเส้นใยฝ้ายทั้งในแลต่างประเทศพบว่า เครื่องปั่นแบบ
เมเดลี จักรา และ Ashford เหมาะที่จะนํามาพัฒนาต่อยอด ซึ่งส่วน
สําคัญในการปั่นเส้นใยฝ้ายที่เหมือนกันระหว่างสองเครื่องนี้มีจุดที่
คล้ายกันคือ ส่วนของการทํา

เกลียวเส้นด้าย โดยประกอบไปด้วยส่วน ของ Flyer และ Bobbin
(Figure 1)

Figure 1 The head of Spinner of Medelicharka(1) Ashford(2).
 ทดสอบเบื้องต้น หาความเร็วรอบที่เหมาะสม ปรับปรุงแก้ไข
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ผลผลิตของฝ้ายพันธุ์
รับรองของกรมวิชาการเกษตร จากศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ โดยมี
ค่าชี้ผลการทดสอบคือ ความเร็วรอบที่เหมาะสมในการปั่นเส้นใยฝ้าย
แต่ละพันธุ์ และมาตรฐานเส้นด้ายที่ได้จากการทดสอบเบื้องต้น
 ทดสอบเปรียบเทียบสมรรถนะของอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมากับ
อุปกรณ์เมเดลี จั กราที่ เกษตรกรนิยมกํ าลั งนิ ยมใช้ในปั จจุ บันได้ แก่
ความสามารถในการทํางาน (กิโลกรัมต่อชั่วโมง) และประสิทธิภาพ
การการปั่นเส้นใยฝ้าย (%)
2.2 ค่าชี้ผลการทดสอบ
ความสามารถในการทํางาน(กก./ชม.)
 ประสิทธิภาพการปั่นเส้นใย(%) = เส้นด้าย(กก.) / เส้นใยที่
ป้อนเข้าอุปกรณ์(กก.)
 คุณภาพของเส้นด้าย ตามมาตรฐาน ASTM D1907 (การ
ทดสอบ Yarn size โดยวิธี indirect โดยนําฝ้าย 840 หลามาชั่ง
น้ําหนักและหาความแข็งแรงไจ)
3. ผลและวิจารณ์
 ศึ ก ษาข้ อ มู ล การใช้ ง านของเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ใ น
กระบวนการการผลิ ต เส้ น ใยฝ้ า ยที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ในพื้ น ที่
จ.นครสวรรค์ ทําให้ได้กรรมวิธีการปั่นเส้นใยฝ้ายด้วยเครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งเครื่องปั่นฝ้ายแบบเมเลรีจักรา(ภาพที่ 1) เป็น
เครื่องปั่นฝ้ายที่นิยมใช้กันมากในพื้นที่ดังกล่าว มีลักษณะการทํางาน
เป็นล้อจักรยาน ใช้เท้าเหยียบแป้นให้หมุนส่งกําลังไปขับหัวปั่นฝ้ายให้
หมุนที่ความเร็วรอบ 1900-2000 รอบ/นาที อุปกรณ์สามารถตีเกลียว
เส้นใยได้ในตัว จากนั้นจึงนําข้อมูลมาออกแบบหัวปั่นฝ้ายเบื้องต้น
(Figure 2)

Figure 2 Study the Conventional method Device.
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 ออกแบบและสร้างเครื่องมือต้นแบบสําหรับการปั่นเส้นใย
ฝ้ าย ภายใต้ กรอบแนวความคิ ดจากการศึ กษาข้ อมู ลเบื้ องต้ นของ
อุปกรณ์ที่ใช้ปั่นเส้นใยฝ้ายทั้งในและต่างประเทศพบว่า เครื่องปั่นแบบ
เมเดลี จักรา และ Ashford เหมาะที่จะนํามาพัฒนาต่อยอด ซึ่งส่วน
สําคัญในการปั่นเส้นใยฝ้ายที่เหมือนกันระหว่างสองเครื่องนี้มีจุดที่
คล้ายกันคือ ส่วนของการทําเกลียวเส้นด้าย โดยประกอบไปด้วยส่วน
ของ Flyer และ Bobbin จากfigure 3 ทําให้เกิดแนวคิดในการ
ออกแบบอุปกรณ์ปั่นเส้นใยฝ้ายให้มี flyer และ bobbin ในลักษณะ
เดียวกันกับเครื่องทั้งสองโดยเปลี่ยนต้นกําลังมาเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อ
ปรับความเร็วรอบให้เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลไปยังคุณภาพที่คงที่ของ
เส้นด้ายอีกด้วย

Figure 4 Testing the Developed Equipment.

Figure 5 MedeliCharka Performance Test.
นําเส้นด้ายไปหาขนาดเบอร์เส้นด้าย และเกลียวที่โรงงานทดสอบ
ที่ได้มาตรฐาน ASTM D1907 (การทดสอบ Yarn size โดยวิธี
indirect โดยนําฝ้าย 840 หลามาชั่งน้ําหนักและหาความแข็งแรงไจ)
Figure 6 ผลการทดสอบพบว่าความเร็วรอบของหัวปั่นที่เหมาะสมใน
การใช้ ง านสํ า หรั บ เกษตรผู้ มี ค วามชํ า นาญคื อ 2200 รอบ/นาที
สามารถทําเส้นด้ายเบอร์ 5NE ซึ่งเป็นเบอร์ใหญ่ เกลียวต่อนิ้ว 10.70
ความแข็งแรงไจ 202.3 ปอนด์ ที่อัตราการทํางาน 34.80 กรัม/ชั่วโมง
คงความเป็นเอกลักษณ์ของงานฝีมือ และ เบอร์ 7NE ซึ่งเป็นเส้นด้าย
ขนาดเล็กลงมาจากเบอร์ 5NE มี เกลียวต่อนิ้ว 12.65 ความแข็งแรงไจ
111.1 ปอนด์ ที่อัตราการทํางาน 10.02 กรัม/ชั่วโมง สามารถนํามทํา
เป็นเป็นเส้นยืน นอกจากนี้ยังมีการทดสอบกับผู้เริ่มต้นที่ไม่ชํานาญใน
การปั่ นฝ้ ายมาก่ อน โดยมี รอบที่ เหมาะสมอยู่ ที่ 1600 รอบ/นาที
เกษตรกรสามารถปั่นได้ แต่สามารถทําได้เฉพาะเบอร์ 5NE ซึ่งทําได้
ง่ายกว่าเบอร์เล็ก เกลียวต่อนิ้ว 10.61 ความแข็งแรงไจ 95.3 ปอนด์
ที่อัตราการทํางาน 10.27 กรัม/ชั่วโมง

Figure 3 Designed and Bult the Prototype.
 ทดสอบเบื้องต้น หาความเร็วรอบที่เหมาะสม ปรับปรุงแก้ไข
ชิ้ น ส่ ว นและอุ ป กรณ์ ใ ห้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพได้ ทํ า การทดสอบเพื่ อ หา
ความเร็วรอบที่เหมาะสม กับเกษตรกรที่มีความชํานาญและผู้ที่เริ่มต้น
ปั่นฝ้าย

Figure 6 Yarn Size Stardard Evaluation in Laboratory.
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Table 1 Comparative test results of Cotton Spinning between Medeli Charka and Developed Cotton Spinner.
Type of Equipment
Medili Charka
(The Conventional Equipment)
Developed
cotton Spinner

Testing Taker
PSP
ASP
PSP
ASP
PSP
ASP
PSP
ASP

Yarn size
5NE
5NE
7NE
7NE
5NE
5NE
7NE
7NE

Working Rate
11.88 g/Hr
11.67g/Hr
34.8g/Hr
10.27g/Hr
10.02g/Hr

4. สรุป
ผลการทดสอบเครื่องปั่นฝ้ายที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ เมื่อเทียบกั บ
Medeli Charka พบว่าอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่สามารถทํางานได้
กว้ างกว่ า ผู้ ที่เริ่ มต้ นก็ สามารถปรั บความเร็ วรอบให้ ต่ํ าและปั่ นได้
เส้นด้ายที่มีคุณภาพสูงกว่าแบบดั้งเดิม จากผลการทดลองใน Table 1
จะเห็นว่าอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ สามารถปั่นฝ้ายเบอร์ 5NE ได้
ตรงตามมาตรฐานของ ASTM D1907 ที่อัตราการทํางาน 34.8 กรัม/
ชั่วโมง ถึงแม้การปั่นในเบอร์อื่นๆจะไม่ตรงมาตรฐาน แต่ก็ถือว่ามี
ค่าแรงดึงที่สูงกว่าการปั่นแบบ Medeli Charka มาก ซึ่งการปั่นโดย
Medeli Charka ได้เส้นด้าย มีแรงดึงที่ต่ํากว่ามาตรฐานมากถึงแม้จะ
มีน้ําหนักตรงตามที่ต้องการก็ตาม ทั้งนี้เป็นเพราะอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น
มาเกษตรกรสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องเหยียบตลอดเวลา สามารถ
เหยียบสวิทช์เท้าและปล่อยเมื่อต้องการ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า อุปกรณ์ที่
พัฒนาขึ้นมาใหม่ สามารถทํางานได้สูงกว่าแบบเดิมถึง 2.92 เท่า ที่
ประสิทธิภาพเชิงวัสดุ 96% และสามารถทําเส้นด้ายตามมารตรฐาน
ASTM D1907 ในระบบ indirect ได้ในเบอร์ 5NE
5. กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบพระคุณสภาวิจัยแห่งชาติที่ให้ทุนในการทําวิจัย
 สถาบั น วิ จั ย พื ช ไร่ น ครสวรรค์ และพนั ก งานราชการใน
ศูนย์วิจัยแห่งนี้ ที่ให้ความสะดวกในการทดสอบและพัฒนาอุปกรณ์
 ดร.ปริญญา ศรีบุญเรือง ที่คอยให้ความรู้ในเรื่องฝ้ายพื้นเมือง
ตากฟ้า
 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ที่เอื้อเฟื้อ
สถานที่ในการสร้างเครื่องเพื่อนําไปทดสอบ

Efficiancy(%)
Optimal RPM
94.36
2000(not in adjust)
Can't Work
93.68
2000(not in adjust)
Can't Work
96.41
2200
81.35
1600
96.21
2200
Can't Work

Tension
TNS
TNS
Good
TNS
TNS
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การออกแบบและสร้างเครื่องตัดใบบัวหลวง
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บทคัดย่อ
เครื่องตัดใบบัวหลวงถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อลดเวลาและแรงงานในการตัดใบบัวหลวงสําหรับเป็นวัตถุดิบที่นํามาแปรรูปเป็น
ชาใบบัวหลวง เครื่องต้นแบบประกอบด้วย โครงสร้างเครื่อง ชุดตัดใบบัวหลวง ชุดลําเลียงใบบัวหลวง กลไกเจนิวา และระบบส่งกําลังและใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 150 w เป็นต้นกําลัง หลักการทํางานของเครื่องเริ่มจากผู้ทํางานป้อนใบบัวหลวงลงในช่องป้อนใบบัวทางด้านหน้าของ
เครื่อง หลังจากนั้นใบบัวหลวงจะถูกลําเลียง และตัดในชุดตัดใบบัวหลวงตัดเป็นชิ้นเล็กๆ และร่วงลงสู่ช่องทางด้านล่างของเครื่อง จากการ
ทดสอบที่ความเร็วตัดของชุดลําเลียงใบบัวหลวงที่ 0.5, 0.75 และ 1 m min-1 พบว่าเครื่องตัดใบบัวหลวงต้นแบบสามารถทํางานได้ดีที่ความเร็ว
ของชุดลําเลียงใบบัว 1 m min-1 ด้วยความสามารถในการทํางาน 1.6 kg hr-1 เปอร์เซ็นต์การตัดใบบัวหลวง 97.5% เปอร์เซ็นต์การสูญเสียใน
การตัดใบบัวหลวง 2.5% อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 61.6 w-hr และเครื่องต้นแบบสามารถทํางานได้เร็วกว่าแรงงานคนอย่างน้อย 4 เท่า
คําสําคัญ: บัวหลวง, ใบบัวหลวง, เครื่องตัดใบบัวหลวง, การออกแบบ

Design and Fabrication of a Lotus Leaf Cutting Machine
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Abstract
A lotus leaf cutting machine was designed and fabricatedto reduce cutting time and labor. Lotus leavesafter
cutting can be processed as a lotus leaf tea product. The prototype consisted of a main frame, cutting unit, conveyor unit,
Geneva mechanism, powertransmittion unitand150w electric motor was as a prime mover. The operation started with
manually feeding lotus leaves into chute at the front of the machine. Then they were cut into small pieces by the cutting
unit, falling into the outlet chute at the bottom.The feedingspeed of 1m min-1 worked well among the three
speedstested 0.5, 0.75 and 1 m min-1. Working capacity was found to be 1.6 kg hr-1, the percentage of cutting and leaf
damaged were 97.5% and 2.5% respectively, the pototype consumed 61.6 w-hr of energy and can work at least four
times as fast as human labor.
Keywords: Lotus, Lotus leaf, Lotus leaf cutting machine, Design.

1. บทนํา
บัวหลวงเป็นพืชน้ําล้มลุก มีหัวเป็นส่วนลําต้น และรากอยู่ในดิน
ใต้น้ํา ส่วนก้านใบ และก้านดอกจะเติบโตแทงพ้นขึ้นเหนือน้ํา ใบมี
ลักษณะกลม สีเขียว มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 cm ถึง 40 cm ผิวใบปก
คลุมด้วยขนเล็กๆจํานวนมาก ทําให้ไม่เปียกน้ํา ส่วนดอกมีสีขาว สี
ชมพู สีชมพูออกม่วง สีชมพูออกแดง หรือ สีผสม เรียงซ้อนกันจํานวน
มาก พันธุ์ของบั วหลวงที่ นิยมปลู กในปัจจุ บัน ได้ แก่ พันธุ์ ฉัตรขาว
ฉัตรแก้ว และฉัตรแดง มีสรรพคุณ แก้อาการปวดศรีษะ เป็นไข้
ท้องร่วง ไอมีเสมหะปนเลือดเลือดกําเดาไหล ประจําเดือนมาผิดปกติ
[1] ลักษณะที่น่าสนใจของการปลูกบัวหลวง คือสามารถปลูกได้ทุก

สภาพพื้นที่ของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นพืชที่ปลูกง่าย ดูแลง่าย ไม่
ยุ่งยาก ทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และสามารถเก็บ
เกี่ยวได้นาน ที่สําคัญความต้องการของตลาดไม่เคยลดลงเลย ยิ่งใน
ปัจจุบันในตลาดต่างประเทศก็หันมาให้ความสนใจและมีความนิยมบัว
กันมากขึ้นด้วย จึงทําให้ตลาดบัวมีความหอมหวน และน่าลงทุนเป็น
อย่างมาก บัวที่พบและนิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู่ 3 ชนิด คือบัว
หลวงหรือมีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า ปทุมชาติ บัวในสกุลนี้เป็นบัวที่รู้จัก
กันดีเพราะเป็นบัวที่มีดอกใหญ่นิยมนํามาไหว้พระและใช้ในพิธีทาง
ศาสนา อีกชนิดคือบัวสายหรือมีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า อุบลชาติ ชนิด
สุดท้ายคือบัววิกตอเรีย ซึ่งมีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า บัวกระด้ง[2] ใบบัว
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หลวงนิยมทําเป็นชาใบบัวหลวงอบแห้ง หรือใช้ร่วมกับอื่นๆเป็นตํารับ
ชาสมุนไพร ช่วยลดน้ําหนัก เสริมความงาม บํารุงสายตา การดื่มชา
บ่ อยจะช่ วยลดคลอเลสเตอรอล ลดน้ํ าหนั ก ลดความดั น ป้ องกั น
โรคหัวใจหลอดเลือด ถุงน้ําดีอักเสบ นิ่วในถุงน้ําดี ไขมันพอกตับ[3]
ในปัจจุบันการตัดใบบัวหลวงเพื่อทําเป็นชาใบบัวหลวงอบแห้ง
ต้ องอาศั ยแรงงานคนเป็ นหลั ก ซึ่ งใช้ เวลานานและได้ ผลผลิ ตใน
ปริมาณที่ไม่เพียงพอกับการนําไปแปรรูป และได้ขนาดที่ไม่สม่ําเสมอ
ดังรูปที่ 1 ดังนั้นเพื่อต้องการลดระยะเวลาในการตัดใบบัวหลวงและ
เพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้มากขึ้น จึงได้คิดค้นวิจัยออกแบบและ
สร้างเครื่องตัดใบบัวหลวงขึ้น ซึ่งคาดว่าการศึกษาและทดสอบนี้จะได้
เครื่องตัดใบบัวหลวงที่มีประสิทธิภาพเหมาะแก่การนําไปใช้งานของ
เกษตรกร

รูปที่ 1 ใบบัวหลวงที่ตัดด้วยคน
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 ศึกษาข้อมูลที่จําเป็นต่อการออกแบบ
 ศึ ก ษาปั ญ หาในขั้ น ตอนการตั ด ใบบั ว หลวงในปั จ จุ บั น
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบข้อมูลที่จําเป็นต่อการออกแบบเครื่องตัดใบ
บัวหลวง เช่น ปัญหาการทํางานของเครื่องตัดใบบัวหลวง ปัญหาการ
ตัดใบบัวหลวงโดยเกษตรกร ขณะทํางานมีความล่าช้าในการทํางาน
เมื่อต้องการผลผลิตสูง ซึ่งใช้เวลากับแรงงานคนค่อนข้างมาก และเป็น
อันตรายต่อผู้ตัดใบบัวหลวง เสี่ยงต่อการถูกใบมีด หรือกรรไกรบาด
มือได้
 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของใบบัวหลวง
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงลักษณะทางกายภาพของใบบัวหลวง
ได้แก่ ขนาดความยาว ขนาดความกว้าง ที่มีขนาดใหญ่สุด และเล็กสุด
และความหนาของใบบัวหลวง สําหรับใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ
ช่องใส่ใบบัวและการปรับตั้งต่างๆที่จําเป็นของการออกแบบและสร้าง
เครื่อง จากการศึกษาโดยสอบถามเกษตรกร พบว่าเลือกใบบัวหลวงที่
มีขนาดความยาว และขนาดความกว้าง มีค่าเฉลี่ย 30 cm ดังรูปที่ 2
และตัดใบบัวหลวงให้มีค่าเฉลี่ยขนาดความยาว 4 cm และค่าเฉลี่ย
ขนาดความกว้าง 4 cm ซึ่งจากการข้อมูลดังกล่าว จึงได้ออกแบบ
ขนาดช่องใส่สําหรับใบบัวหลวง และระยะสําหรับการวางใบมีดตัด
ของใบบัวหลวง

รูปที่ 2 ขนาดความยาว ความกว้าง และความหนาของใบบัวหลวง
 ศึกษาชุดใบมีดตัดที่เหมาะสม
จากการศึ ก ษาข้ อมู ล ทั่ ว ไปที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ใบบั ว หลวงข้ า งต้ น
นํ า ไปสู่ ก ารใช้ ใ บมี ดตั ด ที่ ใช้ ในการตั ด ใบบั วหลวง โดยเกษตรกร
ส่วนมากจะใช้มีดปอกผลไม้หรือกรรไกรที่หาได้ทั่วไปตามท้องตลาดมา
ใช้ ดังนั้นเราจึงเลือกใช้จากวัสดุอะลูมิเนียมมาใช้ทําสําหรับการตัดใน
เครื่องตัดใบบัวหลวง เพราะไม่เป็นสนิมและมีขนาดเบา
หลังจากรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นต่อการศึกษาและสร้างเครื่องตัด
ใบบัวหลวงดังนั้นการออกแบบจึงต้องมีการตัดที่ทํางานอย่างต่อเนื่อง
สามารถใส่ใบบัวหลวง และตัดได้ที่ขนาดความยาว 4 cm และขนาด
ความกว้าง 4 cm และตัดได้ขนาดที่เท่ากัน ส่วนต้นกําลังนั้นเลือกใช้
มอเตอร์ไฟฟ้า เพราะสะดวกในการปรับความเร็วรอบในการทดสอบ
ซึ่งเครื่องตัดใบบัวหลวงประกอบด้วย ส่วนประกอบหลัก 5 ส่วน คือ
ชุ ดโครงสร้ างของเครื่ อง ชุ ดใบมี ดตั ด ชุ ดป้ อนลํ าเลี ยงใบบั วหลวง
กลไกเจนิวา[4] และชุดระบบส่งกําลัง จึงได้คํานวณและออกแบบ
ขนาดต่างๆของเครื่องตัดใบบัวหลวง[5] ซึ่งออกแบบโดยใช้หลักการ
ทางวิศวกรรม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และ
เขียนแบบ[6] แสดงดังรูปที่3 (ก) และดังรูปที่3 (ข) เมื่อดําเนินการ
เขียนแบบเสร็จสิ้น จึงได้ดําเนินการสร้างเครื่องตัดใบบัวหลวงต้นแบบ
ตามแบบที่เขียนแบบไว้ ดังรูปที่3 (ค) และดังรูป3 (ง)
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ก) แบบเครื่องต้นแบบด้วยโปรแกรมCADด้านหน้า

และน้ําหนักของใบบัวหลวงที่ตัดได้เสียหาย ดังรูปที่ 4 เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการคํานวณค่าชี้ผลการศึกษา

ข) แบบเครื่องต้นแบบด้วยโปรแกรมCADด้านหลัง

รูปที่ 4 ใบบัวหลวงที่ผ่านการตัดจากเครื่องตัดใบบัวหลวง
 ความสามารถในการทํางานจริง (kw hr-1)
น้ําหนักของใบบัวหลวงที่ตัดได้ทั้งหมด

(1)

เวลาที่ใช้ทงั้ หมด

 เปอร์เซ็นต์การตัดใบบัวหลวง (%)
น้ําหนักของใบบัวหลวงที่ตัดได้ดี
น้ําหนักของใบบัวหลวงทั้งหมด

ค) เครื่องตัดใบบัวหลวงต้นแบบด้านหน้า

100

(2)

 เปอร์เซ็นต์การเสียหาย (%)
น้ําหนักของใบบัวหลวงที่ตัดได้เสียหาย
น้ําหนักของใบบัวหลวงทั้งหมด

100

(3)

 อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้า (w-hr)

เมื่อ

I = กระแสไฟฟ้า (A)
V = แรงเคลื่อนไฟฟ้า (V)
t = เวลา (hr)

3. ผลและวิจารณ์
ง) เครื่องตัดใบบัวหลวงต้นแบบด้านหลัง
รูปที่ 3 แบบและเครื่องตัดใบบัวหลวงต้นแบบ
2.2 ทดสอบและประเมินสมรรถนะเครื่องตัดใบบัวหลวง
การทดสอบใช้ใบบัวหลวงที่มีขนาดความยาวมีค่าเฉลี่ย 30 cm
และขนาดความกว้างมีค่าเฉลี่ย 30 cm ตลอดการทดสอบ โดย
ทดสอบที่ความเร็วของชุดมีดตัดที่ความเร็ว 0.5, 0.75 และ 1 m min1
ตามลําดับ โดยแต่ละทําการทดสอบ 3 ซ้ํา และบันทึกเวลาที่ใช้ใน
การทํางานทั้งหมด กระแสไฟฟ้า น้ําหนักของใบบัวหลวงที่ตัดได้ดี

3.1 เปอร์เซ็นต์การตัดของเครื่องตัดใบบัวหลวง
จากผลการทดสอบดั ง รู ป ที่ 5 พบว่ า เครื่ อ งตั ด ใบบั ว หลวงมี
เปอร์เซ็นต์การตัดเพิ่มขึ้นตามความเร็วของใบมีดตัดที่เพิ่มขึ้น โดยที่
ความเร็วของใบมีดตัด 0.5, 0.75 และ 1 m min-1 จะมีเปอร์เซ็นต์การ
ตัด 96.17, 97.39 และ 97.5% ตามลําดับซึ่งผลดังกล่าวทําให้ทราบ
ว่าความเร็วของใบมีดตัดที่เหมาะสม ควรจะใช้ 1 m min-1 เนื่องจาก
ใบบัวหลวงตัดได้เสียหายน้อยที่สุด
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3.4 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าของเครื่องตัดใบบัวหลวง
จากรูปที่ 8 จะพบว่าอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าของเครื่อง
ตัดใบบัวหลวงจะมีค่าเพิ่มขึ้น ตามความเร็วของใบมีดตัดที่เพิ่มขึ้น
เพราะเมื่อเพิ่มความเร็วใบมีดตัดมากขึ้นกระแสไฟฟ้าก็จะมีค่าเพิ่มขึ้น
ด้วย โดยมีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากที่สุดคือ 61.6 w-hr
ที่ความเร็วของใบมีดตัด 1 m min-1

รูปที่ 5 เปอร์เซ็นต์การตัดใบบัวหลวงที่ความเร็วใบมีดตัดต่างๆ
3.2 ความสามารถในการทํางานของเครื่องตัดใบบัวหลวง
จากผลการทดสอบดังรูปที่ 6 พบว่าความสามารถในการทํางาน
ของเครื่องตัดใบบัวหลวงจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามความเร็วของใบมีดตัดที่
เพิ่มขึ้น เพราะมีเปอร์เซ็นต์ความเสียหายที่ลดลง ทําให้ความสามารถ
ในการทํางานเพิ่มขึ้น โดยความสามารถในการทํางานที่มีค่ามากสุดคือ
1.6 kg hr-1 ที่ความเร็ว 1 m min-1

รูปที่ 6 ความสามารถในการทํางานที่ความเร็วใบมีดตัดต่างๆ
3.3 เปอร์เซ็นต์ความเสียหายของเครื่องตัดใบบัวหลวง
จากผลการทดสอบดังรูปที่ 7 จะพบว่าเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย
จากการตัดของเครื่องตัดใบบัวหลวงจะมีค่าลดลงตามความเร็วของ
ใบมีดตัดที่เพิ่มขึ้น เพราะเมื่อเพิ่มความเร็วของใบมีดตัด จะทําให้เกิด
แรงตัดของชุดใบมีดกับใบบัวหลวงมากขึ้นจึงเกิดความเสียหายลดลง
โดยเปอร์เซ็นต์ความเสียหายที่มีค่าน้อยที่สุดคือ 2.5% ที่ความเร็วของ
ใบมีดตัด 1 m min-1

รูปที่ 8 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าที่ความเร็วใบมีดตัดต่างๆ
4. สรุป
เครื่ อ งตั ด ใบบั ว หลวง มี ส่ ว นประกอบหลั ก 5 ส่ ว นคื อ ชุ ด
โครงสร้างของเครื่อง ชุดใบมีดตั ด ชุดป้อนลําเลียงใบบัวหลวง ชุ ด
กลไกเจนิวา และชุดระบบส่งกําลัง เครื่องตัดใบบัวหลวงต้นแบบมี
ความสามารถที่ดีที่สุดในการทํางาน คือ 1.6 kg hr-1ที่ความเร็วใบมีด
ตัด 1 m min-1 อัตราการสูญเสีย 2.5% อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน
ไฟฟ้า 61.6 w-hr เปอร์เซ็นต์ในการตัด 97.5%
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณภาควิ ชาวิ ศวกรรมเกษตร คณะวิ ศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่สนับสนุนงบประมาณและ
สถานที่ในการวิจัยครั้งนี้
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รูปที่ 7 เปอร์เซนต์ความเสียหายที่ความเร็วใบมีดตัดต่างๆ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถและประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องอัดฟางข้าวแบบก้อนกลมพ่วงท้ายรถ
แทรกเตอร์ในการอัดใบอ้อยในแปลงอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวด้วยรถตัดอ้อย สภาพแปลงทดสอบพบว่าดินและใบอ้อยมีความชื้นร้อยละ 39.98
และ 8.23 โดยน้ําหนัก ปริมาณใบอ้อยที่ปกคลุมในแปลง 2.23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ผลการทดสอบในแปลงที่ทําการเกลี่ยกองใบอ้อยใช้
ความเร็วของรถแทรกเตอร์ 1.34 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การลื่นไถลของล้อรถแทรกเตอร์ร้อยละ 1.02 ความสามารถในการทํางานเชิงไร่เท่ากับ
0.82 ไร่ต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพการทํางานเชิงไร่เท่ากับร้อยละ 77.12 อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเท่ากับ 2.1 ลิตรต่อไร่ ใช้เวลาในการ
อัดใบอ้อย 36.46 นาทีต่อก้อน น้ําหนักก้อนใบอ้อยเฉลี่ย 19.93 กิโลกรัมต่อก้อน ความหนาแน่นของก้อนใบอ้อย 100.33 กิโลกรัม/ลูกบาศก์
เมตร ส่วนผลการทดสอบในแปลงที่ไม่มีการเกลี่ยกองใบอ้อยใช้ความเร็วของรถแทรกเตอร์ 1.24 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การลื่นไถลของล้อรถ
แทรกเตอร์เท่ากับร้อยละ 0.79 ความสามารถในการทํางานเชิงไร่เท่ากับ 0.59 ไร่ต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพการทํางานเชิงไร่เท่ากับร้อยละ 70.22
อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเท่ากับ 3.08 ลิตรต่อไร่ใช้เวลาในการอัดใบอ้อย 50.87 นาทีต่อก้อน น้ําหนักก้อนใบอ้อยเฉลี่ย 28.20
กิโลกรัมต่อก้อน ความหนาแน่นของก้อนใบอ้อย 140.70 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร การเกลี่ยกองใบอ้อยก่อนการอัดจะทําให้เครื่องอัดใบอ้อยมี
ความสามารถและประสิทธิภาพการทํางานเชิงไร่สูงกว่าการอัดใบอ้อยแบบที่ไม่มีการเกลี่ยกอง
คําสําคัญ: อ้อย, ใบอ้อย, เครื่องอัดใบ
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Abstract
The objective of this research was to study the capability and efficiency of round straw baler attached to a
tractor on field baling of sugarcane trash after harvesting by cane harvester. Field soil and leaf trash had moisture content
of 39.98% and 8.23% by weight, respectively. The amount of trash covering the field was 2.23 kg/m2. In the field that
trash was spread out and using tractor speed of 1.34 km/hr, the test results showed that slipping of tractor wheels was
1.02%. Field work capability was 0.82 rai/hr. Field work efficiency was 77.12%. Fuel consumption rate was 2.1 L/rai. It
took 36.46 minutes to get one bale of trash. Each bale was 19.93 kg in average with bulk density of 100.33 kg/m3. In the
field that trash was left undisturbed and using tractor speed of 1.24 km/hr, slipping of tractor wheels was 0.79%. Field
work capability was 0.59 rai/hr. Field work efficiency was 70.22%. Fuel consumption rate was 3.08 L/rai. It took 50.87
minutes to get one bale of trash. Each bale was 28.20 kg in average with bulk density of 140.70 kg/m3. Spreading out of
trash before baling had higher capability and efficiency of field work than the non-spreading out.
Keywords: sugarcane, sugarcane leaf, round baler

1. บทนํา
อ้อย (Sugarcane) เป็นพืชเขตร้อนชื้น (tropical) มีถิ่นกําเนิดใน
เอเชียใต้ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นพืชจําพวกหญ้า ลําต้นแข็งแรง
มีข้อปล้องเห็นได้ชัดเจน ความสูง 2-4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-5

เซนติเมตร ไม่แตกกิ่งก้าน ผิวนอกสีเขียวออกเหลือง หรือสีแดงเข้ม
ออกม่วง มีขี้ผึ้งเป็นฝ้าขาว ๆ เคลือบอยู่ ใบแคบ ผิวใบมีขนสั้นๆ ทั้ง 2
ด้าน เป็นพืชชอบอากาศอบอุ่นและร้อนชื้น พบปลูกเป็นไร่เพื่อตัดส่ง
โรงงานเพื่อผลิตน้ําตาล
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ใบอ้อย ประกอบด้วยกาบใบและตัวใบ ใบอ้อยเหยียดกางออกจาก
ลําอ้อยสลับกันสองข้าง มีน้อยมากที่ใบอ้อยจะเหยียดกางออกจากลํา
อ้อยทํามุมแก่กันน้อยกว่า 180 องศา เมื่ออ้อยยังเล็กอยู่ใบอ้อยจะมี
ขนาดเล็กมากเท่ากับกลีบหรือเกล็ดเล็กๆ เท่านั้น กาบใบจะติดอยู่กับ
ลําปล้องตรงข้อและโอบรอบปล้องเอาไว้โดยรอบ กาบใบมีความยาว
ตั้งแต่หนึ่งนิ้วจนถึงหนึ่งฟุตหรือมากกว่านั้น กาบใบอาจจะเรียบหรือมี
ขนเล็กๆ ปกคลุมอยู่ส่วนบนของกาบใบจะต่อกับส่วนใบ ความยาว
ของใบอ้อยมี ขนาดต่างๆ กันแต่โดยทั่วไปจะยาวประมาณหนึ่งเมตร
ความกว้างของใบจะกว้างที่สุดประมาณ 10 เซนติเมตร ใบอ้อยใบ
หนึ่งจะมีเนื้อที่ประมาณ 0.05 ตารางเมตร ถ้าอ้อยลําหนึ่งมี 10 ใบ จะ
เป็นเนื้อที่ 0.5 ตารางเมตร อ้อยหนึ่งไร่จะมีเนื้อที่ใบที่รับแสงสว่างได้
6,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 4 เท่า ของพื้นที่ดินที่ปลูกอ้อย
จํ านวนใบสดของอ้ อยแต่ ละลํ าแตกต่ างกั นไปตามพั นธุ์ อายุ และ
สภาพแวดล้อม เมื่ออ้อยเติบโตเต็มที่อายุประมาณ 8 เดือนจะมีใบที่
คลี่เต็มที่ 8-12 ใบ จํานวนใบจะเหลือน้อยลงในสภาพแห้งแล้งหรือ
หนาวเย็น เมื่อเกิดใบใหม่ที่ยอด ใบแก่ที่อยู่ส่วนโคนต้นก็จะเสื่อมโทรม
ลงและตายไปในที่สุด สาเหตุสําคัญที่ทําให้ใบข้างล่างตายไปก็คือการ
ถูกบังแสงแดด จํานวนใบอ้อยที่ปลูกด้วยท่อนพันธุ์ตั้งแต่ปลูกจนถึง
เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 12 เดือน พบว่ามีจํานวนใบถึง 56 ใบ กาบใบจะ
ลอกออกจากลําอ้อยได้ยากง่ายแล้วแต่ลักษณะพันธุ์ บางพันธุ์เมื่อใบ
เริ่มแก่ก็จะร่วงหล่นจากลําโดยธรรมชาติเรียกว่าทิ้งใบ (free trashing)
ปัจจุบันเกษตรกรผู้ผลิตอ้อย หั นมานิยมเผาใบอ้อยกันมากขึ้ น
การเผาสามารถแบ่งออกได้ 3 ระยะ คือ ก่อนการเตรียมดิน ก่อนการ
เก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยว (ละอองดาว และคณะ, 2548) การ
เผาใบอ้ อ ยเกิ ด ผลเสี ยตามมา เช่ น โครงสร้ า งของดิ น ถู ก ทํ า ลาย
อินทรียวัตถุลดลง ดินอัดแน่น ไม่อุ้มน้า และน้ําซึมลงไปในดินยาก
เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกลุ่มหมอกควัน เกิดปรากฏการณ์
เรือนกระจก มีวัชพืชขึ้นมากกว่าแปลงที่ตัดอ้อยสด ทําให้ต้องมีการใช้
สารเคมีกําจัดวัชพืชมากขึ้น การเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวเมื่อต้อง
ทิ้งไว้ในไร่จะสูญเสียน้ําหนักมากกว่าอ้อยตัดสด ทั้งนี้อ้อยแต่ละพันธุ์
จะมีการสูญเสียน้ําหนักไม่เท่ากัน ถ้าเก็บเกี่ยวอ้อยไฟไหม้ต้นฤดูหีบ
แล้วทิ้งไว้ในไร่เกิน 3 วัน คุณภาพความหวานจะลดลง แต่ถ้าเก็บเกี่ยว
กลาง–ปลายฤดูหีบ (เดือนมกราคม-มีนาคม) ทิ้งไว้ในไร่เกิน 1 วัน
คุณภาพความหวานจะลดลง (สุรพล และคณะ, 2536) ตั้งแต่ปีการ
ผลิต พ.ศ. 2540/2541 คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย (กอน.)
ได้กําหนดให้ตัดราคาอ้อยไฟไหม้ตันละ 20 บาท และเพิ่มราคาอ้อย
ตัดสดตันละ 10 บาท เพื่อจูงใจให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเข้าโรงงาน
(อรรถสิทธิ์, 2540)
ธนัญ (2554) แนะนําการใช้ประโยชน์จากใบอ้อย ดังนี้ คือ 1. ใช้
ปรับปรุงบํารุงดิน ทําการไถกลบใบและเศษซากอ้อยลงในดินโดยตรง
เพื่อย่อยสลายเป็นปุ๋ยในดินเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุในดินทําให้ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ 2. ใช้เป็นอาหารสัตว์ ยอดและใบอ้อยสามารถ
นํามาใช้เป็นอาหารสําหรับโคกระบือได้ทั้งในลักษณะสด แห้งและ
หมัก 3. ใช้เป็นพลังงานทดแทน เศษวัสดุเหลือใช้ในไร่อ้อย เช่น ยอด

และใบอ้อยเป็นชีวมวล (Biomass) หรือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกัก
เก็บพลังงานจากธรรมชาติ 4. นํามาผลิตกระดาษ โดยกระดาษใบอ้อย
สามารถนําไปทําบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องห่อของขวัญ หรือทําเป็นของ
ที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ
อรรถสิทธิ์ และคณะ (2548) แนะนําการแก้ไขปัญหาการเผาใบ
อ้อยโดยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ การใช้เครื่องสับใบและ
กลบเศษซากอ้อย คลุกเคล้าลงในดินก่อนการเตรียมดินเพื่อลดการเผา
ใบอ้อยก่อนปลูก ส่งเสริมการนําเครื่องตัดอ้อยมาใช้ทดแทนแรงงานที่
ขาดแคลน แต่ปัจจุบันยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายเนื่องจากมีค่าใช้จ่าย
สูง กําหนดราคาอ้อยตัดสดให้สูงกว่าอ้อยไฟไหม้ การใช้มีดสางใบอ้อย
เพื่อสนับสนุนการตัดอ้อยสด
การตัดอ้อยด้วยเครื่องจักร ปัจจุบันมีอยู่หลายแบบ เช่น แบบใช้
กับพันธุ์อ้อยตั้งตรง แบบใช้กับอ้อยล้ม แบบที่ใช้กับอ้อยไฟไหม้และใช้
กับอ้อยสด มีประสิทธิภาพการตัดอ้อยได้ประมาณ 1,000-1,200 ตัน
ต่ อวั น การตั ดอ้ อยด้ วยเครื่ องจั กรจะมี ใบอ้ อยและยอดอ้ อยเหลื อ
ตกค้างในแปลงปลูกจํานวนมาก การใช้เครื่องอัดใบอ้อย จะทําให้ใบ
อ้อยมีปริมาตรลดลงการขนย้ายและการเก็บรักษาจะทําได้ง่ายและ
สะดวกขึ้น ทําให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายลดลง ใช้เป็นวัสดุในการคลุมดินเพื่อ
ลดการระเหยของน้ําในดินลง ทําให้ดินชุ่มชื้น สามารถขายได้ทําให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถลดการเผาใบอ้อยของเกษตรกร
ลงได้เนื่องจากแปลงอ้อยที่ใช้เครื่องอัดใบอ้อยสามารถไถได้โดยไม่ต้อง
เผาใบอ้อยก่อน
เครื่องอัดฟ่อน (Baler) ใช้ในการเก็บรักษาหญ้าอาหารสัตว์หรือ
ฟางแห้งเป็นเวลานานๆ เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง ทําได้สะดวก ไม่
เปลือกเนื้อที่เก็บ ขนย้ายได้ง่าย ประหยัดเวลาและแรงงาน การใช้
เครื่องอัดฟ่อนอัดหญ้าอาหารสัตว์หรือฟางให้เป็นฟ่อนเรียกว่า ฟ่อน
อัด (Bale) เครื่องอัดฟ่อนจะทํางานหลังจากการตัดและตากหญ้าให้
แห้งในแปลงแล้ว จากนั้นจึงรวมหญ้าให้เป็นแถวสําหรับให้เครื่องอัด
ฟ่ อ นทํ า งาน สิ่ ง ที่ ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง คื อ ความชื้ น ขณะอั ด ฟ่ อ น ความ
หนาแน่นของฟ่อนและกรรมวิธีหลังการอัดหญ้าแห้งที่เก็บกองไว้ควรมี
ความชื้นอยู่ระหว่าง 20-25 เปอร์เซ็นต์ การโกยหญ้าเข้าเครื่องอัด
ฟ่อน แต่ถ้าความชื้นสูงเกินไปมักเกิดความร้อนสูงและราขึ้น จึงต้อง
กองทิ้งไว้ในที่โล่งให้มีอากาศผ่านได้ ยิ่งมีความชื้นสูงขณะอัดฟ่อน
ฟ่อนหญ้าที่อัดได้มักจะหลวมยุบตัวลง ความหนาแน่นที่เหมาะสม
สําหรับหญ้าความชื้นสูงควรเป็น 164 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
เครื่องอัดฟ่อนมีหลายลักษณะ หลายขนาด จึงมีวิธีการแบ่งชนิด
แตกต่างกันออกไป โดยแบ่งตามต้นกําลัง ได้ 3 แบบ คือ 1. แบบใช้
เพลาอํานวยกําลังขับ (PTO drive baler) 2. แบบใช้เครื่องยนต์ขับ
(Engine drive baler) 3. แบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง (Self-propelled
baler) แบ่ งตามลั กษณะฟ่ อนอั ด ได้ 2 แบบ คื อ 1. เครื่ องอั ดฟ่ อน
สี่เหลี่ยม (Rectangular baler) อัดหญ้าอาหารสัตว์ออกมาเป็นฟ่อน
สี่เหลี่ยม เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายเนื่องจากขนย้ ายง่ายมีน้ําหนั ก
ประมาณ 15-25 กิ โลกรั ม ขึ้ นอยู่ กั บขนาดและความหนาแน่ นของ
ฟ่อนอัด จึงขนย้ายได้สะดวกด้วยการใช้คนยก โดยปกติแล้วเครื่องจะ
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ให้ฟ่อนอัดที่มีขนาดหน้าตัดเป็น 350×450 มิลลิเมตร หรือ 400×450
มิลลิเมตร ความยาวฟ่อนสามารถปรับได้ตั้งแต่ 0.6-1.50 เมตร ฟ่อน
อั ด แบบนี้ อาจมั ดด้ วยเชื อกหรื อ ลวด 2. เครื่ องอั ดฟ่ อนม้ ว นกลม
(Round baler) ฟ่ อนอั ดมีลั กษณะเป็นทรงกระบอก เส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร มีน้ําหนักประมาณ 200-900 กิโลกรัม
หรือมากกว่านี้
เครื่ องอั ดฟ่ อนม้ วนกลมมี ส่ วนประกอบหลั กคื อ ชุ ดโกยหญ้ า
(Pickup) ลูกกลิ้ง (Roller) และสายพาน (Belt) ฟ่อนอัดม้วนกลมที่ได้มี
ขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1
เมตร บางเครื่องให้เส้นผ่านศูนย์กลางถึง 1.80 เมตร น้ําหนักมากกว่า
200 กิโลกรัม ดังนั้น เมื่ออัดฟ่อนเสร็จแล้ว จึงต้องการเครื่องมืออื่นมา
ช่วยในการเคลื่อนย้ายออกจากแปลง ข้อดีของการอัดฟ่อนแบบก้อน
กลมคือ จํานวนฟ่อนต่อพื้นที่ต่ํา ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องอัดฟ่อนม้วน
กลมเพื่อเก็บรักษาและขนย้ายไปเลี้ยงสัตว์จะต่ํากว่าเครื่องอัดฟ่อน
สี่เหลี่ยมเนื่องจากประหยัดแรงงานมากกว่า
เครื่องอัดฟ่อนแบบม้วนกลมทํางานโดยชุดโกยหญ้าพาเอาหญ้าขึ้น
จากกองแถว แล้วส่งผ่านเข้าไปยังลูกกลิ้งกด และอยู่บนสายพานเส้น
ล่าง หญ้าจึงถูกรีดเข้าไปในลักษณะแผ่กระจายเป็นแผ่น เป็นจังหวะ
แรกของการเริ่มต้นขึ้นรูปฟ่อนอัด แรงดึงสายพานเส้นบนจะถูกลดลง
เมื่อฟ่อนอัดขยายขนาดมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากขึ้น แขนยึดสายพาน
เส้นบนจะดึงรั้งสปริงทําให้เกิดแรงอัดให้หญ้าแน่น หลังจากสปริงขยาย
จนสุดแล้ว ชุดไฮดรอลิกด้านหลังจะช่วยรักษาความตึงสายพาน เมื่ออัด
ฟ่อนได้ขนาด เชือกจะถูกส่งเข้าห้องอัดไปพร้อมกับหญ้า เครื่องอัด
หยุดการเคลื่อนที่ทันทีที่เชือกผ่านไปที่ลูกกลิ้งกด เชือกจะพันรอบฟ่อน
อัดโดยผู้ควบคุมหรือจะใช้ไฮดรอลิกหลังจากพันรอบแล้วก็ถูกตัดขาด
ขณะที่ ช่ องเปิดด้ านหลั งถู กยกขึ้ นด้ วยไฮดรอลิ กและปล่ อยฟ่ อนอั ด
ออกมาภายนอก เมื่อปิดด้านหลัง เครื่องอัดก็จะเริ่มอัดฟ่อนต่อไป
พชรอร และคณะ (2557) ได้ ทํ า การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ของ
กระบวนการอัดก้อนยอดและใบอ้อย ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวอ้อย
ด้วยวิธีตัดสดหากทําการอัดก้อนยอดและใบอ้อยโดยใช้เครื่องอัดก้อน
ฟางข้าว จะประกอบด้วยขั้นตอนการรวบรวม การอัดก้อน และการ
ลําเลียงก้อนยอดและใบอ้อยออกจากแปลง พบว่า อัตราการสิ้นเปลือง
น้ํามันเชื้อเพลิงของรถแทรกเตอร์ที่ทํางานร่วมกับเครื่องรวบรวมยอด
และใบอ้อย และเครื่องอัดก้อนยอดและใบอ้อยมีค่าเท่ากับ 0.37 และ
0.43 ลิตรต่อไร่ หากค่าใช้จ่ายในการเหมาซื้อชีวมวลยอดและใบอ้อยมี
ค่าเท่ากับ 20-80 บาทต่อไร่ ต้นทุนรวมของกระบวนการดังกล่าวจะมี
ค่าเท่ากับ 583.42-643.42 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็น 12.96-14.30 บาท
ต่อก้อน โดยขั้นตอนการอัดก้อนจะเป็นขั้นตอนที่มีค่าใช้จ่ายมากที่สุด
ถ้าราคาขายก้อนยอดและใบอ้อยก้อนละ 25 บาท จุดคุ้มทุนของการ
อัดก้อนยอดและใบอ้อยโดยใช้เครื่องอัดก้อนฟางข้าวจะมีค่าเท่ากับ
99,139.09 ก้อน และเมื่อนําค่าความสามารถในการทํางานเชิงไร่มา
วิเคราะห์หาระยะเวลาคืนทุนพบว่ามีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 2,203.09 ไร่ และ
มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1.81 ปี

สันธาร และคณะ (2552) ได้สํารวจการใช้เครื่องอัดฟางแบบต่างๆ
ที่มีในประเทศพบว่า เครื่องอัดฟางที่เกษตรกรใช้งานอยู่มี 2 ชนิด คือ
แบบทํางานอยู่กับที่และแบบทํางานอัตโนมัติ แบบทํางานอยู่กับที่ต้อง
อาศัยแรงงานในการป้อนและมัดฟางจึงต้องใช้แรงงานจํานวนมากแต่มี
ข้อดีคือมีราคาถูก การซ่อมแซมบํารุงรักษาทําได้ง่าย และสามารถผลิต
ได้ เองในประเทศ ส่ วนแบบทํ างานอั ตโนมั ติ เป็ นเครื่ องที่ ใช้ กั บรถ
แทรกเตอร์ มีระบบเก็บรวบรวมฟางข้าวในแปลง ระบบอัดและระบบ
มัดฟาง ซึ่งสามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติ จึงสามารถใช้ผู้ปฏิบัติงาน
เพี ยงคนเดี ยวได้ แ ต่ มี ข้ อเสี ยคื อเครื่ องมี ราคาแพง การซ่ อมแซม
บํารุงรักษาทําได้ยาก และเครื่องส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือสองที่นําเข้า
จากต่างประเทศ จากการทดสอบเครื่องทั้งสองชนิดพบว่า เครื่องอัด
ฟางแบบทํางานอยู่กับที่มีอัตราการทํางานประมาณ 30-50 ก้อนต่อ
ชั่วโมง ส่วนแบบทํางานอัตโนมัติมีอัตราการทํางานประมาณ 100-150
ก้อนต่อชั่วโมง
ใบอ้อยจัดเป็นชีวมวลที่เหลือทิ้งในไร่อ้อยที่เกิดขึ้นภายหลังจากการ
เก็ บเกี่ ยวอ้ อยด้ วยวิ ธี ตั ดสด ใบอ้ อยดั งกล่ าวจะมี อยู่ อย่ างกระจั ด
กระจายภายในแปลง ทําให้การเก็บรวบรวมยุ่งยากและใช้แรงงานมาก
ซึ่งการจะนําใบอ้อยมาใช้ประโยชน์จําเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลเกษตร
เข้ามาช่วย โดยทั่วไปนิยมใช้เครื่องอัดก้อนฟางข้าวมาใช้ในการรวบรวม
ใบอ้อยออกจากแปลงอ้อย ดังนั้นขั้นตอนการรวบรวมและขนส่งใบอ้อย
ไปยังโรงงานจึงเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ทําให้ต้นทุนการผลิตพลังงานจากชีว
มวลสูงขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาสมรรถนะของเครื่องอัดฟางข้าว
มาใช้ในการอัดใบอ้อยในแปลงอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวด้วยรถตัดอ้อย
เพื่อขนส่งไปยังโรงงานไฟฟ้าชีวมวล
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 เตรียมแปลงทดสอบ
เครื่องอัดฟ่อนใบอ้อยแบบก้อนกลม โดยใช้แปลงอ้อยหลังการเก็บ
เกี่ยวด้วยรถตัดอ้อย พื้นที่แปลงทดสอบมีใบอ้อยปกคลุมอยู่ กว้าง
20x40 เมตร ทําการเก็บตัวอย่างดินเพื่อหาปริมาณความชืน้ ของดินใน
แปลงก่อนการทดสอบที่ระดับความลึก 10 เซนติเมตร
2.2 ศึกษาปริมาณความชื้น
ของใบอ้อยที่ปกคลุมในแปลงทดสอบก่อนการใช้เครื่องอัดฟ่อนใบ
อ้อย โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างใบอ้อยในแปลงทดสอบในตําแหน่งต่างๆ
2.3 วัดความหนาแน่น
ของใบอ้อยที่ปกคลุมบนแปลงทดสอบก่อนการใช้เครื่องอัดฟ่อน
ก้อนใบอ้อยทําการอัดใบอ้อยในแปลงทดสอบโดยการสุ่มวัด
2.4 ศึกษาการลื่นไถลของล้อรถแทรกเตอร์ (% Slip)
ขณะที่รถแทรกเตอร์ทํางานในแปลงทดสอบที่มีใบอ้อยปกคลุมทั้ง
ในแปลงที่มีการเกลี่ยกองและไม่มีการเกลี่ยกองใบอ้อยโดบทําการ
ทดสอบการทํางานของเครื่องอัดฟ่อนก้อนใบอ้อยในขณะที่ไม่มีภาระ
งาน (แทรกเตอร์เปล่า) และขณะที่มีภาระงาน (แทรกเตอร์พ่วงเครื่อง
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อัดฟ่อนก้อนใบอ้อย) (รุ่งเรือง, 2549) แล้วนําค่าที่ได้มาคํานวณหาค่า
การลื่นไถลของรถแทรกเตอร์โดยสมการที่ (1)
%slip =

A -B
 100
A

(1)

เมื่อ A = ระยะทางที่ได้แบบไม่มีภาระงาน (เมตร) (ขณะที่ไม่มีการ
อัดใบอ้อย)
B = ระยะทางที่ได้แบบมีภาระงาน (เมตร) (ขณะที่มีการอัด
ใบอ้อย)
2.5 ศึกษาสมรรถนะของเครื่องอัดฟ่อน
ใบอ้อยสําหรับในแปลงอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวด้วยรถตัดอ้อย โดย
ทําการทดสอบเครื่องในสภาพแปลงที่มีใบอ้อยปกคลุม แบบที่มีการ
เกลี่ ยกองและไม่ มี การเกลี่ ยกองใบอ้ อย การศึ กษาสมรรถนะของ
เครื่องอัดฟ่อนใบอ้อยประกอบด้วย
 ความเร็ วในการทํ างานของเครื่ องอั ดฟ่ อนใบอ้ อยในแปลง
ทดสอบที่มีใบอ้อยปกคลุม โดยกําหนดให้ใช้เกียร์และความเร็วรอบ
เครื่องยนต์ของรถแทรกเตอร์ที่เหมาะสม เพื่อให้เครื่องอัดใบอ้อยมี
ความเร็วในการทํางานที่เหมาะสม
 อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถแทรกเตอร์ที่ติดพ่วง
เครื่องอัดฟ่อนใบอ้อย โดยการวัดอัตราการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงของรถ
แทรกพ่วงเครื่องอัดใบอ้อยที่ทํางานในแปลงทดสอบ
 ความสามารถในการทํ างานเชิ งไร่ และประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานของเครื่องอัดฟ่อนใบอ้อย โดยการวัดความกว้างในการทํางาน
ทางทฤษฎี (เมตร) ความกว้างในการทํางานจริง (เมตร) เวลาที่ได้
งาน (ชั่วโมง) เวลาที่ไม่ได้งาน (ชั่วโมง) และเวลาทั้งหมด (ชั่วโมง)
และนําค่าที่ได้มาคํานวณหาค่าความสามารถในการทํางานเชิงไร่ และ
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องอัดใบอ้อย ด้วยสมการที่ (2) และ
สมการที่ (3) (Smith et al, 1994)
(2)
เมื่อ EFC
A
Tp
Tl

=
=
=
=

ความสามารถในการทํางานเชิงไร่ (ไร่/ชั่วโมง)
พื้นที่ทดสอบ (ไร่)
เวลาที่ได้งาน (ชั่วโมง)
เวลาที่ไม่ได้งาน (ชั่วโมง)
100

(3)

เมื่อ Ef
We
Wt
Tp
Tl

=
=
=
=
=

ประสิทธิภาพของเครื่องอัดใบอ้อย (ร้อยละ)
ความกว้างในการทํางานจริง (เมตร)
ความกว้างในการทํางานทางทฤษฎี (เมตร)
เวลาที่ได้งาน (ชั่วโมง)
เวลาที่ไม่ได้งาน (ชั่วโมง)

 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของก้อนใบอ้อยที่ได้จากการอัด
ฟ่อนด้วยเครื่องอัดฟ่อนก้อนใบอ้อย โดยทําการชั่งหา น้ําหนักและทํา
การวัดความหนาแน่นของก้อนใบอ้อย
3. ผลและวิจารณ์
จากการศึกษาสภาพทั่วไปของแปลงทดสอบและสมรรถนะของ
เครื่องอัดฟ่อนใบอ้อยในแปลงปลูกอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวด้วยรถตัด
อ้อย พบว่า
 ปริมาณความชื้นของดินในแปลงเท่ากับร้อยละ 39.98 และใบ
อ้ อ ยมี ค วามชื้ น เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 8.23 โดยน้ํ า หนั ก ปริ ม าณความ
หนาแน่นของใบอ้อยที่ปกคลุมในแปลงทดสอบเท่ากับ 2.23 กิโลกรัม
ต่อตารางเมตร
 ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องอัดฟ่อนใบอ้อยในแปลงที่
ทําการเกลี่ยกองใบอ้อยก่อน พบว่า ความเร็วของรถแทรกเตอร์เท่ากับ
1.34 กิ โลเมตรต่ อชั่ วโมง การลื่ นไถลของล้ อรถแทรกเตอร์ ร้ อยละ
1.02 ความสามารถในการทํางานเชิงไร่เท่ากับ 0.82 ไร่ต่อชั่วโมง
ประสิทธิภาพการทํางานเชิงไร่เท่ากับร้อยละ 77.12 อัตราการ
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเท่ากับ 2.1 ลิตรต่อไร่ ใช้เวลาในการอัดใบ
อ้อย 36.46 นาทีต่อก้อน น้ําหนักก้อนใบอ้อยเฉลี่ย 19.93 กิโลกรัม
ต่อก้อน ความหนาแน่นของก้อนใบอ้อย 100.33 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร
 ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องอัดฟ่อนใบอ้อยในแปลงที่
ไม่มีการเกลี่ยกองใบอ้อย พบว่า ความเร็วของรถแทรกเตอร์เท่ากับ
1.24 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การลื่นไถลของล้อรถแทรกเตอร์เท่ากับร้อย
ละ 0.79 ความสามารถในการทํางานเชิงไร่เท่ากับ 0.59 ไร่ต่อชั่วโมง
ประสิ ทธิ ภ าพการทํ า งานเชิ ง ไร่ เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 70.22 อั ต ราการ
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเท่ากับ 3.08 ลิตรต่อไร่ใช้เวลาในการอัดใบ
อ้อย 50.87 นาทีต่อก้อน น้ําหนักก้อนใบอ้อยเฉลี่ย 28.20 กิโลกรัม
ต่อก้อน ความหนาแน่นของก้อนใบอ้อย 140.70 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร
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Table 1 Effective field capacity and field efficiency of straw baler on field baling of sugarcane trash.
Field test plot

No spreading
out of trush
spreading out
of trush

Actual
Area

Theoretical
width

Working
width

Time loss

Total
hour

EFC

Ef

(m)

Actual
operating
time
(min)

(rai)

(m)

(min)

(min)

(rai/h)

(%)

0.5

1.1

1.03

37.91

12.77

50.87

0.59

70.22

0.5

1.1

1.03

29.70

6.75

36.46

0.82

77.12

จากผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องอัดฟ่อนใบอ้อยแบบก้อน
กลมในแปลงอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวด้วยรถตัดอ้อยโดยทําการเกลี่ย
กองใบอ้อยเพื่อรวบรวมใบอ้อยก่อนการอัดฟ่อนก้อนใบอ้อยแบบก้อน
กลมจะทําให้เครื่องอัดฟ่อนก้อนใบอ้อยแบบก้อนกลมมีความสามารถ
และประสิทธิภาพในการทํางานเชิงไร่สูงกว่าการอัดใบอ้อยในแปลง
อ้ อ ยแบบที่ ไ ม่ มี ก ารเกลี่ ย กองใบอ้ อ ยก่ อ นการอั ด ฟ่ อ น ทั้ ง นี้
เนื่องมาจากการเกลี่ยกองใบอ้อยก่อนการใช้เครื่องอัดฟ่อนก้อนใบ
อ้อยแบบก้อนกลมจะทําให้เครื่องอัดฟ่อนก้อนใบอ้อยสามารถทําการ
อัดฟ่อนก้อนใบอ้อยได้รวดเร็วขึ้น โดยจะมีค่าร้อยละของการลื่นไถล
ของล้อรถแทรกเตอร์และอัตราการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงที่ต่ํากว่า แต่
พบว่าการอัดฟ่อนก้อนใบอ้อยในแปลงที่มีการเกลี่ยกองใบอ้อยก่อนจะ
ทําให้ก้อนใบอ้อยมีน้ําหนักและความหนาแน่นของก้อนใบอ้อยน้อย
กว่ า การอั ดฟ่ อนใบอ้ อยในแปลงที่ ไม่ มี การเกลี่ ยกองใบอ้ อยทั้ ง นี้
เนื่องจากการอัดฟ่อนใบอ้อยในแปลงที่ไม่มีการเกลี่ยกองใบอ้อยก่อน
อัดจะทําให้เครื่องอัดฟ่อนใบอ้อยทํางานอย่างช้าๆ ซึ่งจะส่งผลทําให้
ก้อนใบอ้อยที่อัดฟ่อนได้มีความหนาแน่นมากกว่าและส่งผลทําให้ก้อน
ใบอ้อยมีน้ําหนักน้ําหนักมากกว่า
4. สรุป
ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องอัดฟ่อนก้อนใบอ้อยแบบก้อน
กลมที่ทํางานในแปลงอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวด้วยรถตัดอ้อยที่ทําการ
เกลี่ยกองใบอ้อยก่อน จะทําให้รถแทรกเตอร์และเครื่องอัดฟ่อนก้อน
ใบอ้อยแบบก้อนกลมสามารถทํางานได้เร็วกว่า มีความสามารถและ
ประสิ ทธิ ภาพในการทํ างานเชิ งไร่ มากกว่ า การลื่ นไถลของล้ อรถ
แทรกเตอร์และอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงน้อยกว่าการใช้
เครื่องอัดฟ่อนก้อนใบอ้อยที่ทํางานในแปลงอ้อยที่ไม่มีการเกลีย่ กองใบ
อ้อยก่อน แต่การอัดฟ่อนก้อนใบอ้อยในแปลงที่ไม่มีการเกลี่ยกองใบ
อ้อยก่อนจะทําให้ความหนาแน่นของก้อนใบอ้อยมากกว่าและส่งผลให้
น้ําหนักของก้อนใบอ้อยมีน้ําหนักมากกว่า ทั้งนี้เนื่องจากการเกลี่ยกอง
ใบอ้อยก่อนใช้เครื่องอัดฟ่อนใบอ้อยจะทําให้ลดการลื่นไถลของล้อรถ
แทรกเตอร์ลงและการเกลี่ยกองใบอ้อยซึ่งเป็นการรวบรวมใบอ้อยให้
มาอยู่รวมกันทําให้เครื่องอัดฟ่อนก้อนใบอ้อยทํางานได้อย่างรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลให้ก้อนใบอ้อยมีความหนาแน่นต่ําและน้ําหนักน้อย
กว่า
5. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณภาควิ ชาเกษตรกลวิ ธาน คณะเกษตร กํ าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการ
ทดสอบเครื่องอัดฟ่อนก้อนใบอ้อย และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ที่ได้ให้
ความช่วยเหลือในการทดสอบเครื่องจนสําเร็จลุล่วง ขอขอบคุณบริษัท
โชคชัยจักรกลการเกษตรจํากัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เครื่องอัดฟ่อน
ก้อนใบอ้อยแบบก้อนกลมในการทดสอบในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ออกแบบและพัฒนาสร้างชุดนวดเครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลืองขนาดเล็กโดยคํานึงถึงสมบัติทางกายภาพของถั่วเหลือง โดย
ทําการออกแบบดังนี้ 1) ความยาวของลูกนวดจากเดิม 27 เซนติเมตร เป็น 53 เซนติเมตร เพื่อเพิ่มเวลาในการการนวดถั่วเหลืองให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 2) ปรับระยะห่างระหว่างฟันลูกนวดกับตะแกรงโดยทดลองที่สองระยะ ได้แก่ 2.54 เซนติเมตรและ 3.81 เซนติเมตร ซึ่ง
จากการทดลองหาประสิทธิภาพของการนวดถั่วเหลือง พบว่าช่องว่างระหว่างตะแกรงกับลูกนวด ที่เหมาะสม คือ 3.81 เซนติเมตร และ
ความเร็วเชิงเส้นที่เหมาะสม จากการทดลองหาประสิทธิภาพทดลองที่ 5 ความเร็ว ได้แก่ 8.75, 10.34, 11.93, 13.84, 15.91 และ 23.86 เมตร
ต่อวินาที พบว่าความเร็ว 10.34 เมตรต่อวินาที มีประสิทธิภาพในการนวดสูงสุดที่ 69.21% ประสิทธิภาพความสะอาดที่ 80.29% และที่
ความชื้นของต้นถั่วเหลือง 2.33% ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าความเร็วเชิงเส้นที่ปลายฟันและช่องว่างระหว่างตะแกรงกับลูกนวดมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการนวดและประสิทธิภาพความสะอาดแต่ไม่มีผลต่อความสามารถในการนวด
คําสําคัญ: การออกแบบและพัฒนา, ลูกนวด, ถั่วเหลือง
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Abstract
This research was to design, and development of the small thresher. The two parts of the thresher was
designed and developed. 1) The drum length was changed from 27 cm to be 53 cm for increasing soybean retention time
in the thresher. 2) The distance between drum and concave was designed to be changeable between 2.54 cm and 3.81
cm. From the performance test, it was found that the best distance between drum and concave was 3.81cm and the
recommended tangential speed was 8.75 m/s which the tested speed were 8.75, 10.34, 11.93, 13.84, 15.91 and 23.86 m/s
where the threshing and cleaning efficiency was 69.21 % and 80.29 % relatively at 2.33% moisture content of soybean
plant. Statistical analysis showed that there was an effect of the peripheral speed at the tip of peg tooth and the gap
between concave and drum on threshing efficiency and cleaning efficiency but no effect on capacity of the thresher.
Keywords: design, and development, thresher, soybean.

1. บทนํา
ถั่วเหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สําคัญในประเทศไทย แต่
ปริ ม าณความต้ อ งการเมล็ ด ถั่ ว เหลื อ งที่ ผ ลิ ต ได้ ใ นประเทศยั ง ไม่
เพียงพอ ปัจจุบันประเทศไทยจะนําเข้าเมล็ดถั่วเหลือง 2.1 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจาก 1.93 ล้านตัน ในปี 2556/57 ร้อยละ 8.81 [1] ประเด็น
ปัญหาอีกประการหนึ่งก็ คือ ปัญหาความล่าช้าในการเก็บเกี่ยว และ
ความสู ญ เสี ย อั น เนื่ อ งมาจากการเก็ บ เกี่ ย วที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยทั่วไปเกษตรกรที่ปลูกถั่วเหลืองมีขนาดไร่โดยเฉลี่ย 20-30 ไร่ หรือ
น้อยกว่า เก็บเกี่ยวโดยการตัดที่โคนต้น และนํามามัดรวมกันเป็นฟ่อน
ตั้งเป็นกองทิ้งไว้โดยเอาโคนลงดิน จนกระทั่งใบร่วงประมาณ 5 - 7

วันก่อนนวด [2] โดยใช้แรงงาน 1 คน สามารถตัดต้นถั่วเหลืองได้ 0.51 ไร่ต่อวัน ซึ่งต้องใช้แรงงานคน 10-20 คนเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 10 ไร่
ให้เสร็จภายใน 1 วัน ซึ่งการเก็บเกี่ยวโดยใช้เคียวนั้น มีการสูญเสียถั่ว
เหลืองประมาณ 1.1 และ 12.3 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อเจ้าของไร่เก็บเองและ
เมื่อจ้างเหมารายวันตามลําดับ [3] ปัจจุบันนับวันแรงงานภาค
เกษตรกรรมถ่ายเทไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก แรงงานภาค
เกษตรกรรมลดลง หากเกษตรกรมีเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยในการเก็บเกี่ยว
ได้รวดเร็วใช้แรงงานคนน้อยลงก็จะลดปัญหาที่กล่าวมาได้ ในปี พ.ศ.
2542 ปานมนัสและคณะได้สร้างและทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดถั่ว
เหลืองขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองของเกษตรกรรายย่อย
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ช่วยลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ลดแรงงาน
และลดระยะเวลาในการเก็บเกี่ ยวถั่วเหลือง ซึ่งผลทดสอบพบว่ามี
ผลผลิ ต สู ญ เสี ย ไปขณะเก็ บ เกี่ ย วผ่ า นระบบนวดสู ง เฉลี่ ย 26.63
กิโลกรัมต่อชั่วโมงคิดเป็น 60.29% ของประสิทธิภาพเครื่อง [3] จาก
ข้อมูลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงต้องการที่จะพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดถั่ว
เหลืองขนาดเล็กดังกล่าวให้ลดความสูญเสียลง ซึ่งการทําโครงงานครั้ง
นี้มุ่งเน้นการแก้ไขและพัฒนาในส่วนที่มีการสูญเสียมากที่สุดนั่นคือ
ระบบนวดซึ่งจะทําให้ประสิทธิภาพของเครื่องเกี่ยวนวดนั้นเพิ่มขึ้น
นั่นเอง
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 การทดสอบสมบัติทางกายภาพของต้นถั่วเหลือง
2.1.1 พันธุ์ถ่วั เหลืองที่ใช้ในการทดสอบ
พันธุ์ถั่วเหลืองที่ใช้ในการทดสอบนั้นเป็นถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่
60 การหาสมบั ติทางกายภาพต้ นถั่ วเหลื อง โดยสุ่ มตั วอย่างต้ นถั่ ว
เหลืองจากกระสอบทั้งหมดที่ได้รับมา 25 กระสอบ โดย 1 กระสอบ
สุ่ มหยิ บ ต้ น ถั่ วเหลื อ งมา 1 ต้ น นั่ น คื อ จะได้ ตั วอย่ า งที่ ใช้ ใ นการ
ทดสอบทั้งสิ้น 25 ต้น วัดความกว้าง ยาว ความสูงของต้นถั่วเหลือง
โดยใช้เวอร์เนี ยคาลิปเปอร์ดิจิตอล ความละเอี ยด 0.01 มิลลิ เมตร
และตลับเมตร บันทึกผลการทดลอง
2.1.2 การทดสอบวัดความชื้นของต้นถั่วเหลือง
ใช้ตัวอย่างต้นถั่วเหลือง 5 ต้น จากการทดลองที่แล้ว โดยได้ แยก
ลําต้น กิ่ง เปลือก และเมล็ด แล้วมาใช้ในการทดสอบ ลดขนาดของลํา
ต้น กิ่ง เปลือก และ เมล็ด ใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้แล้วนําไปชั่ง
น้ําหนักด้วยเครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียด 0.0001 กรัม นําลําต้น กิ่ง
เปลือก และเมล็ดซึ่งอยู่ถาดที่เตรียมไว้ ไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากนั้นนําออกจากตู้อบไปใส่ใน
โถดูดความชื้น (Desiccator) จนเย็น (ประมาณ 1 ชั่วโมง) แล้วชั่ง
น้ํ าหนั ก คํ า นวณค่ า ความชื้ นของ ลํ า ต้ น กิ่ ง เปลื อก เมล็ ด และ
ความชื้นรวมของต้นถั่วเหลือง และบันทึกผลการทดลอง
2.2 การทดสอบก่อนการปรับปรุงชุดนวด
เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลื่องขนาดเล็กนี้มีส่วนประกอบที่สําคัญดังนี้
1) ชุดโครงรถเกี่ยวนวด 2) ต้นกําลังและชุดส่งกําลัง 3) ชุดเกี่ยวและ
ลําเลียง 4) ชุดนวดถั่วเหลื่อง แสดงดังรูปที่ 1

2.2.1 ทดสอบเดินเครื่องตัวเปล่าและทดสอบสมรรถนะของระบบ
การนวด
1) สุ่มตัวอย่างต้นถั่วเหลือง 3 ตัวอย่างๆ ละ 4 ต้น จากทั้งหมด
25 กระสอบ 2) นําตัวอย่างทั้ง 3 ตัวอย่างมาชั่งน้ําหนัก 3) นํา
ตัวอย่างเข้าระบบนวด เพื่อวัดประสิทธิภาพซึ่งจะแบ่งช่องทางออก
ของช่องนวดเป็น 2 ทางออก คือ 1) ช่องที่นําเมล็ดไปใช้ (ช่องดี) 2)
ช่องทิ้งเศษ (ช่องเสีย) ทําซ้ํา 3 อย่าง ซึ่งแต่ละช่องต้องแยกส่วนของ
ถั่วเหลืองได้แก่ ก) เมล็ด ข) เปลือก ค) กิ่งและลําต้น 4) นําแต่ละส่วน
ที่ออกจจากระบบนวดไปชั่งน้ําหนัก บันทึกผลการทดลอง และ 5)
คํานวณค่าสมรรถนะของระบบนวด
2.2.2 การออกแบบชุดนวด
ในชุดนวดที่ออกแบบใหม่นี้มีส่วนประกอบที่สําคัญดังนี้
 โครงชุดนวดตัวล่างทําจากแผ่นเหล็กหนา 1.5 มิลลิเมตรขึ้น
รูปทรงแบบครึ่งวงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 295 มิลลิเมตรยาว
645 มิลลิเมตร ด้านล่างมีช่องทางออกของเมล็ดถั่วแบบท่อสี่เหลี่ยม
ขนาดกว้างและยาว 160 มิลลิเมตร สูง 100 มิลลิเมตร แสดงดัง
รูปที่ 2

Figure 2 Bottom covers.
 โครงชุดนวดตัวบน ทําจากแผ่นเหล็กหนา 1.5 มิลลิเมตรขึ้น
รูปทรงแบบครึ่งวงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 375 มิลลิเมตรยาว
650 มิลลิเมตร ด้านข้างมีช่องทางเข้าของต้นถั่วขนาดกว้างและยาว
150 มิลลิเมตร แสดงดังรูปที่ 3

Figure 3 Upper cover.
Figure 1 Frame of thresher of the small soybean harvester.
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 ฝาครอบด้านข้างชุดทั้งสองด้าน ทําจากแผ่นเหล็กหนา 1.5
 ตะแกรงรองชุดนวด ทําจากแผ่นตะแกรงรูมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มิ ล ลิ เ มตรขึ้ น ครึ่ ง วงกลมมี ข นาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง 370 มิลลิเมตรขึ้นรูปทรงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 380 มิลลิเมตร ยาว
มิลลิเมตร ยาว 530 มิลลิเมตร มิลลิเมตร ด้านข้างมีช่องทางเข้าของ 500 มิลลิเมตร แสดงดังรูปที่ 7
ต้นถั่วขนาดกว้าง 150 มิลลิเมตรและสูง 220 มิลลิเมตร แสดงดัง
รูปที่ 4

Figure 7 Side covers (left and right).
Figure 4 Sieve mesh.
 ลู ก นวด ทํ า จากแผ่ น เหล็ ก หนา 1.5 มิ ล ลิ เ มตรขึ้ น รู ป
ทรงกระบอกมี ข นาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง 222 มิ ล ลิ เ มตรยาว 350
มิลลิเมตร และมีแท่งเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ยาว
45 มิลลิเมตร จํานวน 6 แถว จํานวน 66 แท่ง มีแกนเหล็กเพลาขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 25.4 มิลลิเมตรและยาว 850 มิลลิเมตร แสดงดังรูป
ที่ 5 และที่ปลายเพลาจะมีใบปัดต้นถั่วออกจากเครื่อง มีขนาดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มิลลิเมตร จํานวน 4 ใบ แสดงดังรูปที่ 6

2.2.3 การทดสอบสมรรถนะของชุดนวด
การทดสอบสมรรถนะในการนวด ทําโดยการสุ่มหยิบต้นถั่วเหลือง
3 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 5 ต้น ไปชั่งน้ําหนัก แล้วนําไปผ่านการนวด
โดยมีการจับเวลาที่ใช้ในการนวด หลังจากนั้นที่ช่องทางออกของเมล็ด
และช่องทิ้ง คัดแยกเมล็ด เปลือก กิ่งและลําต้น (กิ่งและลําต้นรวมกัน)
นําไปชั่งน้ําหนักแล้วแทนค่าลงในสมการที่ 1, 2 และ 3 เพื่อ
คํานวณหาความสามารถในการนวด ประสิทธิภาพในการนวดและ
ประสิทธิภาพในการทําความสะอาด
ความสามารถในการนวด (kg/hr)
ประสิทธิภาพในการนวด

Figure 5 Thresher (drum).

%

W/t

(1)

W/ W W1

(2)

เมื่อ W = มวลเมล็ดถั่วเหลื่องที่ออกจากการนวดไปยังช่องเก็บ
เมล็ด (kg)
W1 = น้ําหนักเมล็ดถั่วเหลืองที่สูญเสียไป
(ไม่อยู่ในช่องเก็บเมล็ด) (kg)
t = เวลามี่ใช้ในการนวด (hr)
ประสิทธิภาพความสะอาด (%)
E F‐G E‐F 1‐G /F E‐G2 1‐F x100

Figure 6 Fan.

(3)

เมื่อ E = สัดส่วนของเมล็ดต่อเมล็ด, กิ่งและเปลือกที่ช่อง
ทางออกเมล็ด
F = สัดส่วนของเมล็ดต่อเมล็ด, กิ่งและเปลือกที่ช่องป้อน
G = สัดส่วนของเมล็ดต่อเมล็ด, กิ่งและเปลือกที่ช่องเก็บ
เปลือก
โดยทดสอบความเร็วของลูกนวดที่ 550, 650, 750, 870, 1000
และ 1500 รอบต่อนาที หรือที่ความเร็วเชิงเส้น 8.75, 10.34, 11.93,
13.84, 15.91 และ 23.86 เมตรต่อวินาที (m/s) และระยะช่องว่าง
ระหว่างตะแกรงกับลูกนวดที่ 2 ระยะคือที่ 25.4 มิลลิเมตร และ 38.1
มิลลิ เมตร และความยาวของลูกนวดจากเดิม 27 เซนติเมตร และ
ความยาวใหม่ 53 เซนติเมตร และบันทึกผลการทดลอง
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 ใช้การวางแผนการทดลองแบบ Factorial analysis in CRD
โดยมีสมมติฐานทางการวิจัยและสถิติ
3. ผลและวิจารณ์
คุณสมบัติทางกายภาพของต้นถั่วเหลื่องแสดงดังตารางที่ 1 และ
ความชื้นของส่วนต่างๆของต้นถั่วเหลื่อง แสดงดังตารางที่ 2
Table 1 Physical property of soybeans.
Physical properties

Average±Sd
10.64±3.15
65.00±10.50
47.13±29.44

width (cm)
height (cm)
weight (g)

weight of soybean stalk (g)

Figure 9 Relationship between the threshing efficiency and
the linear velocity at the end of the tooth at the difference
distance between drum and sieve mesh.

10.02±4.55

weight of soybean branches (g)
number of limbs per tree (limbs)

16.50±21.92
4.00±2.00

จากรูปที่ 9 พบว่าเส้นแนวโน้มของระยะตะแกรงกับลูกนวดที่
38.1 มิลลิเมตร ที่ความเร็วเชิงเส้นที่ปลายฟัน 13.84 เมตรต่อวินาที
มีประสิทธิภาพในการนวดที่ 69.21% ซึ่งสูงกว่าระยะตะแกรงกับลูก
นวดที่ 24.5 มิลลิเมตร ตามความเร็วเชิงเส้นที่ปลายฟัน

Table 2 Moisture percentage of soybeans.
Category
trunk
lims
seed
bole

Moisture content (%)
2.28±0.97 %
0.95±0.34 %
3.19±0.64 %
2.33±0.97 %

Figure 10 Relationship between the cleaning efficiency and
the linear velocity at the end of the tooth at the difference
distance between drum and sieve mesh.
Figure 8 Relationship between the capacity of thresher
and the linear velocity at the end of the tooth at the
difference distance between drum and sieve mesh.
จากรูปที่ 8 แสดงให้เห็นว่าความเร็วเชิงเส้นที่ปลายฟันที่ 11.98
เมตรต่อวินาที ของตะแกรงกับลูกนวดที่ระยะ 25.4 มิลลิเมตร ที่มี
ความสามารถในการนวดที่ 41.09 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งสูงกว่า
ตะแกรงกับลูกนวดที่ระยะ 38.1 มิลลิเมตร ที่ความเร็วเชิงเส้นที่ปลาย
ฟันที่ 37.62 เมตรต่อวินาที และพบว่าเส้นแนวโน้มของระยะตะแกรง
กับลูกนวดที่38.1 มิลลิเมตร มีค่าความสามารถในการนวดสูงขึ้นตาม
ความเร็วเชิงเส้นที่ปลายฟัน ในขณะที่เส้นแนวโน้มระยะตะแกรงกับ
ลูกนวดที่ 25.4 มิลลิเมตร มีค่าความสามารถในการนวดสูงเกือบคงที
ในทุกความเร็วเชิงเส้นที่ปลายฟัน

จากรูปที่ 10 พบว่าเส้นแนวโน้มของระยะตะแกรงกับลูกนวดที่
38.1 มิลลิเมตร ที่ความเร็วเชิงเส้นที่ปลายฟัน 8.46 เมตรต่อวินาที มี
ประสิทธิภาพความสะอาดที่ 80.46 % ซึ่งสูงกว่าระยะตะแกรงกับลูก
นวดที่ 24.5 มิลลิเมตร ตามความเร็วเชิงเส้นที่ปลายฟัน
Table 3 the linear velocity at the end of the teeth on
average of threshing efficiency.
Sample
10

The linear velocity at the end of the tooth (m/s)
8.75 10.43 11.93 13.84 15.91 23.86
65.83a 62.63a 58.58b 58.38b 54.43c 50.21d

จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปวนของตัวอย่างถั่วเหลือง
ที่นวดกับความเร็วเชิงเส้นที่ปลายฟัน พบว่าตัวอย่างถั่วเหลืองที่นวด
ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับความเร็วเชิงเส้นที่ปลายฟันที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

178

Table 4 Analysis of variance of the distance between
the sieve mesh and the drum to the average of the
threshing efficiency.
Sample
30

The distance between sieve mesh and drum (mm)
25.4
38.1
43.31a
73.38b

จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปวนของตัวอย่างถั่วเหลือง
ที่นวดกับระยะห่างระหว่างตะแกรงกับปลายแท่งของลูกนวด พบว่า
ตัวอย่างถั่วเหลืองที่นวดไม่มีปฏิสัมพันธ์กับระยะห่างระหว่างตะแกรง
กับปลายแท่งของลูกนวดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95%
Table 5 the linear velocity at the end of the teeth on
average of cleaning efficiency.
Sample
10

The linear velocity at the end of the tooth (m/s)
8.75
10.43 11.93 13.84 15.91 23.86
59.09ns 55.89ns 51.97a 55.09ns 46.97a 41.78b

จากตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปวนของตัวอย่างถั่วเหลือง
ที่นวดกับประสิทธิภาพความสะอาดที่ความเร็วเชิงเส้นที่ปลายฟั น
พบว่าตัวอย่างถั่วเหลืองที่นวดมีปฏิสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
นวดที่ความเร็วเชิงเส้นที่ปลายฟันที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับความเชื่อมั่น 95%
Table 6 Analysis of variance of the distance between
the sieve mesh and the drum to the average of the
cleaning efficiency.
Sample
30

The distance between sieve mesh and drum (mm)
25.4
38.1
40.76a
62.87b

ของการนวดถั่วเหลือง พบว่าระยะห่างระหว่างตะแกรงกับแท่งฟัน
ลู ก นวด ที่ ดี ที่ สุ ด ที่ ร ะยะ 3.81 เซนติ เ มตร จากการทดลองหา
ประสิทธิภาพ โดยทดลองที่ 5 ความเร็ว ได้แก่ 8.75, 10.34, 11.93,
13.84, 15.91 และ 23.86 เมตรต่อวินาทีและพบว่าความเร็วที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด คือ 10.34 เมตรต่อวินาทีซึ่งมีประสิทธิภาพในการ
นวด คือ 69.21% และมีประสิทธิภาพความสะอาด คือ 80.29% ที่
ความชื้นของต้นถั่วเหลือง 2.33% ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า
ความเร็วเชิงเส้นที่ปลายฟันและระยะระหว่างแผ่นโค้งกับลูกนวดมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการนวดและประสิทธิภาพความสะอาด แต่ไม่มีผล
ต่อความสามารถในการนวด
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุ ณ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเกษตร คณะวิ ศ วกรรรมศาสตร์
สถาบั นเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าเจ้ าคุ ณทหารลาดกระบั ง ที่ ให้ ใช้
สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําวิจัยในครั้งนี้
6. เอกสารอ้างอิง
สายรัก ไชยลังกา. 2557. พืชน้ํามัน: ถั่วเหลือง. วารสารเศรษฐกิจ
การเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์. 60(693), 28-29.
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร. ถั่วเหลือง. แหล่งที่มา http://www.mof.or.th/web/agriculture.php?id=51&cat=23, เข้าดูเมื่อ
วันที่ 9/09/2557.
ปานมนัส ศิริสมบูรณ์, วรรณา ตั้งเจริญชัย และ รังสรรค์ โนชัย. 2542.
เครื่ องเกี่ ยวนวดถั่ วเหลื อง, โครงงานวิ จั ยและพั ฒนาโครงการ
ประดิษฐกรรมเพื่อพัฒนาชนบท. สถาบันเทคโนยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, หน้า 3, 67.

จากตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปวนของตัวอย่างถั่วเหลือง
ที่นวดกับประสิทธิภาพความสะอาดที่ระยะห่างระหว่างตะแกรงกับ
ปลายแท่งลูกนวด พบว่าตัวอย่างถั่วเหลืองที่นวดไม่มีปฏิสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพความสะอาดที่ระยะห่างระหว่างตะแกรงกับปลายแท่ง
ลูกนวดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
4. สรุป
ผลจากการออกแบบและพัฒนาชุดนวดโดยคํานึงถึงสมบัติทาง
กายภาพของถั่วเหลือง และได้โดยปรับความยาวของลูกนวดจากเดิม
27 เซนติเมตร เป็น 53 เซนติเมตร ซึ่งเป็นระยะที่นวดถั่วเหลื่องได้
หมดจากต้นถั่ว และการนวดถั่วเหลืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับ
ระยะห่างระหว่างฟันลูกนวดกับตะแกรงโดยทดลองที่สองระยะ ได้แก่
2.54 เซนติเมตรและ 3.81 เซนติเมตร ซึ่งผลการทดลองประสิทธิภาพ
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ทดสอบ และพัฒนาเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดยวิธีรดู ของเวียดนามเพื่อใช้เก็บเกี่ยวผลกาแฟพันธุ์โรบัสต้า
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บทคัดย่อ
การเก็บเกี่ยวผลกาแฟเป็นขั้นตอนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอนอื่นๆของกระบวนการผลิตกาแฟ ประเทศเวียดนามได้
ผลิตเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟแบบพกพา โดยการรูดผลกาแฟให้หลุดออกจากกิ่งให้ร่วงหล่นบนพื้นซึ่งปูด้วยวัสดุรองรับใต้ต้นกาแฟ ผลกาแฟที่
เก็บเกี่ยวได้มีความสุกแก่คละปะปนกัน ทางทีมผู้วิจัยจึงได้นําเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟแบบพกพาของเวียดนาม มาศึกษา พัฒนา และทดสอบ
ในพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว เครื่องมือเก็บเกี่ยวกาแฟด้วยวิธีรูดของ
เวียดนาม มีก้านหมุน 2 ก้านหมุนในทิศทางตรงข้าม ใช้แบตเตอรี่
12 โวลต์ เป็นต้นกําลัง การใช้งานเครื่องให้ก้านหมุนทั้งสองคร่อมกิ่งผลกาแฟ บีบก้านหมุน 2 ก้านเข้าหากันแล้วรูดเครื่องเข้าหาตัว
ผู้ใช้งาน ผลทดสอบเครื่องมือเก็บเกี่ยวกาแฟด้วยวิธีรูดของเวียดนาม ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จ.ชุมพร ใช้ที่รองรับกว้าง 1.2 m. ยาว 1.5 m. สูง
0.60 m. เครื่องมีความสามารถในการทํางานเฉลี่ย 86.88 kg/hr. อัตราการสูญเสียผลผลิตกระเด็นออกนอกที่รองรับ 39.00% คนมี
ความสามารถในการทํางานเฉลี่ย 67.50 kg/hr. อัตราการสูญเสีย 0.83% เครื่องมีความสามารถมากกว่าคนเก็บ 1.29 เท่า จากปัญหาการ
สูญเสียขณะเก็บเกี่ยวของเครื่องที่ค่อนข้างสูง จึงได้ปรับปรุงโดยการติดตั้งหน้ากากกันผลกาแฟกระเด็นที่ชุดก้านรูดผลกาแฟนําเครื่องไปทดสอบ
ซึ่งแปลงทดสอบในครั้งนี้ต้นกาแฟมีผลผลิตต่อต้นน้อยกว่าแปลงที่ทดสอบครั้งแรกจึงทําให้เครื่องมีความสามารถในการทํางานลดลงได้เฉลี่ย
46.68 kg/hr. มีอัตราการสูญเสีย1.47% และคนเก็บมีความสามารถทํางานเฉลี่ย 36.48 kg/hr. ไม่มีอัตราการสูญเสีย เมื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการทํางานแล้วเครื่องมือเก็บเกี่ยวกาแฟที่ได้ออกแบบพัฒนามีความสามารถในการทํางานมากกว่าคนเก็บเกี่ยว 1.28 เท่า
คําสําคัญ: การเก็บเกี่ยวกาแฟ, เครื่องมือเก็บเกี่ยวกาแฟ, กาแฟโรบัสต้า

Testing and Development of a Vietnamese Cherry Stripper for Harvesting Robusta Coffee
Abstract
Coffee harvesting is a costly process comparing toother of coffee production processes. A handheld coffee
harvesting machine made in Vietnameis used to strip coffee cherries off and fall on a canvas or plastic sheet spread over
the ground under the coffee tree.The harvested cherries contain all levels of maturation. This research aims to test and
develop the Vietnamese mechanical stripper for Robusta coffee plantation in the Southern area of Thailand to solve the
shortage of labor during harvest. The stripper consists of two rotary shafts rotating in opposite direction and uses a 12-volt
battery. The operator holds the stirpper by allowing coffee branch in between the two rotating shafts and movesit toward
himself. Test results at Chumphon Horticultural Research Center, Chumphon Province showed that average working
capacity of the stripper was 86.88 kg/hr and cherries were spilled out of nylon net receptacle (1.2 x 1.5 x 0.6 m.) 39.00%.
While working capacity of hand stripping by worker was averaged 67.50 kg/hr and spilled out cherries was 0.83%.
Harvesting by the stripper was faster than the hand stripping 1.29 times. Being modified this stripper by installing a cover
on the rotating shafts, subsequent test revealed that the spilled out cherries were reduced to 1.47% with average working
capacity of 46.68 kg/hr. While manual stripping was 36.48 kg/hr in capacity with no loss.
Keyword: Coffee harvesting, Coffee harvesters, Robusta coffee.

1. บทนํา
กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของไทยที่ทํารายได้ให้
เกษตรกรปีละประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยในช่วงปี 2549-2553
ตลาดกาแฟมีการขยายตัวอย่างมาก ทําให้ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟ

ของโรงงานแปรรูปกาแฟในประเทศเพิ่มขึ้น โดยพันธุ์ที่ปลูกส่วนใหญ่
เป็นพันธุ์โรบัสตาร้อยละ 78 แหล่งปลูกที่สําคัญอยู่ในภาคใต้ ได้แก่
จังหวัด ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา
ส่ ว นพั น ธุ์ อ ะราบิ ก ามี เ พี ย งร้ อ ยละ 22 แหล่ ง ปลู ก ที่ สํ า คั ญ อยู่ ใ น
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ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลําปาง น่าน
แพร่ อุตรดิตถ์ และตาก (กรมวิชาการเกษตร, 2558) ในปี 2558
ประเทศไทยมีผลผลิตกาแฟ 26,089 ตัน และในปี 2559 มีผลผลิต
เพิ่มขึ้นเป็น 30,579 ตัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560ก)
มู ล ค่ า การส่ งออก 124 ล้ า นบาท และ 122 ล้ า นบาท ตามลํ า ดั บ
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560 ข)
กาแฟไทยได้ รั บการยอมรั บในด้ านคุ ณภาพเป็นที่ ต้องการของ
ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ แต่ต้นทุนการผลิตของไทยอยู่ใน
ระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ทําให้แข่งขันกับประเทศคู่แข่ง
ไม่ได้ในเรื่องราคาเมล็ดกาแฟ สาเหตุที่ต้นทุนของไทยสูงเนื่องจากมี
ผลผลิตต่อไร่ต่ํากว่า ประกอบกับค่าแรงของไทยสูงกว่าของเวียดนาม
และประเทศเพื่อนบ้านการเก็บเกี่ยวประสบปัญหาค่าแรงงานสูงและ
ขาดแคลนแรงงาน การนําเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟมาใช้ในขั้นตอน
การเก็บเกี่ยวเป็นทางหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนได้
การเก็บเกี่ยวผลกาแฟเป็นขั้นตอนที่มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนอยู่ใน
ระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอนการผลิตอื่นๆ ในประเทศที่มีพื้นที่
แปลงเพาะปลูกขนาดใหญ่ เช่น บราซิล มีการใช้รถเก็บเกี่ยวผลกาแฟ
ซึ่งเป็นเครื่องขนาดใหญ่ โดยการตีผลให้ร่วงและลําเลียงเข้าถังพัก
หรือลําเลียงขึ้นรถบรรทุกที่วิ่งคู่ขนาน สําหรับประเทศไทยการใช้รถ
เก็บเกี่ยวผลกาแฟไม่มีความคุ้มค่า เนื่องจากสวนกาแฟของไทยมีพื้นที่
ขนาดเล็ก นอกจากนี้สวนกาแฟร้อยละ 70 ของกาแฟโรบัสตายังเป็น
สวนผสมบางพื้นที่ก็มีข้อจํากัดไม่สามารถใช้รถเก็บเกี่ยวได้
การเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดยใช้แรงงานคน เป็นขั้นตอนที่มีต้นทุน
การผลิตสูง นอกจากนี้ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวมักประสบปัญหาขาดแคลน
แรงงาน ในประเทศเวียดนามมีการผลิตและใช้เครื่องมือเก็บเกี่ยวผล
กาแฟ (__________, 2013) ทํางานได้รวดเร็ว โดยการรูดผลกาแฟ
ให้หลุดออกจากกิ่งให้ร่วงหล่นบนพื้นซึ่งปูด้วยวัสดุรองรับ ผลกาแฟที่
เก็ บ เกี่ ย วได้ มี ค วามสุ ก แก่ ค ละปะปนกั น ดั ง นั้ น หากได้ มี ก ารนํ า
เครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟแบบพกพามาศึกษา ทดสอบ พัฒนา และ
นํ ามาใช้ เก็ บเกี่ ยวในช่ วงเวลาที่ เหมาะสม หรื อการเก็ บเกี่ ยวครั้ ง
สุดท้ายซึ่งเกษตรกรจะเก็บผลกาแฟด้วยวิธีการรูดผลกาแฟจากต้น
ทั้งหมดโดยไม่คํานึงถึงความสุกแก่อยู่แล้ว จะเป็นทางหนึ่งในการช่วย
ลดเวลา ต้นทุน และแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวได้
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 อุปกรณ์
 เครื่ อ งมื อ เก็ บ เกี่ ย วผลกาแฟโดยวิ ธี รู ด แบบพกพาของ
เวียดนาม
 เครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดยวิธีรูดแบบพกพาที่ได้ออกแบบ
พัฒนา
 แบตเตอรี่แห้งขนาด 12 โวลต์ พร้อมสายสะพาย
 เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ 12 โวลต์
 ที่รองรับผลกาแฟ ทําจากมุ้งไนลอนกว้าง 1.2 m. ยาว 1.5 m.
สูง 0.80 m.

 มุ้งไนลอนกว้าง 3 m. ยาว 3 m. สําหรับปูรอบต้นกาแฟเพื่อ
เก็บผลกาแฟที่กระเด็นออกนอกที่รองรับ
 นาฬิกาจับเวลา
 ตาชั่ง
2.2 วิธีการ
 ศึกษาหลักการทํางานเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟด้วยวิธีรูด
ของเวียดนาม (Figure1) มีก้านหมุน 2 ก้าน หมุนในทิศทางตรงข้าม
การใช้งานเครื่องให้ก้านหมุนทั้งสอง คร่อมกิ่งผลกาแฟบีบก้านหมุน 2
ก้านเข้าหากันแล้วรูดเครื่องเข้าหาตัวผู้ใช้งาน ตรงขั้วก้านหมุนมีสปริง
ทําหน้าที่ให้ก้านหมุนคืนตัวในขณะบีบและปล่อย ขนาดก้านรูดผล
กาแฟกว้าง 21 mm. ยาว 14 cm. ปลายเหลม ด้านข้างทั้งสองของ
ชุดรูดผลกาแฟติดเส้นพลาสติกสีดําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm.
สวมอยู่บนเพลากลม ขณะที่เครื่องทํางานพลาสติกสีดําจะช่วยลดแรง
กระแทกระหว่ า งก้ า นหมุ น กั บ ผลกาแฟ เครื่ อ งขั บ ด้ ว ยมอเตอร์
กระแสตรงรอบหมุน 13,500 รอบต่อนาที กําลังขนาด 6 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ ส่งต่อกําลังด้วยเพลาพลาสติกขับเฟืองก้านรูด
ผลกาแฟอัตราทด 1:3 ก้านรูดผลกาแฟหมุนด้วยความเร็วรอบ 4,500
รอบ/นาที แหล่งจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้แบตเตอรี่แห้ง 12 โวลต์ ความ
จุแบตเตอรี่ 9 แอมแปร์-ชั่วโมง ตัวเครื่องรูดผลกาแฟมีน้ําหนัก 0.9
kg. ส่วนแบตเตอรี่กับสายสะพายมีน้ําหนัก 3.1 Kg.

Figure 1 Vietnamese coffee cherry stripper.
 นํ าเครื่ องมื อเก็ บเกี่ ยวผลกาแฟโดยวิ ธี รู ดของเวี ยดนามไป
ทดสอบการใช้ ง านที่ ศู น ย์ วิ จั ย พื ช สวนชุ ม พร จ.ชุ ม พร ทดสอบ
ความสามารถการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเปรียบเทียบกับการเก็บเกี่ยว
ด้วยคน ความสูงต้นกาแฟเฉลี่ย 2 m. ระยะห่างระหว่างต้นกาแฟ 3
m. วิธีการเก็บเกี่ยวใช้ที่รองรับกว้าง 1.2 m. ยาว 1.5 m. สูง 0.60
m. รองรับผลกาแฟขณะทําการเก็บเกี่ยว (Figure 2) รอบต้นกาแฟที่
ทดสอบปูด้วยมุ้งไนลอนเพื่อเก็บการสูญเสีย (Figure3) จับเวลาการรูด
ผลกาแฟครั้งละ 10 นาที จํานวน 10 ซ้ํา
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ซ้ํา
8
9
10
เฉลี่ย

เครื่องเวียดนาม
ความสามารถ
สูญเสีย
kg/hr.
%
80.40
38.81
83.40
38.97
78.00
39.23
86.88
39.00

คนเก็บ
ความสามารถ
สูญเสีย
kg/hr.
%
57.00
0.75
79.80
0.69
72.60
0.24
67.50
0.83

Table 1 ผลการทดสอบพบว่าเครื่องมือเก็บเกี่ยวกาแฟด้วยวิธีรูด
ของเวียดนาม มีความสามารถในการทํางานเฉลี่ย 86.88 kg/hr. ขณะ
ทําการเก็บเกี่ยวมีผลผลิตสูญเสียกระเด็นออกนอกที่รองรับ 39% คน
มีความสามารถในการทํางานเฉลี่ย 67.50 kg/hr. อัตราการสูญเสีย
เท่ากับ 0.83% เมื่อเปรียบเทียบความสามารถการทํางานเครื่องมี
ความสามารถสูงกว่าคนเก็บประมาณ 1.29 เท่าแต่ขณะเก็บเกี่ยวมี
ผลผลิตกระเด็นออกนอกที่รองรับค่อนข้างมาก จึงได้ออกแบบ สร้าง
หน้ากากกันผลกาแฟกระเด็น โครงสร้างหน้ากากทําจากเหล็กหนา 1
มิลลิเมตร ม้วนพับขึ้นรูป ตําแหน่งด้านหน้าและด้านหลังหน้ากากติด
ม่านพลาสติกใส เพื่อให้เข้ารูดผลกาแฟได้สะดวก ติดตั้งหน้ากากที่
ก้ า นรู ด ผลกาแฟครอบทั้ ง 2 ก้ า น ตั ว เครื่ อ งมี น้ํ า หนั ก 1.4 kg.
(Figure3)

Figure 2 Nylon net receptacle.

Figure 3 Canvasunder coffee tree for collectingthe spilled
out cherries.
 ทําการออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดย
วิธีรูดโดยคํานึงถึงวิธีการเก็บเกี่ยวกาแฟที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และลด
การสูญเสียผลผลิตกระเด็นออกนอกที่รองรับ
 ทดสอบการใช้ งานเก็ บข้ อมู ลความสามารถในการทํ างาน
เปอร์ เซ็ นต์ การสู ญเสี ยเครื่ องมื อเก็ บเกี่ ยวผลกาแฟโดยวิ ธี รู ดที่ ได้
ออกแบบพัฒนา เปรียบเทียบกับการเก็บเกี่ยวด้วยคน
3. ผลและวิจารณ์
จากการนําเครื่องมือเก็บเกี่ยวกาแฟด้วยวิธีรูดของเวียดนามไปทํา
การทดสอบการใช้ ง านเปรี ย บเที ย บกั บ การเก็ บ เกี่ ย วด้ ว ยคน
ที่ศู นย์วิจั ยพื ชสวนชุ มพร จ.ชุ มพร จับเวลาการเก็บเกี่ ยวผลกาแฟ
ครั้งละ 10 นาที จํานวน 10 ซ้ํา
Table 1 Testing of Vietnamese coffee cherry stripper
and manual hand stripping.
ซ้ํา
1
2
3
4
5
6
7

เครื่องเวียดนาม
ความสามารถ
สูญเสีย
kg/hr.
%
85.20
37.68
89.40
38.37
94.80
39.56
90.00
39.67
93.00
39.46
91.80
39.22
82.80
39.01

คนเก็บ
ความสามารถ
สูญเสีย
kg/hr.
%
64.20
1.06
55.80
1.70
81.60
0.48
67.20
0.35
55.80
1.09
61.80
0.95
79.20
0.94

Figure 3 Development coffee cherry stripper.
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นําเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดยวิธีรูดที่ได้ออกแบบพัฒนา ไป
ทําการทดสอบซึ่งแปลงที่ทดสอบในครั้งนี้ต้นกาแฟมีผลผลิตต่อต้น
น้อยกว่าแปลงที่ทดสอบในครั้งแรก จับเวลาการเก็บเกี่ยวผลกาแฟครั้ง
ละ 10 นาที จํานวน 10 ซ้ํา
Table 2 Testing of the developed coffee cherry stripper
and manual hand stripping.
ซ้ํา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
เฉลี่ย

เครื่องรูดกาแฟที่พัฒนา
สูญเสีย
ความสามารถ
kg/hr.
%
45.60
1.75
43.20
1.00
52.20
2.11
45.00
0.67
49.80
1.88
44.40
1.08
45.00
1.58
51.60
1.88
46.20
1.84
43.80
0.96
46.68
1.47

คนเก็บ
สูญเสีย
ความสามารถ
kg/hr.
%
39.60
0.00
40.20
0.00
34.80
0.00
37.80
0.00
31.80
0.00
34.20
0.00
31.20
0.00
39.00
0.00
40.20
0.00
36.00
0.00
36.48
0.00
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Table 2 ผลการทดสอบพบว่าเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดยวิธี
รูดที่ได้ออกแบบพั ฒนามีความสามารถในการทํ างานเฉลี่ย 46.68
kg/hr. อัตราการสูญเสีย 1.47% คนเก็บมีความสามารถทํางานเฉลี่ย
36.48 kg/hr. ไม่มีอัตราการสูญเสีย เมื่อเปรียบเทียบความสามารถ
การทํางานเครื่องมีความสามารถสูงกว่าคนเก็บ 1.28 เท่า
4. สรุป
ต้ น แบบเครื่ อ งมื อ เก็ บ เกี่ ย วผลกาแฟโดยวิ ธี รู ด ในงานวิ จั ย นี้
ออกแบบและพัฒนามาจากเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดยวิธีรูดของ
ประเทศเวียดนามที่ก้านรูดผลกาแฟได้ออกแบบติดตั้งหน้ากากกันผล
กาแฟกระเด็นครอบก้านรูดผลกาแฟทั้ง 2 ก้านเพื่อลดการสูญเสีย
ขณะเก็บเกี่ยว ต้นกําลังใช้มอเตอร์กระแสตรง 6 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า
12 โวลต์ ส่งต่อกําลังด้วยเฟืองพลาสติก อัตราทด 1:3 ขนาดก้านรูด
ผลกาแฟกว้าง 21 mm. ยาว 14 cm. หมุนด้วยความเร็วรอบ 4,500
รอบ/นาที แหล่ งจ่ ายไฟให้ กั บเครื่ อ งใช้ แ บตเตอรี่ แ ห้ ง 12 โวลต์
ตัวเครื่องเก็บเกี่ยวมีน้ําหนัก 1.4 Kg. จากการทดสอบเก็บข้อมูลการใช้
งานเครื่องมีความสามารถทํางานมากกว่าคนเก็บ 1.28 เท่า มีอัตรา
การสูญเสียขณะเก็บเกี่ยว 1.47%
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอบขอบคุณศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จ.ชุมพร ที่ให้สถานที่และ
แปลงผลผลิ ตกาแฟในการทดสอบ จนงานวิ จั ยนี้ สํ าเร็ จลุ ล่ วงตาม
วัตถุประสงค์
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทํางานชุดควบแน่นของเครื่องกลั่นน้ํามันหอมแบบท่อขด โดยได้ออกแบบ และสร้างชุด
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขดโดยใช้ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 12.7 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ความยาว 1000 มิลลิเมตร กระบอก
แลกเปลี่ยนความร้อนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร และสูง 300 มิลลิเมตร โดยทําการทดสอบอัตราการไหลของน้ําหล่อเย็น 3
ระดับ คือ 300, 400 และ 500 ลิตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิภายในถังกลั่นโดยเฉลี่ย 98 องศาเซลเซียส ใช้ใบตะไคร้บ้านเป็นวัสดุทดสอบ พบว่าอัตรา
การไหลของน้ําหล่อเย็นที่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนความร้อน คือ 300 ลิตรต่อชั่วโมง โดยมีอัตราการถ่ายโอนความร้อน 3.34 กิโลวัตต์
ปริมาณน้ํามันที่ได้โดยเฉลี่ยร้อยละ 5.7 โดยปริมาตรต่อมวลของวัตถุดิบ สามารถคืนทุนได้ภายใน 246 ครั้งของการกลั่น
คําสําคัญ: ควบแน่น, น้ํามันหอมระเหย, ท่อขด

Study of a Condensed Unit for Coil Tube Essential Oil Distiller
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Abstract
The objectives of the study were to study how the condensation of the coil tube distillatory, by using 12.7
millimeters of stainless tube’s diameter (1/2 inch) with 1,000 millimeters length, the diameter exchanged heat tube was
200 millimeters, the height was 300 millimeters. The flow rate used for cooling water of the condensation were three
rates; 300, 400 and 500 liters per hour. The temperature was set up at 98 degree Celsius. The Tested the capacity of
exchanging the heat was found that the suitable of water flowing of heat exchanged was 300 liters per hour. The heat
transfer was up to 3.34 kilowatt. The quantity of oil was 5.7 % by volume per mass of raw material, it would be paid back
within 246 time extraction.
Keywords: condensed, essential oil, coil tube.

1. บทนํา
ปั จ จุ บั น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากน้ํ า มั น หอมระเหยเป็ น ไปอย่ า ง
แพร่หลาย ทั้งในและต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความ
หลากหลายทางพืชสมุนไพรที่สามารถสกัดน้ํามันหอมระเหยมาใช้
ประโยชน์ได้ อีกทั้งปัจจุบันกระแสสปาและการดูแลความงามแบบ
ธรรมชาติเป็นที่สนใจไปทั่วโลก(คมสัน, 2549) รวมถึงการใช้บําบัด
โรคบางชนิดที่เรียกกันว่า สุคนธบําบัด(Aroma therapy) กําลัง
ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การสกัดน้ํามันหอม
ระเหยโดยใช้ไอน้ําก็เป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลดี(เบญจศักดิ์, 2549) หลักการ
เบื้องต้นของการสกัดน้ํามันหอมระเหยโดยใช้ไอน้ํา คือ การใช้ไอน้ํา
ผ่านเข้าไปยังวัตถุดิบที่ในการสกัด เพื่อกระตุ้นต่อมน้ํามันในพืชให้
แตกออก ความร้อนจะทําให้น้ํามันหอมระเหยกลายเป็นไอปนออกมา

กับไอน้ํา สําหรับเครื่องกลั่นแบบนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนที่สําคัญ คือ
ส่วนของหม้อต้ม(boiler) และส่วนของเครื่องควบแน่น(condenser)
โดยทั่วไปเครื่องควบแน่นมักนิยมทําเป็นรูปทรงกระบอก มีลักษณะ
ท่อไอน้ําขดเป็นรูปสปริงผ่านจากด้านบนลงด้านล่างของถังน้ําที่เข้าไป
แลกเปลี่ยนความร้อน(นฤเบศร์และคณะ, 2555) เท่าที่พบเห็นยังไม่มี
ขนาดและรูปแบบที่ชัดเจน และยังไม่พบเอกสารทางวิชาการหรือ
งานวิจัยที่มีการศึกษาในเรื่องของการออกแบบหรือปัจจัยที่มีผลใน
อุ ป กรณ์ แ ลกเปลี่ ยนความร้ อ นดั ง กล่ า ว แต่ เ มื่ อ สื บ ค้ น เอกสารที่
เกี่ ยวข้ องอื่ น ๆ พบว่ า อุ ป กรณ์ แ ลกเปลี่ ย นความร้ อ นของเครื่ อ ง
ควบแน่ นมี ผลอย่ างมากต่ อการกลั่ นหรื อการควบแน่ น เช่ น พื้ นที่
แลกเปลี่ยนความร้อนและลักษณะการไหลของของไหลมีผลอย่างมาก
ต่อการแลกเปลี่ยนความร้อนในอุปกรณ์แบบท่อคู่(ธนาพล, 2554)
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ขณะเดี ยวกั นการกลั่ นน้ํ ามั นหอมระเหยในต่ างประเทศอย่ างเช่ น
นิ วซี แลนด์ ก็ นิ ยมกลั่ นแบบใช้ ท่ อขดเช่ นเดี ยวกั น โดยใช้ เครื่ องที่
สําเร็จแล้วไปศึกษาในเรื่องของชนิดวัตถุดิบ(Jill Mulvaey, 2012)
ส่วนในประเทศอินเดีย ได้มีผู้ทําการศึกชุดแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ
ท่อวงกลม (Kondhalkar G.E et al.,2012) ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับ
แบบท่อขด(coil tube) ที่นิยมใช้ในประเทศไทย จากข้อมูลและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจึงมีประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาวิจัย
จึงได้นําแนวทางมาทําการศึกษาวิจัยในเรื่องของชุดแลกเปลี่ยนความ
ร้อนสําหรับเครื่องกลั่นน้ํามันหอมระเหยแบบท่อขด
2. อุปกรณ์และวิธีการ
เครื่องกลั่นน้ํามันหอมระเหยขนาดเล็กแบบท่อขด(Figure1) มี
ปริมาตรบรรจุ 20 ลิตร สามารถบรรจุวัตถุดิบได้ตั้งแต่ 2 ถึง 5
กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของพืชวัตถุดิบแต่ละชนิด ถังกลั่น
ถูกออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ทั้งนี้เนื่องจากบางครั้ง
อาจต้องนําเครื่องกลั่นไปใช้ในพื้นที่แปลงปลูกเพื่อประหยัดค่าขนส่ง
วัตถุดิบ โดยใช้แก๊สหุงต้มเป็ นเชื้ อเพลิ งให้ความร้ อน เครื่องกลั่นมี
อุปกรณ์หลักดังนี้
 ชุดหม้อต้ม
 ตะแกรงบรรจุวัตถุดิบ
 ท่อไอน้ํา
 ชุดกลั่นแลกเปลี่ยนความร้อน
 หลอดกรวยแก้วแยกสาร

ยาวนานขึ้ นส่ งผลให้ การควบแน่ นของไอระเหยมี ผลดี ตามไปด้ วย
อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถที่จะลดปริมาณของน้ําเย็นให้ลดลงมากๆ
ได้ ทั้งด้วยการทํางานของปั๊มเอง และความต้องการปริมาณน้ําที่
ต้ อ งไหลเต็ ม ท่ อ ในการแลกเปลี่ ย นความร้ อ น จึ ง มี ข้ อ จํ า กั ด อยู่
ค่อนข้างมากเช่นกัน จากการทดสอบนี้พบว่าจุดที่เหมาะสมที่สุด คือ
อัตราการไหลของน้ําเย็นที่ 300 ลิตรต่อชั่วโมงมีความเหมาะสมมาก
ที่สุด โดยให้ปริมาณน้ํามันหอมระเหยโดยเฉลี่ย 7.8 มิลลิลิตรโดยที่ปั๊ม
น้ํายังทํางานได้ดีไม่มีภาระเพิ่มขึ้นเนื่องจากการไปปิดกั้นตรงทางออก
ของปั๊มมากเกินไป และให้ปริมาณน้ํามันหอมระเหยค่อนข้างดี เมื่อ
เทียบกับการกลั่นโดยวิธีอื่น

Figure 2 Yield of essential oil at different flow rate.
จุดคุ้มทุนของเครื่องกลั่น
ราคาเครื่องกลั่น
13,430 บาท
ราคาเชื้อเพลิงแก๊สต่อครั้ง
13 บาท
ค่าไฟฟ้าต่อครั้ง
0.6 บาท
กลั่นน้ํามันหอมระเหยได้ครั้งละ
7.8 มิลลิลิตร
ราคามิลลิลิตรละ
7 บาท
ดังนั้นเมื่อคิดจุดคุ้มทุน (13,430+13.6)/(7X7.8) = 246
ต้องทําการกลั่น 246 ครั้ง หรือถ้าทําการกลั่นวันละ 5 ครั้ง ใช้เวลา
2 เดือน ถึงจะคุ้มทุน อย่างไรก็ตามในการกลั่นครั้งนี้ ไม่ได้คิด
ค่าแรงงาน และค่าวัตถุดิบเข้าไปด้วย เนื่องจากวั ตถุดิบเป็นวัส ดุ
เหลือทิ้งจากการเกษตร

Figure 1 The coil tube essential oil distiller.
3. ผลและวิจารณ์
จากการทดสอบที่อัตราการไหลของน้ําเย็น 3 ระดับ คือ 500400
และ 300 ลิตรต่อชั่วโมง ใช้ค่าชี้ผลในการทดสอบ คือ ปริมาณของ
น้ํามันหอมระเหยโดยปริมาตรของน้ํามันหอมระเหยต่อหน่วยมวลของ
วัตถุดิบที่ทําการกลั่น (Figure 2) โดยมีการควบคุมอุณหภูมิภายในถัง
กลั่นให้มีค่าเฉลี่ย 98 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาการกลั่น และ
อุ ณหภู มิ ของน้ํ าเย็ นที่ ทางเข้ าไม่ เกิ น 30 องศาเซลเซี ยส จากการ
ทดสอบพบว่ า เมื่ ออั ตราการไหลของน้ํ าหล่ อเย็ นลดลง จาก 500
จนกระทั่ งถึ ง 300 ลิ ตรต่ อชั่วโมง ปริ มาณของน้ํ ามันหอมระเหยมี
แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากระยะเวลาในการ
แลกเปลี่ยนควมร้อนของไอน้ําในท่อกับน้ําเย็นในกระบอกมีระยะเวลา

4. สรุป
เครื่องกลั่ นน้ํ ามันหอมระเหยแบบใช้ ชุดควบแน่ นแบบท่ อขดที่
แลกเปลี่ ย นความร้ อ นกั บ น้ํ า เย็ น ในกระบอกที่ ไ หลสวนทางกั น
สามารถทํางานได้ดีโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก คือ อัตราการไหลของน้ํา
เย็น ในการทดสอบครั้งนี้ได้ทําการควบคุมปัจจัยอื่นๆ เช่น อุณหภูมิ
ของน้ํ า เย็ น อุ ณ หภู มิ ภ ายในถั ง กลั่ น โดยเน้ น ทํ า การศึ ก ษาที่ ชุ ด
แลกเปลี่ยนความร้อนแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งพบว่าถังกลั่นขนาดบรรจุ
20 ลิตร เมื่อทําการทดสอบกลั่นน้ํามันหอมระเหยจากใบตะไคร้บ้าน
ครั้งละ 2 กิโลกรัม พบว่า อัตราการไหลของน้ําเย็นที่เหมาะสม คือ
300 ลิตรต่อชั่วโมง โดยให้ปริมาณน้ํามันหอมระเหย 7.8 มิลลิลิตร
โดยที่ควบคุมอุณหภูมิภายในถังกลั่นไว้ที่ 98 องศาเซลเซียส โดยเฉลี่ย
และเมื่อคิดจุดคุ้มทุนพบว่าสามารถคืนทุนภายใน 2 เดือน เมื่อกลั่น
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วันละ 5 ครั้ง อย่างไรก็ตามเครื่องที่ทําการทดสอบเป็นเครื่องต้นแบบ
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดข้าวแบบจานแนวตัง้
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บทคัดย่อ
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญของไทย มีการส่งออกข้าว 1 ใน 3 ของโลก แต่จากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เกษตรกรมีการ
นําเครื่องหยอดเมล็ดข้าวมาใช้แทนแรงงานคน แต่เครื่องหยอดเมล็ดข้าวดังกล่าวมีการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวในปริมาณที่ค่อนข้างมากมาก และไม่
สามารถหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นหลุมตามที่ต้องการได้ ทําให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่อง
หยอดเมล็ ดข้ าวไร่ แบบจานแนวตั้ งร่ วมกั บกลุ่ มเกษตรกรโครงการเครื่ องจั กรกลเกษตรเพชรน้ํ าหนึ่ ง ใน อ.ท่ ายาง จ.เพชรบุ รี เครื่ องมี
ส่วนประกอบที่สําคัญดังนี้ 1) ถังบรรจุเมล็ด 2) จานกําหนดเมล็ด 3) โครงของเครื่อง 4) ล้อจิกดิน 5) อุปกรณ์เปิดร่อง 6) ท่อนําเมล็ด 7)
อุปกรณ์กลบดิน 8) เฟืองทดรอบ โดยมีหลักการทํางานคือ เมื่อเครื่องทํางานอุปกรณ์เปิดร่องจะทําการเปิดดิน ล้อจิกดินก็จะส่งกําลังไปยังจาน
กําหนดเมล็ดที่อยู่ในถังบรรจุเมล็ด เมล็ดจะขึ้นมาตามกระพ้อในแผ่นจานหมุน จะตกมายังท่อนําเมล็ดเมื่อถึงจุดที่กําหนดไว้ลงดินที่ได้เปิดร่องไว้
แล้วจะมีแผ่นกลบดิน มาปิดร่องดิน โดยใช้จานกําหนดเมล็ดที่ 4 - 10 เมล็ดต่อหลุม มีถังบรรจุเมล็ดจํานวน 6 ถัง ผลจากการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ พบว่า สามารถหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 8.26 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สูญเสีย (แตก) ที่ 1.25 เมล็ดต่อหลุม หลังนั้นเมื่อ
ทําการทดลองในแปลงเพาะปลูก พบว่า รถแทรกเตอร์ใช้ความเร็ว 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว สามารถหยอดเมล็ดพันธุ์
ข้าว 8.65 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดที่สูญเสีย(แตก)ที่ 1.32 เมล็ดต่อหลุม และใช้เมล็ดเมล็ดพันธุ์ข้าว 3 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งมีความแม่นยําในการ
หยอดเพิ่มขึ้น และลดต้นทุนค่าเมล็ดเมล็ดพันธุ์ข้าวให้น้อยลงกว่าเครื่องที่เกษตรใช้อยู่ในปัจจุบนั
คําสําคัญ: ข้าว, เมล็ดพันธุ์ข้าว, เครื่องหยอดเมล็ดข้าว

Design and development of rice seeder machine using vertical
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Abstract
Rice is an economic crop of Thailand and export one third market share of the world. Due to labor shortage in
agricultural section, farmers have become a major machine in rice seeder production. Rice seeder machine use a lot of
rice seeder and seeder can not be hole as desired. There is a cost more expensive. This research aimed to design and
develop the rice seeder machine by using the vertical disk which was mounted on the 7 hp power tiller. The machine
composed important components such as a tank seed, defining seed plates, a frame, digging soil wheel, opening furrow,
seed tube, soil conceal equipment’s and the gears. The principle of working would happen when the machine would
reveal soil. Soil digging wheels would send the power to seed defining plate in the seed tank. Seed would go up from the
seed feeder on rotating disk plates. Then it would fall into the tube at the point where soil had turned into a groove.
After that, it would have soil digging ditches to close soil by using defining disk at 6-10 seeds per hole. There had 6 thanks.
The results of laboratory experiments showed that 8.26 seedlings per hole and seed damaged at 1.25 per hole. The
results of field experimental showed that tractors used speed of 3.5 km/hr. Rice seeder was 8.65 and seedlings per hole
and seed damaged at 1.32 seeds per hole and rice kernels of 3 kg/rai. The accuracy of the drops increased. And reduce
the cost of seeds to be less than the machines currently used in agriculture.
Keywords: rice, rice seeder, rice seeder machine.
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1. บทนํา
ข้าวเป็นพืชเศษฐกิจหลักที่สําคัญของไทย มีพื้นที่เพาะปลูก 58.42
ล้านไร่ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีเพาะปลูก 2558/59 ที่มีพื้นที่เพาะปลูกพียง
58.06 ล้านไร่ เนื่องจากตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม มีปริมาณน้ําฝน
ตกกระจายในพื้นที่เพิ่มขึ้น ทํา ให้เกษตรกรในบางพื้นที่ที่ปล่อยพื้นที่
นาว่างในปี 2558 สามารถปลูกข้าวได้ตามปกติ ปริมาณน้ํา เพียงพอ
ต่อการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของต้นข้าว รวมทั้งมีการจัดการ
ดูแลที่เหมาะสม จึงส่งผลให้มีการส่งออกข้าว 1 ใน 3 ของโลก โดย
ส่งออก 9.88 ล้านตันข้าวสาร มูลค่า 154,434 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ปี 2558 ที่ส่งออกได้ 9.80 ล้านตันข้าวสาร มูลค่า 155,912 ล้านบาท
ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.89 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560)
ข้ าวไร่ เป็ นการปลู กข้ าวบนที่ ดอนและไม่ มีน้ํ าขั งในพื้ นที่ ปลู ก
ชนิดของข้าวที่ปลูกก็เรียกว่า ข้าวไร่ พื้นที่ดอนส่วนมาก เช่น เชิงภูเขา
มักจะไม่มีระดับ คือ สูง ๆ ต่ํา ๆ จึงไม่สามารถไถเตรียมดินและปรับ
ระดับได้ง่าย ๆ เหมือนกับพื้นที่ราบ เพราะฉะนั้นชาวนามักจะปลูก
แบบหยอด โดยใช้หลักไม้ปลายแหลมเจาะดินเป็นหลุมแล้วหยอด
เมล็ดพันธุ์ทันที หลังจากหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็ใช้เท้ากลบดินปาก
หลุม เมื่อฝนตกลงมาหรือเมล็ดได้รับความชื้นจากดิน ก็จะงอกและ
เจริญเติบโตเป็นต้นข้าว การปลูกข้าวไร่จะต้องใช้พันธุ์ที่มีอายุเบา โดย
ปลู กในต้ นฤดู ฝน และแก่ เก็ บเกี่ ยวได้ ในปลายฤดู ฝน โดยหลุ มลึ ก
3 เซนติเมตร ปากหลุมกว้าง 2.50 เซนติเมตร หลุมมีระยะห่างกัน
25 x 25 เซนติเมตร หยอด 5-8 เมล็ดต่อหลุม ซึ่งใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว
ไร่ละ 6-8 กิโลกรัม ส่วนการปลูกแบบโรยเป็นแถว ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่
ละ 10-15 กิ โ ลกรั ม การปลู ก แบบหว่ า นใช้ เ มล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วไร่ ล ะ
15 กิโลกรัม ซึ่งการปลูกข้าวแบบหยอดเหล็ดข้าวต้องใช้คนหลายคน
จึงทําให้มีต้นทุนที่สูง มีความสามารถในการทํางานที่น้อย ต่อคนต่อไร่
ต่อวัน (สํานักวิจัยและพัฒนาข้าว, 2560)
แต่ ในปั จจุ บั นแรงงานภาคเกษตรมี การเปลี่ ยนแปลงเข้ าสู่ วั ย
สูงอายุ และแรงงานรุ่นใหม่ขาดแรงจูงใจในการทํางานในภาคเกษตร
เพราะเป็นงานหนัก มีรายได้ไม่แน่นอน และไม่มีสวัสดิการประกอบ
กั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของอั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต่ํ า ส่ ง ผลกระทบให้ เ กิ ด การ
เคลื่อนย้ายแรงงานออกจากภาคเกษตรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม (วร
พัทธ์ ภควงศ์, 2556)
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่อง
หยอดเมล็ดข้ าวไร่ แบบจานแนวตั้งร่วมกับกลุ่ มเกษตรกรโครงการ
เครื่องจักรกลเกษตรเพชรน้ําหนึ่ง ใน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

โครงเครื่องมีมิติรวมขนาด กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 240 เซนติเมตร
สูง 60 เซนติเมตร มีส่วนที่ต่อเข้ากับรถแทรกเตอร์ แสดงดัง Figure 1

Figure 1 Frame of rice seeder machine.
 อุปกรณ์เปิดร่อง ทําจากเหล็กแผ่นที่มีความหนา 5 เซนติเมตร
สําหรับเปิดร่องเพื่อหยอดเมล็ดลงในพื้นที่ แสดงดัง Figure 2

Figure 2 Furrow openers.
 ถังบรรจุเมล็ดพันธุ์ ทําจากเหล็กแผ่นหนา 0.2 เซนติเมตร โดย
ถั งบรรจุ เมล็ ดมี ขนาด กว้ าง 20 เซนติ เมตร สู ง 30 เซนติ เมตร ที่
ด้านล่างถังบรรจุทํามุมลาดเอียงเพื่อให้เมล็ดข้าวสามารถไหลเข้าใน
ช่องกําหนดเมล็ดได้ แสดงดัง Figure 3

Figure 3 Seed hopper.
 ท่อนําเมล็ด เป็นอุปกรณ์ที่อยู่หลังอุปกรณ์เปิดร่อง มีลักษณะ
เป็นเหล็กท่อกลมต่อจากก้นกล่องบรรจุเมล็ดหลังจานกําหนดเมล็ด
ไปยั ง หลุ ม ที่ ไ ด้ ห ลั ง เปิ ด ร่ อ ง ความยาว 40เซนติ เ มตร หนา 0.4
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร แสดงดัง Figure 4

2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องหยอดเมล็ดข้าวไร่
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องหยอดเมล็ดข้าวไร่ ซึ่งส่วนประกอบ
หลักของเครื่องหยอดเมล็ดข้าวไร่ที่ออกแบบมีดังนี้
 โครงเครื่อง เป็นโครงเหล็กที่ยึดอุปกรณ์ต่างๆ โดยสร้างขึ้น
จากเหล็กกล่องขนาด 7.6 x 7.6 เซนติเมตร หนา 0.2 เซนติเมตร

Figure 4 Seeds delivery tube.
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จานกําหนดเมล็ด ทํามาจากแผ่นเหล็กหนา 0.5 เซนติเมตร มีขนาด
 เฟื องทดรอบ โดยเฟื องที่ จานกํ าหนดเมล็ ดขนาด 17 ฟั น
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1เซนติเมตร มีช่องหยอดเมล็ดจํานวน 4 ช่อง แต่ละ เฟืองที่ล้อจิกดินมีเฟืองขนาด 35 ฟัน โซ่มีความยาว 105 เซนติเมตร
ช่องมีลักษณะเหมือนกระพ้อครึ่งวงกลมโดยแต่ละกระพ้อสามารถตัก แสดงดัง Figure 8
เมล็ดข้าวได้ 4-10 เมล็ดต่อกระพ้อ เจาะรูบริเวณกลางแผ่นจานกําหนด
เมล็ดขนาดยาว 1.25 เซนติเมตร จากนั้นบ่าเป็นร่อง สําหรับสวมกับ
เพลาที่ทําร่องไว้เพื่อสวมเข้ากับจานกําหนดเมล็ด โดยเพลามีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1.25 เซนติเมตร มีความยาว 33 เซนติเมตร เพื่อรับการ
ส่งกําลังที่มาจากล้อจิกดิน ดังแสดงดัง Figure 5

Figure 8 Drives for Power Transmission.
Figure 5 Seed Metering Devices.
 ล้อจิกดิน ล้อจิกดินเป็นต้นกําลังของเครื่องหยอดข้าวไร่ ทํา
จากเหล็กหนา 1 เซนติเมตร กว้าง 2.5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง
ล้ อจิ ก ดิ น 20 เซนติ เมตร และมี ก้ านที่ ใช้ สํ าหรั บ จิ กดิ น ยาว 7.5
เซนติ เมตร โดยต่ อเข้ ากั บเพลาขนาด 1.25 เซนติ เมตร แสดงดั ง
Figure 6

Figure 6 Press Wheels.
 อุปกรณ์กลบดิน เป็นอุปกรณ์ที่อยู่หลังท่อนําเมล็ด มีลักษณะ
เป็นโซ่ลากให้กลิ้งไปกับพื้นดิน แสดงดัง Figure 7

2.2 การวิเคราะห์ผลการทดลอง
ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งกํ า หนดอุ ป กรณ์ กํ า หนดเมล็ ด มี
ประสิทธิภาพต้องหยอดได้จํานวนเมล็ดต่อหลุมหนึ่งและสุ่มเลือกพื้นที่
คาดว่าเมล็ดที่ลงหลุมเท่ากับ 4-10 เมล็ดต่อ 1 หลุม ใช้ข้อมูลเพื่อหา
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์กําหนดเมล็ดของเครื่องหยอดเมล็ดข้าวไร่
จากการคํานวณจากสมการที่ 1
SE = [1-E-(A/E)] x100

(1)

โดยที่ SE = ประสิทธิภาพของอุปกรณ์กําหนดเมล็ด
E = จํานวนที่เมล็ดที่ลงตามที่ออกแบบ
A = จํานวนเมล็ดจริง
3. ผลและวิจารณ์
3.1 การทดลองในห้องปฏิบัติการ
จากการทดลองในห้องปฏิบัติการโดยการนับจํานวนเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่ ลงจากหั วหยอดทั้งหมด 360 ตั วอย่ าง โดยแบ่ งออกเป็ นหั ว
หยอดละ 60 ตัวอย่าง แสดงดัง table 1 พบว่า ผลการหยอดเมล็ด
ข้าวในหัวหยอดที่ 1-6 มีค่าเฉลี่ย 7.48 8.93 8.75 8.20 7.68 และ
8.52 เมล็ดต่อหลุม ตามลําดั บ และมีเมล็ ดที่ สู ญเสีย(แตก)ที่ 1.15
1.46 1.25 1.25 1.38 และ 1.00 เมล็ ดต่ อหลุ ม ตามลํ าดั บ ส่ วน
ค่าเฉลี่ยของเมล็ดทั้ง 6 หัว มีค่า 8.26 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดที่
สูญเสีย(แตก)ที่มีค่าเฉลี่ย 1.25 เมล็ดต่อหลุม เมื่อนํามาคํานวนหา
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์กําหนดเมล็ดมีค่า 77.78 เปอร์เซ็นต์แสดง
ดัง Figure 9 และมีความผิดพลาด 22.22 เปอร์เซ็นต์
ผลของจํานวนเมล็ดที่แตกหัก และ จํานวนเมล็ดที่ไม่แตกหัก มี
เปอร์เซ็นต์จํานวนเมล็ดที่แตกหัก 5.14 เปอร์เซ็นต์ และ จํานวนเมล็ด
ที่ไม่แตกหัก 94.86 เปอร์เซ็นต์ แสดงดัง Figure 10

Figure 7 Covering and compacting Devices.
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Table 1 Results from laboratory experiments.
Seedlings 1
seed
per hole damaged
7.48
1.15
12.00
2.00
4.00
1.00
449.00
31.00
2.00
0.36

Category seedlings
Average
Maximum
Minimum
total
SD

Seedlings 2
seedlings
seed
per hole damaged
8.93
1.46
13.00
3.00
5.00
1.00
536.00
57.00
2.65
0.68

Seedlings 3
seedlings
seed
per hole damaged
8.75
1.25
13.00
2.00
5.00
1.00
525.00
10.00
2.47
0.46

Figure 9 the result of the performance of the machines in
laboratory experiments.

seedlings4
seedlings
seed
per hole damaged
8.20
1.25
13.00
3.00
5.00
1.00
492.00
30.00
2.36
0.61

Seedlings 5
seedlings
Seed
per hole damaged
7.68
1.38
13.00
2.00
4.00
1.00
461.00
18.00
2.45
0.51

seedlings 6
seedlings
seed
per hole damaged
8.52
1.00
12.00
1.00
5.00
1.00
511.00
7.00
2.52
0.00

3.2 การทดลองในแปลงปลูกข้าว
จากการทดลองแปลงปลูกข้าว โดยการนับจํานวนเมล็ดที่ลงจาก
หั วหยอดทั้ งหมด 360 ตั วอย่ าง โดยแบ่ งออกเป็ นหั วหยอดละ 60
ตัวอย่าง แสดงดัง table 2 และใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เกษตรกร
นิยมใช้กันทั่วไปเท่ากับ 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พบว่า ผลการหยอด
เมล็ดข้าวในหัวหยอดที่ 1- 6 มีค่าเฉลี่ย 7.68 7.63 8.97 9.00 9.60
และ 9.00 เมล็ ดต่ อหลุ ม ตามลํ าดั บ และมี เมล็ ดที่ สู ญเสี ย(แตก)ที่
1.13, 1.36, 1.29 1.43, 1.22 และ 1.50 เมล็ดต่อหลุม ตามลําดับ
ส่วนค่าเฉลี่ยของเมล็ดทั้ง 6 หัว มีค่า 8.65 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ด
ที่สูญเสีย(แตก)ที่มีค่าเฉลี่ย 1.32 เมล็ดต่อหลุม มีประสิทธิภาพในการ
หยอดเมล็ดมีค่า 75.56 เปอร์เซ็นต์ แสดงดัง Figure 11 และมีความ
ผิดพลาด 24.44 เปอร์เซ็นต์
ผลของจํานวนเมล็ดที่แตกหัก และ จํานวนเมล็ดที่ไม่แตกหัก มี
เปอร์เซ็นต์จํานวนเมล็ดที่แตกหัก 1.83 เปอร์เซ็นต์ และ จํานวนเมล็ด
ที่ไม่แตกหัก 98.17 เปอร์เซ็นต์ แสดงดัง Figure 12

Figure 10 the percentage of grain growers lose in laboratory
experiments.
Table 2 Results in field experiments.
Seedlings 1
seed
per hole damaged
7.68
1.13
14.00
2.00
4.00
1.00
461.00
9.00
2.56
0.35

Category Seedlings
Average
Maximum
Minimum
total
SD

Seedlings 2
seedlings
seed
per hole damaged
7.63
1.36
14.00
2.00
4.00
1.00
458.00
15.00
2.71
0.50

Seedlings 3
Seedlings
seed
per hole damaged
8.97
1.29
14.00
2.00
4.00
1.00
538.00
9.00
2.31
0.49
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seedlings4
seedlings
seed
per hole damaged
9.00
1.43
14.00
2.00
4.00
1.00
540.00
10.00
2.26
0.53

Seedlings 5
seedlings
seed
per hole damaged
9.60
1.22
16.00
2.00
4.00
1.00
576.00
11.00
2.95
0.44

seedlings 6
seedlings
seed
per hole damaged
9.00
1.50
16.00
2.00
4.00
1.00
540.00
3.00
2.50
0.71

Figure 11 the result of the performance of the machines in
field experiments.

Figure 12 the percentage of grain growers lose in field
experiments.
4. สรุปผล
เครื่องหยอดเมล็ดข้าวแบบจานแนวตั้งที่ออกแบบนี้ใช้เมล็ดพันธุ์
ข้าว 3 กิโลกรัมต่อไร่ มีความเหมาะสมในการใช้งาน เนื่องจากมีความ
แม่นยําในการหยอดเพิ่มขึ้น และลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ให้น้อยลงกว่า
เครื่องที่เกษตรใช้อยู่ในปัจจุบัน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นําเสนอการจําแนกสิ่งปกคลุมดินจากภาพถ่ายดาวเทียมด้วยวิธี Decision Tree โดยเลือกลุ่มน้ําลําภาชีซึ่งเป็นลุ่มน้ําย่อย
ของลุ่มน้ําแม่กลองเป็นพื้นที่ศึกษา วิธี Decision Tree เป็นเครื่องมือช่วยจําแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มจากเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้
ล่วงหน้าโดยมีรูปร่างคล้ายกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ ในการจําแนกสิ่งปกคลุมดินใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ปี พ.ศ.2532 พ.ศ.2543 และ พ.ศ.
2557 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินของพื้นที่ศึกษา เกณฑ์ที่ใช้ในการจําแนก ประกอบด้วย ดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ดัชนีน้ํา (NDWI)
และดัชนีภูมิประเทศ การตรวจสอบความแม่นยําของผลการจําแนกทําโดยการสํารวจภาคสนามและวิเคราะห์โดยวิธี Error Matrix ผลการ
จําแนกมีความแม่นยําอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่า overall accuracy สูงกว่าร้อยละ 80 พื้นที่เกษตรกรรมมีความแม่นยําน้อยกว่าพื้นที่อื่นเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินจากกิจกรรมทางการเกษตร วิธี Decision Tree สามารถนําไปใช้จําแนกสิ่งปกคลุมดินในพื้นที่ลุ่มน้ําลําภาชีได้โดยไม่
ต้องกําหนดพื้นที่ตัวอย่างล่วงหน้า
คําสําคัญ: การสํารวจระยะไกล, ดาวเทียมแลนด์แซท, การจําแนก, การใช้ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน, การตัดสินใจแบบกิ่งก้านสาขา

Land Cover Classification from Satellite Images in Lam Pachi Basin by Decision Tree Method
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Abstract
This research presented the application of the Decision Tree method for land cover classification from satellite
images. Lam Pachi basin, a subbasin of Mae Klong river basin, was selected as study area. The Decision Tree is a decision
support tool that uses a tree-like model for classifying data into categories based on pre-defined conditions or rules.
Three Landsat images (1989, 2000 and 2014) were used for investigating land cover change in the study area. The
classification rules were extracted from normalized difference vegetation index (NDVI), normalized difference water index
(NDWI) and topographic index. Accuracy assessment of classification was performed by ground-truth survey and error
matrix calculation. The classification result was relatively good; the overall accuracy was greater than 80 percent. The
classification accuracy in agriculture land seemed lower due to land cover dynamic from cultivation activities. In
conclusion, the Decision Tree method can be applied for classifying land covers in Lam Pachi basin without pre-defined
training sites.
Keywords: Remote Sensing, Landsat, Classification, Landuse/Landcover, Decision Tree.
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1. บทนํา
ลุ่มน้ําลําภาชีเป็นลุ่มน้ําย่อยของลุ่มน้ําแม่กลองซึ่ง เป็นลุ่มน้ําที่
สําคัญของภาคกลางของประเทศไทย อยู่ในเขตจังหวัดราชบุรี ในส่วน
ของอํ า เภอสวนผึ้ ง อํ า เภอจอมบึ ง อํ า เภอบ้ า นคา และจั ง หวั ด
กาญจนบุรี ในส่วนของอําเภอด่านมะขามเตี้ย ในช่วงที่ผ่านมามีการ
เจริญเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
การบุกรุกทําลายพื้นที่ป่าไม้ทําให้หน้าดินปราศจากสิ่งปกคลุม อีกทั้ง
การก่อสร้างถนนเพื่อการพัฒนาด้านอื่นๆ กรมพัฒนาที่ดิน (2542) ทํา
ให้การใช้ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินมีการเปลี่ยนแปลงไป
การจําแนกการใช้ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
เป็นเครื่องมือสําคัญในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน/สิ่ง
ปกคลุมดิน การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสามารถนํามาใช้ในการ
วางแผนและแก้ ปั ญ หาต่ า งๆได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง และทั น
เหตุการณ์มากขึ้น (จรัณธร, 2557) โดยสมพร (2552) แบ่งการจําแนก
ประเภทข้อมูลเป็น 3 แนวทาง คือ (1) การจําแนกแบบกํากับดูแล
(supervised classification) (2) การจําแนกแบบไม่กํากับดูแล
(unsupervised classification) และ (3) การจําแนกประเภทข้อมูล
ด้วยระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system)
วิธี Decision Tree เป็นวิธีจําแนกประเภทของข้อมูลใช้ที่ตัวแบบ
ในรูปต้นไม้ในการตัดสินใจ แต่ละโหนดของต้นไม้ตัดสินใจสําหรับการ
จําแนกประเภทของข้อมูลจะประกอบด้วยเงื่อนไขที่ใช้ตัวแปรใดตัว
แปรหนึ่งของข้อมูล ในการตัดสินใจเลือกโหนดลูกใด เพื่อจะเป็นโหนด
ต่อไปในการตัดสิ นใจ การตั ดสินใจจะเริ่มจากโหนดรากของต้นไม้
และไล่ไปยังโหนดลูก จนถึงโหนดใบ ซึ่งจะบอกประเภทของข้อมูลนั้น
ได้ (สายชล, 2558) ข้อดีที่สําคัญของวิธี Decision Tree ที่ใช้ในการ
จําแนกข้อมูลการสํารวจระยะไกล คือ ใช้งานง่ายเนื่องจากโครงสร้าง
ในการจําแนกมีความชัดเจนและง่ายต่อการตีความ (Friedl and
Brodley, 1997)
บทความนี้มีเป้าหมายเพื่อนําเสนอวิธี Decision Tree สําหรับ
การจํ าแนกการเปลี่ ยนแปลงสิ่งปกคลุมดิ นจากภาพถ่ ายดาวเที ยม
Landsat ในพื้นที่ลุ่มน้ําลําภาชีและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสิ่ง
ปกคลุมดิน
2. อุปกรณ์และวิธกี าร
2.1 พื้นที่ศึกษา
ลุ่ มน้ํ าลํ าภาชี เป็ นลุ่ มน้ํ าย่ อยของลุ่ มน้ํ าแม่ กลอง มี พื้นที่ รั บน้ํ า
2,634 km2 ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดราชบุรี ในส่วนของอําเภอสวนผึ้ง
อํ าเภอจอมบึ ง อํ าเภอบ้ านคา และจั งหวั ดกาญจนบุ รี ในส่ วนของ
อําเภอด่านมะขามเตี้ย (Figure 1) ต้นน้ําเริ่มจากพื้นที่รอยต่อระหว่าง
จังหวัดราชบุรีและเพชรบุรี จากนั้นไหลขึ้นสู่ทิศเหนือ ระบายลงสู่
แม่น้ําแควน้อยที่อําเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ลําภาชีมี
ลําน้ําสาขา 24 สาย ลําน้ําสาขาหลัก ได้แก่ ห้วยมะหาด ห้วยโป่งกก
ห้วยคลุม ห้วยหินเหล็กไฟ ห้วยท่าเคย ห้วยอะนะ เป็นต้น พื้นที่ลุ่มน้ํา
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย

ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปี 1210.6 mm. จํานวนวันฝนตกทั้งปี 121 วัน
ฤดู ฝ นเริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นพฤษภาคมถึ ง พฤศจิ กายน อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด
40.9oC ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และอุณหภูมิต่ําสุด 9.8oC
ช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ลักษณะภูมิประเทศแบ่งได้เป็น 3 ส่วน
คือ ภูเขา ลูกคลื่นลอนลาดและที่ราบ พื้นที่ภูเขาอยู่บริเวณทิศใต้และ
ทิศตะวันตกของลุ่มน้ําซึ่งเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ํา พื้นที่ลูกคลื่นลอน
ลาดอยู่ทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นส่วนต่อระหว่างลุ่มน้ําลําภาชีกับที่
ราบแม่น้ําแม่กลอง ที่ราบเป็นพื้นที่บริเวณจุดบรรจบกับแม่น้ําแคว
น้อยแถบอําเภอด่านมะขามเตี้ยและที่ราบในร่องเขาบริเวณตอนกลาง
ของพื้นที่ลุ่มน้ําซึ่งเป็นที่ราบแคบ ๆ ตามลําน้ําสาขาของลําภาชี

Figure 1 Lam Pachi Basin, Thailand
2.2 ข้อมูลดาวเทียม
ในงานวิ จั ยนี้ ใช้ ภาพถ่ า ยดาวเที ยม Landsat 5 (TM) วั นที่ 21
ธันวาคม พ.ศ.2532 Landsat 7 (ETM+) วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2543
และ Landsat 8 (OLI/TIRS) วั น ที่ 24 ธั น วาคม พ.ศ 2557 ซึ่ ง มี
ระยะห่างกัน 10 ปีโดยประมาณ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ภาพถ่าย
ดาวเทียมที่ใช้เป็น path 130 row 50 และ path 130 row 51
2.3 ดัชนีน้ําและดัชนีพืชพรรณ
ดัชนีน้ํา หรือ Normalized Difference Water Index (NDWI)
เป็นค่าที่บอกถึงน้ําที่ปกคลุมผิวดิน โดยหาจากความแตกต่างของการ
สะท้อนของพื้นผิวระหว่างช่วงคลื่นที่ตามองเห็น (VIS) กับช่วงคลื่น
short-wave infrared (SWIR) (Takeuchi, 2004)
NDWI 

(VIS  SWIR)
(VIS  SWIR)

ดัชนีพืชพรรณ หรือ Normalized Difference Vegetation
Index (NDVI) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงสัดส่วนของพื้นผิวดินที่ปกคลุมด้วย
พืชพรรณ โดยหาความแตกต่างของการสะท้อนของพื้นผิวระหว่างช่วง
คลื่นอินฟาเรดใกล้ (NIR) กับช่วงคลื่นที่ตามองเห็นด้วยสีแดง (RED)
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( NIR  RED)
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2.4 ดัชนีภูมิประเทศ
การแบ่ งสภาพภู มิประเทศ สามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ลั กษณะ ใช้
เกณฑ์ของระดับความสูงจากก้นร่องน้ํา (adjacent valley bottom)
และความลาดชันของพื้นที่ (slope) ดังต่อไปนี้ (1) พื้นที่ภูเขา
(mountain and hill) มีลักษณะเป็นพื้นที่ที่มีความสูงตั้งแต่ 150
เมตร จากก้นร่องน้ําขึ้นไป และมีความลาดชันตั้งแต่ 10% ขึ้นไป (2)
พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด (rolling plain) เป็นพื้นที่ที่มีความสูงอยู่
ระหว่าง 30-150 เมตร เหนือก้นร่องน้ํา และมีความลาดชันของพื้นที่
อยู่ระหว่าง 2 ถึง 10% (3) พื้นที่ราบ (plain) เป็นพื้นที่มีความสูงต่ํา
กว่า 30 เมตร เหนือก้นร่องน้ํา และมีความลาดชันต่ํากว่า 2% (เอก
สิทธิ์, 2557)
2.5 การประเมินความถูกต้องของการจําแนก
การคํ านวณความแม่ นยํ าของการจํ าแนกประเภทข้ อมู ลด้ วย
วิธีการใช้ตารางความคลาดเคลื่อน (error matrix) และวิธีการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของการจําแนกภาพด้วยวิธีแคปปา (Kappa
Statistics) (สมพร, 2552) ดังนี้
 ตารางความคลาดเคลื่อน (error matrix) เป็นตารางที่แสดง
จุ ดภาพที่ กํ าหนดให้ ตามประเภทการใช้ ท่ี ดินที่ มีการตรวจสอบใน
สนาม (reference pixel) กับจํานวนจุดภาพที่ได้จากการจําแนก
(classified pixel) เมทริกซ์ที่สร้างขึ้นมาสามารถใช้คํานวณความ
แม่นยําของการจําแนกประเภทข้อมูลได้ 3 ค่า คือ (1) ความแม่นรวม
(overall accuracy) เป็นอัตราส่วนของจํานวนจุดภาพที่เครื่อง
จําแนกได้ถูกต้อง ต่อผลรวมจํานวนจุดภาพทั้งหมดที่นํามาจําแนก
ประเภท (2) ความผิดพลาดของข้อมูลที่ทําการจําแนกขาดหายไป
(omission error) เป็น อัตราส่วนของจํานวนจุดภาพที่เครื่องไม่ได้
จํ า แนกเข้ า กลุ่ ม ต่ อจํ า นวนจุ ด ภาพทั้ ง หมดของชั้ น ข้ อ มู ล ที่ นํ า มา
ทดสอบ หรื อ จํ านวนจุ ดภาพที่ จําแนกถูกต้องของชั้นข้อมูลหนึ่งๆ
หารด้วยผลรวมจํานวนจุดภาพตามแนวตั้งในตาราง (3) ความ
ผิดพลาดของข้อมูลที่ทําการจําแนกเกินมา (commission error) เป็น
อัตราส่วนของจํานวนจุดภาพจากข้อมูลที่นํามาทดสอบต่อจํานวน
จุดภาพที่จําแนกถูกต้องทั้งหมดของชั้นข้อมูลนั้น
 ค่าสถิติแคปปา (Kappa Statistics) สามารถคํานวณได้ ดังนี้
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เมื่อ r เป็นจํานวนแถวของเมตริกซ์แสดงความคลาดเคลื่อน,
xii เป็นผลรวมของจํานวนข้อมูลที่แถว i และคอลัมน์ i, xi  เป็น
ผลรวมของจํานวนข้อมูลที่แถว i (คอลัมน์ขวาสุดของเมตริกซ์), xi
เป็นผลรวมของจํานวนข้อมูลที่คอลัมน์ i (แถวล่างสุดของเมตริกซ์),
N เป็นจํานวนข้อมูลทั้งหมดของเมตริกซ์
2.6 วิธีการดําเนินงาน

การดําเนินงานประกอบด้วย (1) ขั้นตอนก่อนการประมวลผล
(pre-processing) เป็นคัดเลือกภาพถ่ายดาวเทียม การปรับแก้เชิง
คลื่น (Radiometric correction) เพื่อปรับแก้ค่าของจุดภาพที่
คลาดเคลื่อนจากการบันทึกภาพ (2) ขั้นตอนการประมวลผลเป็น
การพัฒนาเกณฑ์การจําแนกสิ่งปกคลุมดินด้วยวิธี Decision Tree
โดยเลือกภาพดาวเทียมปี 2543 เป็นฐานในการพัฒนาเกณฑ์ ดัชนี
ที่ ใ ช้ ใ นการจํ า แนกสิ่ ง ปกคลุ ม ดิ น ประกอบด้ ว ย ดั ช นี พื ช พรรณ
(NDVI) ดัชนีน้ํา (NDWI) ดัชนีภูมิประเทศ และทําการจําแนกสิ่งปก
คลุมทั้งสามปี (3) ขั้นตอนหลังการประมวลผล (post-processing)
เกลี่ยข้อมูลขนาดเล็กของผลการจําแนกสิ่งปกคลุมดินทั้งสามปีและ
ทําการประเมินความแม่นยําในการจําแนกใช้ผลจากการจําแนกสิ่ง
ปกคลุ ม ดิ น ปี พ.ศ.2557 เป็ น ปี ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ปั จ จุ บั น โดยการ
สํารวจภาคสนามและวิเคราะห์ด้วยวิธี Error Matrix (4) ทําการ
เปรี ย บเที ย บการเปลี่ ย นแปลงของสิ่ ง ปกคลุ ม ดิ น ใช้ ผ ลจากการ
จํ า แนกสิ่ ง ปกคลุ ม ดิ น ปี พ.ศ.2532 กั บ พ.ศ.2557 ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ซ้อนทับพื้นที่ (overlay)
3. ผลและวิจารณ์
การจําแนกสิ่งปกคลุมด้วยวิธี Decision Tree แบ่งกลุ่มชนิดของ
สิ่งปกคลุมดินเป็น 6 ประเภทได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ (F, forest) พื้นที่พืช
พรรณน้อยในพื้นที่เขา (LV, low vegetation in hilly area) พื้นที่
เกษตรกรรม (C, crop) พื้นที่ไม้ยืนต้น (P, perennial tree) พื้นที่ผิว
น้ํ า (W, water body) พื้ นที่ ดิ นเปล่ าและสิ่ งก่ อสร้ าง (SB,
soil/building) สําหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งประเภทของสิ่งปกคลุม
ดินดังแสดงในรูปที่ 2 (Figure 2)
จากรูปที่ 3 (figure 3) และตารางที่ 1 (table 1) ผลการจําแนก
สิ่งปกคลุมดินในพื้นที่ลุ่มน้ําลําภาชีด้วยวิธี Decision Tree ของปี
พ.ศ.2532 พ.ศ.2543 และ พ.ศ.2557 พบว่า บริเวณทิศตะวันตกและ
ทิ ศใต้ ของลุ่ มน้ํ าซึ่ งเป็ นพื้ นที่ ภู เขา ส่ วนใหญ่ เป็ นพื้ นที่ ป่ ามากกว่ า
ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด และเป็นพื้นที่พืชพรรณน้อยในพื้นที่เขาไม่
ถึง 2% ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนบริเวณทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่
ลูกคลื่นลอนลาดและพื้นที่ราบ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมคิดเป็นหนึ่งในสี่
ของพื้ น ที่ ทั้ ง หมด รองลงมาเป็ น พื้ น ที่ ไ ม้ ยื น ต้ น พื้ น ที่ ผิ ว ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง พื้นผิวน้ํา ตามลําดับ
ผลการประเมินความแม่นยําในการจําแนกค่า overall accuracy
= 82.92% ค่า Kappa coefficient = 0.745 ทั้งสองอยู่ในเกณฑ์ดี
พอใช้ แต่เมื่อพิจารณา ค่าความคลาดเคลื่อน (errors) และความ
แม่นยํา (accuracy) แยกตามชนิดของสิ่งปกคลุมดิน (Table 2)
พบว่า พื้นที่ผิวน้ํา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ มีความถูกต้องในการ
จําแนกดีพอใช้ ในขณะที่พื้นที่ไม้ยืนต้น พื้นที่ผิวดินและสิ่งก่อสร้าง มี
ความถู กต้ องในการจําแนกค่ อนข้ างต่ํ า โดยพื้ นที่ ไม้ ยืนต้ นมี ความ
สับสนกับการจําแนกพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนพื้นที่ผิวดิน
และสิ่งก่อสร้าง มีความสับสนกับการจําแนกพื้นที่เกษตรกรรม
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การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินในพื้นที่ลุ่มน้ําลํา
ภาชีระหว่างปี พ.ศ.2532 กับ พ.ศ.2557 (Table 3) พบว่าพื้นที่ป่า
มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก พื้น ที่พืชพรรณน้ อยในพื้นที่ภู เขามี
พื้นที่ลดลงโดยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ป่าคิดเป็น 42.564 km2
พื้นที่เกษตรกรรมมีพื้นที่ลดลงโดยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ไม้ยืน
ต้นคิดเป็น 285.684 km2 พื้นที่ไม้ยืนต้นมีพื้นที่เพิ่มขึ้น แต่บางส่วน
กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมคิดเป็น 102.425 km2 พื้นที่ดินเปล่า
และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งมี พื้ น ที่ ล ดลงโดยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเป็ น พื้ น ที่
เกษตรกรรมและพื้นที่ไม้ยืนต้นคิดเป็นพื้นที่ 57.093 km2 และ
16.004 km2 ตามลําดับ และพื้นที่น้ํามีพื้นที่เพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ.
2532 คิดเป็นพื้นที่ 2.930 km2 เป็น 7.416 km2 ของปี พ.ศ.2557

Table 1 Comparison of land cover types of Lam Pachi
basin in 1989, 2000 and 2014.
Area (km2)
Land Cover
1989
2000
2014
F
1352.21
1389.36
1388.60
LV
45.36
8.24
8.55
C
865.01
716.69
723.42
P
233.07
426.95
430.10
W
2.93
5.45
7.42
SB
76.15
28.04
16.64
Total
2574.73
2574.73
2574.73
Remark: F, forest; LV, low vegetation in hilly area; C, crop; P, perennial
tree; W, water body; SB, soil/building.

Figure 2 Decision tree structure for land cover classification of Landsat image.

(a) Landsat 5 21/12/1989
(b) Landsat 7 27/12/2000
Figure 3 Land cover maps of Lam Pachi basin in 1989, 2000 and 2014.
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(c) Landsat 8 24/12/2014

Table 2 Accuracy assessment between ground-truth survey and land cover in 2014.

Land cover in
2014 (pixels)

Ground-truth survey (pixels)
F
C
P
W
SB
Total
C.E.(%)
U.A. (%)
F
2578
0
66
21
0
2665
3.26
96.74
C
140
2943
63
1
313
3460
14.94
85.06
P
478
171
438
7
0
1094
59.96
40.04
W
0
0
0
343
0
343
0
100
SB
0
90
0
0
254
344
26.16
73.84
Total
3196
3204
567
372
567
7906
O.E (%)
19.34
8.15
22.75
7.80
55.20
P.A. (%)
80.66
91.85
77.25
92.20
44.80
Remark: F, forest; LV, low vegetation in hilly area; C, crop; P, perennial tree W, water body; SB, soil/building; O.E, omission error; P.A., producer
accuracy; C.E., commission error; U.A., user accuracy.

Table 3 Land cover changes between 1989 and 2014

Land Cover in 1989
(km2)

Land Cover in 2014 (km2)
F
LV
C
P
W
F
1343.184
6.159
0.531
1.617
0.720
LV
42.564
2.215
0.203
0.316
0.063
C
1.467
0.116
562.768
285.684
3.020
P
1.288
0.019
102.425
126.126
1.365
W
0.081
0.041
0.455
0.352
1.815
SB
0.017
0.003
57.039
16.004
0.433
Total
1388.601
8.553
723.422
430.099
7.416
Remark: F, forest; LV, low vegetation in hilly area; C, crop; P, perennial tree W, water body; SB, soil/building;.

4. สรุป
งานวิจัยนี้เป็นการจําแนกสิ่งปกคลุมดินด้วยวิธี Decision Tree
ในการจําแนกใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ปี พ.ศ.2532 พ.ศ.2543
และ พ.ศ.2557 โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการจําแนก ประกอบด้วย ดัชนีพืช
พรรณ (NDVI) ดัชนีน้ํา (NDWI) และดัชนีภูมิประเทศ พบว่า ในลุ่มน้ํา
ลําภาชีมีพื้นที่ป่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่เกษตรกรรม
มีพื้นที่ประมาณหนึ่งในสี่ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพื้นที่ไม้ยืน
ต้น พื้นที่ดินเปล่าและสิ่งก่อสร้าง พื้นที่พืชพรรณน้อยในพื้นที่ภูเขา
และพื้นที่ผิวน้ําตามลําดับ
จากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินในลุ่มน้ําลํา
ภาชีระหว่างปี พ.ศ.2532 กับ พ.ศ.2557 พบว่า พื้นที่ป่ามีการ
เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดยมีการเพิ่มขึ้นจากเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
พืชพรรณน้ อยในพื้นที่ ภู เขาเป็นพื้ นที่ ป่ า พื้ นที่ เกษตรกรรมมี พื้นที่
ลดลงส่วนใหญ่กลายเป็นพื้นที่ไม้ยืนต้น พื้นที่ไม้ยืนต้นมีพื้นที่เพิ่มขึ้น
โดยบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่น้ํามี
พื้นที่เพิ่มขึ้นจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา
การตรวจสอบความแม่นยําของผลการจําแนกสิ่งปกคลุมดินทํา
โดยการสํารวจภาคสนามและวิเคราะห์โดยวิธี Error Matrix ผลการ
จําแนกมีความแม่นยําอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่า overall accuracy สูงกว่า
ร้อยละ 80 ค่า Kappa coefficient = 0.745 วิธี Decision Tree

SB
0.004
0.002
11.951
1.846
0.185
2.654
16.642

Total
1352.215
45.363
865.006
233.069
2.930
76.150
2574.733

สามารถนําไปใช้จําแนกสิ่งปกคลุมดินในพื้นที่ลุ่มน้ําลําภาชีได้โดยไม่
ต้องกําหนดพื้นที่ตัวอย่างล่วงหน้า
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้คือการประยุกต์เทคโนโลยีความแม่นยําทางการเกษตรเข้ามาช่วยในระบบการจัดการ และการให้ปุ๋ยซึ่งมีเป้าหมายหลักคือ
การใส่ปุ๋ยให้แม่นยําเหมาะสมกับความต้องการของต้นอ้อย โดยใช้เทคนิคระบบการประมวลผลภาพ (Image Processing) ซึ่งมีหลักการทํางาน
คือนําภาพมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการในเชิงคุณภาพและปริมาณ จากนั้น นําข้อมูลเชิงปริมาณไปวิเคราะห์ และ
สร้างเป็นระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการระบุตําแหน่ง และปริมาณการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมกับอ้อย เพื่อลดการสูญเสียปุ๋ย และเป็นการลดต้นทุนใน
การผลิตอ้อย ด้วยเครื่องใส่ปุ๋ยแบบควบคุมปริมาณการใส่ปุ๋ย จากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องใส่ปุ๋ยแบบแม่นยําที่ผ่านระบบการประมวลผล
ภาพ(Image Processing) โดยใช้ค่าชี้วัดการศึกษาได้แก่ ค่าทางสถิติของความสูง และค่าสถิติของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นอ้อย
เปรียบเทียบระหว่างก่อนใส่ปุ๋ยกับหลังจากใส่ปุ๋ยด้วยเครื่องใส่ปุ๋ยแบบแม่นยํา โดยใช้ค่าเปอร์เซ็นต์สีเขียวจากต้นอ้อยตัวอย่างในแปลงทดสอบ
มาเป็นตัวกําหนดอัตราการให้ปุ๋ย ซึ่งพบว่า ความสูงของต้นอ้อยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลงจากก่อนใส่ปุ๋ย 30.87 % และขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของต้นอ้อย มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลงจากก่อนใส่ปุ๋ย 36.04% จะเห็นได้ว่าต้นอ้อยมีความสูง และขนาดลําต้นสม่ําเสมอทั่วแปลง
ทดสอบ และปุ๋ยสามารถใส่ได้ทั่วแปลงทดสอบโดยที่ไม่ต้องเติมปุ๋ยเพิ่ม ทําให้สามารถประหยัดต้นทุน เวลาให้กับเกษตรกร และยังเป็นการสร้าง
และนํานวัตกรรมใหม่มาใช้กับการเกษตรไทยเพื่อให้เกษตรกร และผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: เครื่องใส่ปุ๋ย,การประมวลภาพ,ความแม่นยําทางการเกษตร,การปลูกอ้อย

Design and Development of Precision Fertilizer in Sugarcane Field using Image
Processing Technique
Suriya Worawong*, Kiattisak Sangpradit
Abstract
This research is design and development of the precision fertilizer to apply of precision agricultural technology
for the fertilizer management in sugar cane cultivation. The main goal is precisely applied the fertilizer to the sugar cane
cultivation using image processing techniques. The principle is to use the image processing for obtaining the qualitative
and quantitative image data, quantitative data are then created and analyzed for location and the number of fertilizer
that suitable for each sugarcane in cultivation field. Therefore, this research of precision fertilizer is able to reduce
fertilizer loss and it reduces the cost of sugarcane production. The performance test of precision fertilizer through image
processing using the educational indicators statistical value of height and the statistics the diameter of the sugar cane.
Then the data above mentioned will be compared of using the data of before and after applied precision fertilizer. The
percentage of green color from sugar cane samples are used to evaluate the fertilizer rate. The results found that the
height and diameter of the sugar cane have a standard deviation decreased by 30.87%, and 36.04% respectively.
Therefore, the results presented a similar high and diameter of sugar cane across the cultivation field. Moreover, there is
no fertilizer added after using this proposed machine. This can save cost and save time for farmers. It also creates and
applies new techniques to agriculture for farmers. And entrepreneurs are aware of the use of technology to help in the
production of accurate and effective.
Keywords: Fertilizer machine, Image Processing, Agricultural precision, Sugarcane cultivation.
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1. บทนํา
ประเทศไทยผลิ ต น้ํ า ตาลส่ ว นใหญ่ เ พื่ อ ส่ ง ออกต่ า งประเทศ
ประมาณร้อยละ 70 ของผลผลิตทั้งหมด ส่วนที่เหลือใช้ในประเทศ
โดยประเทศที่ ปลู กอ้ อยและผลิ ตน้ํ าตาลได้ มากกว่ าปริ มาณความ
ต้องการภายในประเทศมี เพี ยงไม่กี่ ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็ นผู้
ส่งออกน้ําตาลเป็นอันดับสองของโลก รองจากประเทศบราซิล ทั้งนี้
ต้นทุนการผลิตอ้อยและน้ําตาลของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น และ
อ้อยเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้ภาษีข้อตกลง WTO ทําให้ประเทศไทย
จําเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและน้ําตาล และการใส่ปุ๋ย
โดยใช้แทรกเตอร์ต่อพ่วงอุปกรณ์เครื่องฝั่งปุ๋ยเข้าไปทํางานในแปลง
อ้อย ซึ่งทั้งหมดเป็นแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต เพื่อเพิ่ม
กําไรแก่เกษตรกรชาวไร่ โดยลักษณะการให้ปุ๋ยแก่อ้อยของ เกษตรกร
ไทยจะให้ปุ๋ยแบบโรยข้างต้นอ้อยโดยกําหนดอัตราการให้ปุ๋ยแบบคงที่
ต่อไร่ ในทุกๆพื้นที่ เท่ากันหมด ไม่สามารถปรับอัตราปุ๋ยการใส่ปุ๋ยได้
(นายสมชาย สุราช, นายสิทธิชัย พิมพกาญจน์ และนางสาวปิยะวดี
จันทร์โตพฤกษ์, 2549) ได้ทําเครื่องโรยปุ๋ยในไร่อ้อย(นายอรรถสิทธิ์
บุญธรรม และคนอื่นๆ, 2551) โดยมีการออกแบบการให้ปุ๋ยติดกับรถ
ไถเดินตามแบบให้ปุ๋ยแบบปรับอัตราการใส่ปุ๋ยได้โดยกําหนดที่ เฟือง
แบบ 3 ชุดและได้มีการศึกษาเพื่อการใส่ปุ๋ยอ้อยแบบมีประสิทธิภาพ
สูงที่สุดสําหรับเกษตรกร (นายอรรถสิทธิ์ บุญธรรม และนายวัฒนศักดิ์
ชมพูนิช, 2551) มีการศึกษาการใส่ปุ๋ยอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ ใน
เยอรมนี เองก็มีการนําทฤษฏีการกํ าหนดการให้ปุ๋ยมาประยุกต์ ใช้ (
Sawyer, 1994) และในสวนปาล์มประเทศมาเลย์เชียก็ได้นําการให้ปุ๋ย
แบบประยุกต์ใช้ (T.A. Ishola, A. Yahya, A.R.M. Shariff and S.
Abd Aziz, 2013) ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจภาคเอกชนยังมองความสําคัญนี้จึง
ได้จัดให้มีโปรแกรม Modern Farm System หรือ การบริหารจัดการ
ไร่อ้อยตั้งแต่ต้นน้ําด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน
การจัดการไร่อ้อย
งานวิ จั ย นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เสนอ วิ ธี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีความแม่นยําทางการเกษตร เพื่อเข้ามาช่วยในระบบการ
จัดการและการให้ปุ๋ยโดยเป้าหมายหลักคือ การกําหนดปริมาณการใส่
ปุ๋ยที่เหมาะสมกับอ้อยในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเป็นการลด
ปริมาณปุ๋ยไม่ให้การสูญเสียและเป็นการลดต้นทุนในการผลิตอ้อยสด
จึงได้มีการออกแบบ และพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยแบบควบคุมปริมาณการ
ให้ปุ๋ยสําหรับอ้อย
2. วิธีการทดลอง
2.1 อุปกรณ์และการออกแบบ
ออกแบบกลไกกํ า หนดควบคุ ม ปริ ม าณการใส่ ปุ๋ ย (Metering
device) แบบเกลียวนําปุ๋ย (Auger Type) ชนิดต่อพ่วงกับรถ
แทรกเตอร์ 3 จุด ให้สามารถปรับอัตราการการใส่ปุ๋ยให้กับต้นอ้อยใน
ไร่ได้ โดยเริ่มจากสร้างระบบถ่ายภาพ เพื่อทําการถ่ายภาพ โดยจะ
ควบคุมการกดชัตเตอร์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้มีความสัมพันธ์
กับความเร็วรถแทรกเตอร์และ สามารถปรับตั้งค่าเวลาในการกดชัต

เตอร์ ของกล้ องได้ หน่วยเป็ น วิ นาที สํ าหรั บระบบการถ่ ายภาพนี้
สามารถถ่ายภาพมุมสูงของอ้อยแล้วภาพถ่ายจะถูกส่งผ่านสัญญาณใน
รูปแบบเวลาจริง Real Time ผ่านสายส่งสัญญาณ USB ไปยัง
คอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์หาสีเขียวของอ้อยโดยโปรแกรม Mat Lab
โปรแกรมจะใช้วิธีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนย่อยก่อน ค่าที่ได้ออกมา
เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ความเขียวจากรูปทรงของต้นอ้อย หลังจากทราบ
ข้อมูลจะถูกประมวลผลโดยกล่องควบคุมที่มีชุด Main Board
Arduino UNO เพื่อกําหนดจํานวนรอบการหมุนของ servo motor
โดย servo motor จะถูกติดเข้ากับเกลียวหมุนปรับระดับของวาล์ว
ควบคุมอัตราการไหลของน้ํามันไฮดรอลิค (Flow control Valve)
เพื่อปรับอัตราการไหลของน้ํามันไฮดรอลิคที่มาจากรถแทรกเตอร์ ที่มี
ข้อจํากัดของอัตราการไหลของน้ํามันไฮดรอลิคจากตัวรถแทรกเตอร์
จะจ่ายน้ํามันไฮโดรลิคแบบอัตราไหลคงที่ แต่เมื่อผ่านวาล์วควบคุม
(Flow Control Valves) จะสามารถปรับอัตราการไหลของน้ํามันไฮ
ดรอลิ ค ได้ ก่ อ นจะ ส่ ง ต่ อ ไปขั บ มอร์ เ ตอร์ ไ ฮดรอลิ ค ( Hydraulic
Motor) ซึ่งเป็นตัวควบคุมความเร็วรอบของ Auger ของเครื่องใส่ปุ๋ย
ให้เป็นไปตามที่เรากําหนดแสดงรายละเอียด Figure 1

Figure 1 Metering device Flow chart and overall procedural
configuration.
2.2 การติดตั้งและการทดสอบ
การเตรี ยมแปลงทดสอบ แปลงทดสอบที่ อํ าเภอบ้ านโป่ ง จ.
ราชบุรี เป็นแปลงการปลูกอ้อยต้นฝนหรือข้ามแล้ง ใช้แปลงทดสอบ
พื้นที่ 40x40 m2 พันธุ์อ้อยที่ใช้ปลูกเป็นอ้อยขอนแก่น 3 โดยเป็นการ
ปลูกแบบร่องคู่ระยะห่าง 30 cm และระยะห่างระหว่างแถว 1.6 m
โดยการทดสอบจะใช้ปุ๋ยสูตร 45-0-0 เป็นการใส่ปุ๋ยรอบที่ 2 หลังจาก
ปลูกไปแล้ว 2 เดือน โดยแปลงมีลักษณะเป็นเนื้อดินหยาบมีคุณสมบัติ
ดินดังแสดงตาม Table 1 และมีค่าบดอัดอยู่ในช่วง 200-420 psi
โดยตํ าแหน่ งที่ ติ ดตั้ งอุ ปกรณ์ ทั้ งหมดที่ ออกแบบตามที่ ได้ กล่ าวมา
ข้างต้นแสดงรายละเอียด Figure 2 และ Figure 3
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การเกษตรทั่วไป (Samseemoung et a., 2012) สามารถหาค่าได้
จากสมการ

Table 1 The physical and chemical properties of soil.
SoilDepth(cm)
pH levels
Soil Texture
(Clay)

Sand (%)
Silt (%)
Clay (%)
Organic Matter (%)
Particle Density (g/cm3)
Bulk Density (g/cm3)
Moisture Content (%)

0-30
5.5

NDVI
45
20
35
1.8
2.8
1.1
40.12

โดยที่ ρNIR หมายถึง ค่าการสะท้อนแสงในช่วงคลื่นใกล้อินฟาเรด
800 mm. และρR หมายถึงค่าการสะท้อนสงในช่วงคลื่นสีแดง
650 mm.
ค่าคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll content, Chl (μmol m2)) ดัง
แสดงในสมการ (Samseemoung et a., 2012)
Chl (μmol m-2) = 10 M 0.25
เมื่อ Chl คือ ปริมาณความเข้มขี้นของแสง (μmol m-2)
M คือ ปริมาณคลอโรฟิลล์ที่เครื่องอ่านได้ โดยอุปกรณ์ที่ช้า
อ่านค่านั่นคือเครื่อง chlorophyll miter ( Minota SPAD 502
Miter) ใช้ร่วมกับ SKR 1800 of Skye instruments Ltd. เพื่อใช้
ในการหาค่าดัชนีพืชพรรณ(Normal difference vegetation
index, NDVI)
การประเมินพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องด้วยค่าการบดอัดของดิน
และคุณสมบัติต่างๆ ในดิน
การวัดค่าบดอัดของดินจะใช้เครื่องมือ SC 900 soil compaction
meter of Spectrum@ Technologies Inc., USA สามารถแสดงค่า
ในหน่วย psi และคุณสมบัติต่างๆในดินจะส่งเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อ
ตรวจสอบ ซึ้งค่าบดอัดและคุณสมบัติต่างๆของดินจะมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช

Figure 2 Instrumentation system of precision fertilizer.

Figure 3 System details and specification of precision
fertilizer machine.
หลั ง จากสร้ า งระบบทั้ ง หมดเสร็ จ แล้ ว ดํ า เนิ น การทดลองใน
ห้องปฏิบัติการเพื่อหาระยะความสูงของกล้องที่มีเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ด้วยวิธีการสอบเทียบ เพื่อนําระยะความสูงนี้
ไปใช้ในแปลงทดสอบ และคํานวณค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
ของการทํางานวาล์วควบคุมอัตราการไหลของน้ํามัน ไฮดรอลิค(Flow
control Valve) ด้วยวิธีการนําค่าเปอร์เซ็นต์ความเขียวแต่ละช่วงมา
ผ่านการทดสอบด้วยระบบภาพถ่ายผ่านโปรแกรมคําสั่ง Mat Lab
เพื่อทดสอบหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของอัตราการให้ปุ๋ยในแต่
ละช่วงของเปอร์เซ็นต์ความเขียว
2.3 การประเมินผลพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องด้วยค่าดัชนีพืชพรรณ และค่า
คลอโรฟิลล์
ค่าดัชนีพืชพรรณ (Normal difference vegetation index,
NDVI) คือค่าดัชนีการสะท้อนแสง นิยมนํามาใช้ในงานวิจัยทาง

2.4 การสอบเทียบข้อมูลที่ได้จากระบบที่ออกแบบไว้เปรียบเทียบ
กับข้อมูลที่เก็บได้จากการตรวจ
การสอบเทียบระบบภาพถ่ายที่ความสูงต่างระดับกัน ทําโดย
กํ า หนดพื้ น ที่ สี ดํ า ขนาด 100 cm2 จากนั้ น นํ า ชุ ด สี เ ขี ย ว เป็ น
สี่เหลี่ยมขนาด 1x1 cm. แทนปริมาณสีเขียว 1 % ทําการทดสอบ
โดยวางชุดตัวอย่างสีเขียวตามปริมาณให้ อยู่ในเฟรมเดี่ยวกันกับชุด
สีดํา โดยการเทียบเป็นสัดส่วนตามพื้นที่กําหนดไว้ หลังจากนั้นก็ใช้
ระบบภาพถ่ายมาทําการตรวจจับภาพ ว่ามีความเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนเป็นเท่าไหร่ ดังแสดงในรูป Figure 4 ทําการทดสอบที่
ระดับความสูง 1.0,1.2,1.4,1.6 m. ตามลําดับ

a)
b)
c)
Figure 4 a) Putting green image of 1% of the total area. b)
Shutter at a height of 1 m. c) Green values presented in
the proposed program.
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2.5 การทดสอบการทํางานวาล์วควบคุมอัตราการไหลของน้ํามัน
ทดสอบด้วยการหมุนวาล์วควบคุมอัตราการไหลของน้ํามัน (Flow
control Valve) ว่าสามารถควบคุมความเร็วรอบของมอร์เตอร์
ไฮดรอลิค และความเร็วรอบของ Auger ให้มีอัตราการปล่อยปุ๋ย
ออกมามีน้ําหนักต่างกันที่เท่าไหร่ ในจํานวนการหมุนทั้งหมด 6 รอบ

a)
b)
c)
Figure 5 a) Adjust the threshold voltage of the oil Flow
control Valve b) pre-test and calibrating of the precision
fertilizer machine c) Fertilizer weighting.
ค่าชี้ผลในการทดสอบ
 เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (Percentage Error)
Percentage Error =

|

|

100%

เมื่อ S คือ ปริมาณปุ๋ยมาตรฐานที่กําหนด
E คือ ปริมาณปุ๋ยจากการทดลอง

Table 2 Practical independence of NDVI values from
Illumination level of field test recorded with SKR 1800
of Skye Instruments Ltd.
Experiment Illumination Levels (μmol
NOVI Values
No.
m-2 s-1)
Red
NIR
Sugarcane 2 month
1
1900
1289
0.683
2
1876
1249
0.645
3
1443
1243
0.632
4
1650
1266
0.633
5
1665
1278
0.422

เปอร์เซ็นต์การส่งสัญญานความเขียวผ่านระบบถ่ายภาพ
เปอร์เซ็นต์ของสีเขียวจากระบบภาพถ่ายและประมวลผล ที่ความ
สูงของกล้องที่ห่างจากพื้น ระยะความสูง 1.0 m, 1.2 m, 1.4 m, 1.6
m พบว่าที่ระยะการถ่ายภาพจากกล้อง web-cam มีเปอร์เซ็นต์การ
คลาดเคลื่อนจากการสอบเทียบเทียบเฉลี่ยจากระยะความสูงทั้ง 4 ค่า
เท่ากับ 28.65%, 19.20%, 28.29%, 37.62% ซึ่งเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนจากระบบถ่ายภาพที่น้อยที่สุดของระบบการถ่ายภาพจะ
อยู่ที่ ระยะห่างจากพื้น 1.2 m

 ความสามารถในการทํางานจริง (Effective field capacity)
EFC

A

เมื่อ EFC คือ ความสามารถในการทํางานจริง (ไร่ต่อชั่วโมง)
A คือ พื้นที่ในการทดสอบ
T คือ เวลาในการทดสอบ
 การคํานวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:
SD)
S. D.

เมื่อ

∑
̅
N

คือ ข้อมูล ( ตัวที่ 1,2,3…,n)
̅ คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
คือ จํานวนข้อมูลทั้งหมด

3. ผลและวิจารณ์
หลังจากใช้เครื่องมือวัดแล้วนําค่ามาทําการคํานวณเพื่อหาค่าการ
สะท้ อนของแสงพบว่ าระดั บของค่ า ดั ช นี พื ช พรรณของต้ นอ้ อยที่
คํานวณได้ค่าการสะท้อนของแสงที่ใบพืช แปรผันตามค่าของระดับ
ความสว่างของแสงตามช่วงวันและเวลาในแปลงทดสอบมีค่าแสดง
ตาม Table 2

Figure 6 % deviation from the height of the calibration.
ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพของอ้อยอายุ 2 เดือน อ้อย
หลังจากการปลูกในแปลงที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบมีการ
เจริญเติบโตที่แตกต่างกันออกไปจึงได้ทําการเก็บตัวอย่างอ้อยจาก
แปลงทดสอบเพื่อมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการวัดความสูงด้วยตลับ
เมตร วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวัดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ตาม
แสดง Figure 7 ค่าความสูงของต้นอ้อยมีค่าต่ําสุดอยู่ที่ 31 mm
สูงสุด 46 mm ค่าเฉลี่ยของความสูงอยู่ที่ 38.8 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.79 และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลําต้นอ้อย มี
ค่าต่ําสุดอยู่ที่ 11 mm สูงสุด 20 mm ค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของลําต้นอ้อยอยู่ที่ 15.22 mm และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ ากั บ 1.97 และนํ าต้ นอ้ อยทั้ งหมดที่ เก็ บตั วอย่ างมาผ่ านระบบ
ถ่ายภาพและโปรแกรมที่ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อดูเปอร์เซ็นต์สีเขียวของต้น
อ้อย ดังแสดง Figure 8 ผลที่ได้พบว่าเปอร์เซ็นต์สีเขียวของต้นอ้อยมี
ค่าต่ําสุดอยู่ที่ 2.3% สูงสุด 11%, ค่าเฉลี่ย 6.2% และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.95 โดยนําข้อมูลนี้ไปกําหนดอัตราการใส่ปุ๋ยตาม
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สัดส่วนที่กําหนดไว้หลังจากที่ได้ข้อมูลทางกายภาพของต้นอ้อยใน
แปลงทดสอบ

a)
b)
c)
Figure 7 a) Measure the height of the sugar cane in field
test before applied fertilizer b) Sugar cane height measured
after using precision fertilizer System c) Sugar cane
diameter measurement after using precision fertilizer
system.

Figure 8 Program show Image processor of sugar cane.

Graph 2 Percentage Error and Flow control valve acuter.
จากข้อมูลเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากระบบถ่ายภาพที่น้อย
ที่สุดของระบบการถ่ายภาพจะอยู่ที่ ระยะห่างจากพื้น 1.2 m และ
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนการให้ปุ๋ยแต่ละระดับตามมีค่าอยู่ในช่วง
4-7% ในแต่ละระดับการให้ปุ๋ยและทราบผลพารามิเตอร์ดัชนีการ
สะท้ อนของแสงพร้ อมทั้ งค่ าบั ดอั ดและคุ ณสมบั ติของดิ น ณ.วั นที่
ทดสอบแล้วก็นําเครื่องใส่ปุ๋ยไปทดสอบในแปลงที่เตรียมไว้
ความสามารถในการทํางานจริง
จากการทดสอบเครื่ องใส่ ปุ๋ ยแบบแม่ นยํ าในร่ องอ้อย ในแปลง
ทดสอบใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ 2.2 km/hr
ตําแหน่งเกียร์ L2 แล้วคํานวณเป็นค่า EFC พบว่ามีค่าเป็น 1.35
กราฟแสดงความสั มพั นธ์ เปรี ยบเที ยบ ความสู ง แ ล ะ
เส้นผ่าศูนย์กลางของต้นอ้อยช่วงก่อนการใส่ปุ๋ยและหลังการใส่ปุ๋ย
หลังจากได้ค่าจากการเก็บตัวอย่างอ้อยจากแปลงทดสอบด้วยวิธีการ
วัดความสูงและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอ้อยข้างต้นแล้วนํามา
จัดทํากราฟ ดังแสดงใน Graph 3 เป็นกราฟแสดงค่าก่อนการทดสอบ

นําข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อกําหนดอัตราการให้ปุ๋ยที่
เหมาะสมสํ าหรับแต่ละช่วงของเปอร์ เซ็นต์ความเขียว ดั งแสดงใน
Table 2 โดยใช้ความเร็วรอบของ Auger เป็นตัวกําหนดอัตราการให้
ปุ๋ยให้สอดคล้องกับความสามารถของวาล์วควบคุมอัตราการไหลของ
น้ํามัน ไฮดรอลิค (Flow control Valve)
Table 2 Fertilizer variable rate and Auger speed.
No.
1
2
3
4
5

% Green
2.1-4
4.1-6
6.1-8
8.1-10
10.1-12

Flow rate (g)
240
220
210
200
120

Auger Speed (RPM)
90
83
82
80
55

Graph 3 Percentage of height and diameter of 2 months
sugar cane before test machine.

จากการทดสอบการทํางานของวาล์วควบคุมอัตราการไหลของ
น้ํามันไฮดรอลิค (Flow control Valve) ที่ควบคุมความเร็วรอบ
ของ Auger โดยมอเตอร์ไฮดรอลิค ในแต่ละระดับการให้ปุ๋ยตั้งแต่
120-240 g มีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนตามลําดับ ที่แสดงตาม
Graph 2

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของต้นอ้อยตัวอย่างอายุ 2 เดือนก่อนการ
ทดสอบเครื่องใส่ปุ๋ย ความสูงของต้นอ้อยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่า
3.79 และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นอ้อย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีค่า 1.97 หลังจากที่ทําการทดสอบด้วยเครื่องใส่ปุ๋ยแบบแม่นยําใน
แปลงทดลอง ผ่านระยะเวลาอีก 2 เดือนหลังการใส่ปุ๋ย ได้มีการเก็บ
ข้อมูลความสูงและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอีกครั้งในแปลงทดสอบเดิม
ซึ่งความสูงของต้นอ้อยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17 และขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของต้นอ้อยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทั้ง 2 ค่าลดลงจากเดิม มีขนาดความสูงและขนาดเส้นผ่าน
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ศูนย์กลางของลําต้นมีค่าสม่ําเสมอตลอดทั้งแปลงสอดคล้องกับข้อมูล
เบื้องต้นดังแสดงใน Graph 4

Graph 4 Percentage height and diameter the sugar cane 2
months after used precision fertilizer machine.
จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้นเครื่องใส่ปุ๋ยติดท้ายรถแทรกเตอร์ จะ
ช่วยทําให้การใช้ปุ๋ยเคมีของชาวไร่อ้อย มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการ
ผลิตอ้อย เพราะว่าการใส่ปุ๋ยโดยการใช้เครื่องจักรกลมีสม่ําเสมอกว่า
การใช้แรงงาน คนหว่าน อีกทั้งสามารถทํางานได้รวดเร็ว แต่ถ้าหว่าน
ปุ๋ยแล้วมีฝนตกมากเกิ นไปจะทํ าให้ สูญเสี ยปุ๋ ยไปกั บการชะล้างทั้ ง
แนวดิ่ง (leaching) และแนวราบ (run off) (ศึกษาการใส่ปุ๋ยอ้อย
อย่างมีประสิทธิภาพ 2551,นายอรรถสิทธิ์ บุญธรรม,นายวัฒนศักดิ์
ชมพูนิช)และเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image processing)
ระบบการตรวจหาความเขียวของใบพืชนี้ถูกออกแบบขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประมาณความเป็นสีเขียวบนใบพืชที่แตกต่างกัน
ออกไป รวมทั้งการวิเคราะห์ที่ยุ่งยาก ระบบที่ออกแบบและพัฒนานี้
สามารถช่วยอํานวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้งาน ลดระยะเวลา อีกทั้ง
ลดข้อจํากัดบางประการของการประมาณสีเขียวบนใบพืช โดยปัจจัย
หลั กที่ มี ผลก็ คื อ อั ตราความเข้ มของแสงแดด และมุ มของกล้ อง
สําหรับการถ่ายภาพ รวมถึงตัวโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นจะต้องจํากัด
การประมวลผลเฉพาะสีที่นํามาใช้เท่านั้น
4. สรุป
จากการทดลองสมรรถนะของเครื่ องใส่ ปุ๋ ยแบบแม่ นยํ าที่ ผ่ าน
ระบบการประมวลผลภาพ(Image Processing) โดยใช้ค่าชี้วัด
การศึกษาได้แก่ ค่าทางสถิติของความสูง และค่าสถิติของขนาดเส้น
ผ่ า นศู น ย์ ก ลางของต้ น อ้ อ ย เปรี ย บเที ย บระหว่ า งก่ อ นใส่ ปุ๋ ย กั บ
หลังจากใส่ปุ๋ยด้วยเครื่องใส่ปุ๋ยแบบแม่นยํา โดยใช้ค่าเปอร์เซ็นต์สี
เขียวจากต้นอ้อยตัวอย่างในแปลงทดสอบ มาเป็นตัวกําหนดอัตราการ
ให้ปุ๋ย ซึ่งพบว่า ความสูงของต้นอ้อยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลงจาก
ก่อนใส่ปุ๋ย 30.87 % และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นอ้อย มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานลดลงจากก่อนใส่ปุ๋ย 36.04% จะเห็นได้ว่าต้นอ้อย
มี ค วามสู ง และขนาดลํ า ต้ น สม่ํ า เสมอทั่ ว แปลงทดสอบ และปุ๋ ย
สามารถใส่ได้ทั่วแปลงทดสอบโดยที่ไม่ต้องเติมปุ๋ยเพิ่มเหมือนแต่ก่อน
ทําให้สามารถประหยัดต้นทุนให้กลับเกษตรกร

จากความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของกล้อง และเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่ อนของการปล่ อยปุ๋ ย พบว่ าที่ ความสู งในการทดสอบ 3
ระดับ คือ 1 m, 1.2 m, 1.4 m จะมีเปอร์เซ็นต์ความน้อยที่สุดที่
ระยะความสูงกล้อง 1.2 m. โดยที่มีความคลาดเคลื่อนในการให้ปุ๋ย
อยู่ที่ 4-7% จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความสูงของกล้องและเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของการให้ปุ๋ย
ระยะความสูงของกล้อง web-cam ที่เหมาะสมที่สุด คือ 1.2 m
ข้อเสนอแนะหรือแนวคิดงานวิจัย งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับงาน
ทางด้านวิศวกรรมโดยตรง โดยข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ ไม่ว่าจะ
เป็นระบบการประมวลผลภาพ(Image Processing) ค่าระยะความสูง
ของกล้อง รวมถึงค่าเปอร์เซ็นต์ความแม่นยําในการให้ปุ๋ย ซึ่งจะเห็นว่า
เป็นข้อมูลจําเป็นพื้นฐานที่สําคัญเพื่อใช้ต่อยอด และการพัฒนาการ
ออกแบบให้เครื่องใส่ปุ๋ยแบบแม่นยําสามารถช่วยเกษตรกรในการลด
ต้นทุนและสามารถเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้
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การประเมินศักยภาพไม้โตเร็วบนพืน้ ที่ดนิ เค็ม สําหรับการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
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บทคัดย่อ
การนําพี้นที่ดินเค็มที่ให้ผลผลิตทางการเกษตรต่ํากว่าปกติมาปลูกพืชชีวมวลเพื่อนําไปเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าเป็น
แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินเค็ม โดยการปลูกชีวมวลที่เป็นไม้โตเร็วจะช่วยให้การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพพลังงานของไม้สนประดิพัทธ์ซึ่งเป็นไม้โตเร็วในพื้นที่ดิน
เค็มในประเทศไทยด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การประเมินพื้นที่ดินเค็มเพื่อปลูกสนประดิพัทธ์ (Casuarina junghuhniana) จาก
พื้นที่นอกเขตป่าอนุรักษ์ และนอกเขตชลประทาน (SST-FI area) เพื่อให้ได้พื้นที่ปลูกสนประดิพัทธ์ที่เป็นไปได้ตามกฎหมายและไม่มีผลกระทบ
ต่อพื้นที่ปลูกพืชทางการเกษตร โดยวิเคราะห์ปัจจัยการเพาะปลูกของไม้สนประดิพัทธ์ร่วมกับ แผนที่ชุดดิน แผนที่ดินเค็ม แผนที่เขตฝน แผนที่
เขตป่าอนุรักษ์ และแผนที่เขตชลประทาน จากการประเมินพบว่า พื้นที่ดินเค็ม SST-FI มีพื้นที่ 2,015,397 ไร่ที่สามารถปลูกสนประดิพัทธ์ได้ คิด
เป็นปริมาณ 6,506,838 ตัน/ปี ที่ความชื้นไม้สนประดิพัทธ์ 45% มาตรฐานเปียก และนําไปผลิตไฟฟ้าได้ 467.95 เมกะวัตต์เมื่อใช้โรงไฟฟ้าชีว
มวลแบบเผาไหม้โดยตรงที่มีประสิทธิภาพ 18 เปอร์เซ็นต์ เมื่อคํานึงถึงพื้นที่การขนส่งไม้สนประดิพัทธ์มีขนาด 25×25, 50×50 และ 75×75
ตารางกิโลเมตร ร่วมกับพื้นที่ที่มีชีวมวลเพียงพอสําหรับผลิตไฟฟ้าได้  5 เมกะวัตต์ กําลังการผลิตไฟฟ้านี้จะลดลงเป็น 309.79, 383.56 และ
417.26 เมกะวัตต์ตามลําดับ และพิจารณาพื้นที่การขนส่งทั้ง 3 ขนาด ร่วมกับ พื้นที่ที่มีสถานีเชื่อมต่อไฟฟ้าและสายส่ง กําลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จะ
เหลือเพียง 57.56, 216.05 และ 417.26 เมกะวัตต์ตามลําดับ หรือคิดเป็น 12.3, 46.17 และ 89.16% ตามลําดับเมื่อเทียบกับกําลังไฟฟ้าของ
พื้นที่ดินเค็มทั้งหมด
คําสําคัญ: โรงไฟฟ้าชีวมวล, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS), ไม้โตเร็ว, พื้นที่ดินเค็ม
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Abstract
Using a saline soil area for planting a fast growing tree for power generation instead of an agriculture crop for
food is an option for solving and utilizing this area. Furthermore, the fast growing tree is a suitable biomass for continuous
and sustainable power generation. The objective of this study is, therefore, to assess the power generation potential of
the fast growing tree “Casuarina junghuhniana” in the saline soil area of Thailand using geographic information system
(GIS). This land to protected forest and irrigated areas are not included in the assessment in order to get the total possible
area (SST-FI area) that is not against the law and does not encroach the crop area. Plantation data of Casuarina
junghuhniana and the Thailand’s maps of soil series, saline soil, isohyet data, protected forest and irrigated areas are used
for the assessment. The results showed that SST-FI area is around 2,015,397 rais (0.33 million hectares), which can
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produce the mass of Casuarina junghuhniana of approximately 6,506,838 tons per year at the moisture content of 45%
wet basis. This amount of the biomass can be converted to electricity of 467.95 MW by a direct-fired biomass power plant
with 18% efficiency. This amount of electricity will reduce to 309.79, 383.56 and 417.26 MW under the conditions of the
power plant size of more than  5 MW and transport area of 25×25, 50×50 and 75×75 square kilometers respectively.
Under these transport area conditions together with the area of available sub-station and transmission line, the generated
power is only 57.56, 216.05 and 417.26 MW or corresponding to 12.3, 46.17 and 89.16% of total generated power of SSTFI area.
Keywords: Biomass power generation, Geographic information system (GIS), Fast-growing tree, Saline soil.

1. บทนํา
พื้นที่ดินเค็มเป็นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาการเกษตรกรรมของ
ประเทศไทย โดยมีผลกระทบกับการความเป็นอยู่ของประชาชนอย่าง
มาก เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในประเทศประกอบอาชีพเกษตรกร
แต่ไม่สามารถใช้พื้นที่ทําการเพาะปลูกได้อย่างเต็มที่ทําให้เกิดปัญหา
ตามมาทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม (Srejaroen et al, (2009))
ปัญหาทั่วไปของเกษตรกรในพื้นที่ดินเค็ม ได้แก่ ปลูกพืชเจริญเติบโต
ได้น้อยและได้ผลผลิตไม่เต็มที่ (Lhorklang (2016)) โดยเฉพาะภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศ โดยมี ง านวิ จั ย ต่ า งๆ ที่ ใ ห้
ความสําคัญเกี่ยวกับแนวทางการจัดการพื้นที่ดินเค็มให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ได้แก่ การปลูกพืชทนเค็ม การปลูกไม้
โตเร็ว การทํานาเกลือ การปรับปรุงเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ํา เป็นต้น
(รังสรรค์ อิ่มเอิบ (2547)) เมื่อพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ ดินเค็ มด้ วยการปลูกไม้โตเร็วทนเค็ ม ได้แก่ ไม้ สนประดิ พัทธ์
(Casuarina junghuhniana) และไม้ ยู ค าลิ ป ตั ส (Eucalyptus
camaldulensis) โดยไม้ทั้งสองชนิดนี้จัดอยู่ในไม้โตเร็วประเภทไม้ใช้
สอยที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ (Royal Forest
Department, 2017) เฉพาะไม้สนประดิพัทธ์ มีคุณสมบัติในการตรึง
สารประกอบไนโตรเจนและสารอื่ นๆ ด้ วยเชื้ อจุ ลิ นทรี ย์แฟรงเคี ย
(Frankia sp.) ที่อาศัยอยู่ร่วมกับไม้สนชนิดนี้ อีกทั้งยังช่วยรักษา
สภาพแวดล้อมและป้องกันการกระจายดินเค็มไปยังบริเวณพื้นที่อื่นๆ
(National Park, Wildlife and Plant Conservation Department
(2017)) และสามารถปลูกได้ในดินทั่วๆ เติบโตได้ดีในดินทรายใกล้
ทะเลจนถึ งภู เขาสู งถึ ง 3,100 เมตรจากระดั บน้ํ าทะเล (Haruthaithanasan et al. (2014)) นอกจากนี้การปลูกไม้สนประดิพัทธ์ในพื้น
ที่ดินเค็ม ยังสามารถปรับปรุงคุณสมบัติทางชีวภาพและเคมีของดิน
โดยประโยชน์ในด้านพลังงานของไม้ชนิดนี้ จะติดไฟได้ดีและให้ค่า
ความร้อนสูง 4,987 แคลอรี่/กรัม (Haruthaithanasan et al.
(2014)) และ 4,520 แคลอรี่/กรัม (Royal Forest Department
(2016)) และที่ สํ าคั ญไม้ โตเร็ วชนิ ดนี้ เป็ นที่ นิ ยมนํ ามาเพาะปลู กใน
เหมืองแร่ร้าง เพื่อใช้เพิ่มความอุดมสมบรูณ์ของสภาพดินได้อีกด้วย
(Tanpibal (1988))
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ทางการเกษตรเพื่ อ ปลู ก พื ช พลั ง งาน
จํ าเป็ นต้ องคํ านึ งถึ งพื้ นที่ ที่มี ความเหมาะสมและมี ศั กยภาพอย่ าง
แท้จริง เพื่อเป็นการไม่แก่งแย่งพื้นที่ปลูกพืชอาหาร จึงควรเลือกใช้

พื้นที่ทางการเกษตรที่มีศักยภาพต่ําหรือพื้นที่เสื่อมโทรม ตัวอย่างเช่น
การปลูกต้นหลิวเพื่อฟื้นฟูสภาพดินในพื้นที่การเกษตรที่ปนเปื้อนสาร
แคดเมี่ยม (Schreurs et al. (2011)) การปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อใช้
เป็นพืชพลังงานบนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด
(ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง ยางพาราและปาล์ม) (Pratumwan
et al. (2015)) และการศึกษาการปลูกไม้โตเร็ว 5 ชนิด ในพื้นที่ทิ้งร้าง
(Haruthaithanasan et al. (2014)) การศึกษาความเค็มของดินที่มี
ผลต่อการปลูกไม้ยูคาลิปตัสและไม้สนประดิพัทธ์ (G.M. Crowley
(1994), Sun D. and Dickinson G.R. (1995)) และการใช้พื้นที่ดิน
เค็มปลูกไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis) ที่อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ (Luangjame. J and Lertsirivorakul, R.
(2002)) เป็นต้น
นอกจากนี้ ก ารหาปริ ม าณชี ว มวลสํ า หรั บ การผลิ ต ไฟฟ้ า ต้ อ ง
คํานึงถึงความเป็ นไปได้ในการรวบรวมและขนส่ งชีวมวลจากพื้นที่
ต่างๆ โดยจะคํานึงถึงระยะทางและความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
(Phoochinda (2014)) จากงานวิจัยที่ผ่านมา ได้พิจารณาข้อจํากัด
ศักยภาพเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อรวบรวม
ชีวมวลเหลือทิ้งทางการเกษตรแบบกระจายตัวด้วยระยะทางขนส่งชีว
มวล 61 กิโลเมตร (Khidhathong et al. (2014)) และระยะทาง
รวบรวมและขนส่งชีวมวลที่ 40-50 กิโลเมตร (Energy Policy and
Planning Office (2015)) ไปยังโรงไฟฟ้าชีวมวล รวมทั้งได้มีการ
ประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลสองชนิด ได้แก่ วัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตร (Residual Biomass) และ วัสดุเหลือทิ้งจากไม้ชีว
มวล (Woody biomass) ที่รวบรวมและขนส่งภายในพื้นที่ขนาด
2,500 และ 3,600 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ (Gomez et al.
(2010), Sun et al. (2013)) ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากชีวมวลยัง
ขึ้นอยู่กับสถานีเชื่อมต่อไฟฟ้าและสายส่ง เพื่อรองรับชีวมวลสําหรับ
ผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า (ยุทธพง (2558), บริษัท มุ่งเจริญ กรีน
เพาเวอร์ จํากัด (2560), Khidhathong et al. (2014))
จากข้อดีต่างๆ ในการปลูกไม้สนประดิพัทธ์ในพื้นที่ดินเค็ม รวมทั้ง
ความสําคัญของระบบ GIS และปัจจัยต่างๆ ที่ควรคํานึงถึงเพื่อ
ประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะ
ศึ ก ษาศั ก ยภาพการผลิ ตไฟฟ้ า จากไม้ ส นประดิ พั ทธ์ (Casuarina
junghuhniana) ที่ปลูกในพื้นที่ดินเค็มนอกเขตป่าอนุรักษ์และนอก
เขตชลประทาน (SST-FI area) ร่วมกับปัจจัยการเพาะปลูกของไม้สน
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ประดิพัทธ์ กับแผนที่ชุดดิน แผนที่ดินเค็ม แผนที่เขตฝน แผนที่เขตป่า
อนุรักษ์ และแผนที่เขตชลประทาน ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องคํานึงถึงใน
ด้านพื้นที่เก็บรวบรวมและขนส่งชีวมวล และพื้นที่ที่มีสถานีเชื่อมต่อ
ไฟฟ้าและสายส่ง
2. วิธีการดําเนินงานวิจัย
ในการศึกษานี้ เลือกใช้พื้นที่ดินเค็มเพื่อเพาะปลูกไม้สนประดิพทั ธ์
(Casuarina
junghuhniana) สํ า หรั บผลิ ตไฟฟ้ าด้ วยระบบ
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (GIS) สามารถจํ า แนกได้ 3 ขั้ น ตอน ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1: การหาพื้นที่เพาะปลูกไม้สนประดิพัทธ์ (Casuarina
junghuhniana)
เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร เลือกใช้พื้น
ที่ดินเค็ม นอกเขตพื้นที่ป่าไม้ และชลประทาน (SST-FI area) เพื่อใช้
ปลูกไม้สนประดิพัทธ์ ด้วยข้อมูลแผนที่ขนาด 1:50,000 ดังแสดงใน
Table 1 เพื่อใช้กําหนดพื้นที่เพาะปลูกด้วยปัจจัยการเพาะปลูกไม้สน
ประดิพัทธ์ ดังแสดงใน Table 2 และ 3 โดยการปลูกไม้สนประดิพัทธ์
จะใช้ ร ะยะเวลาไม่ น านและรอบเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ทุ ก 2 ปี
(Haruthaithanasan et al. (2014))
ขั้ นตอนที่ 2:
การประเมิ นผลผลิ ตของไม้ สนประดิ พั ทธ์
(Casuarina junghuhniana)
ผลผลิตชีวมวลของไม้สนประดิพัทธ์ ใช้ข้อมูลการประเมินของ
Haruthaithanasan et al. (2014) ดังแสดงใน Table 2 ตาม
ข้อกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเพาะปลูกและผลผลิต
เฉลี่ยรายปีของไม้สนประดิพัทธ์ โดยกําหนดสมมุติฐานว่าทุกปัจจัยมี
เกณฑ์น้ําหนักการประเมินเท่ากัน
ขั้นตอนที่ 3: การประเมินศักยภาพเบื้องต้นในการผลิตไฟฟ้า
การประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับศักยภาพการผลิตไฟฟ้าและกําลัง
ผลิตติดตั้งจากไม้สนประดิพัทธ์ มีสมมุตติฐานดังต่อไปนี้
 ประสิทธิภาพโดยรวมของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาดเล็ก
ทั่วไปแบบการเผาไหม้โดยตรงร่วมกับกังหันไอน้ํามีค่าประมาณ 18
เปอร์เซ็นต์ (Delivand et al. (2011))

 ไม้สนประดิพัทธ์ที่ความชื้นมาตรฐานเปียก 45% w.b.
(Haruthaithanasan et al. (2014)) ความร้อนจําเพาะ 9.45 MJ/kg
 การดําเนินงาน 6,570 ชั่วโมง/ปี (Delivand et al., 2010)
กํ าลั งการผลิ ตไฟฟ้ าและปริ มาณไฟฟ้ าที่ ผลิ ตได้ รายปี คํ านวณจาก
สมการ (1) และ (2) ตามลําดับ
P=

× × LHV

(1)

3.6× OH

E = P × OH
โดยที่ P
Ad
η
LHV
OH
E

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

(2)
กําลังการผลิตไฟฟ้า (MW)
อัตราการใช้เชื้อเพลิง (ton/y)
ประสิทธิภาพโดยรวมของโรงไฟฟ้า (decimal)
ค่าความร้อนจําเพาะ (MJ/kg)
ชั่วโมงการทํางานต่อปี (hr/y)
ปริมาณการผลิตไฟฟ้ารายปี (kWh/y)

 พิ จ ารณารู ป แบบการขนส่ ง สนประดิ พั ท ธ์ ที่ ข นาดพื้ น ที่
25 x 25, 50 x 50, และ 75 x 75 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ
(Gomez et al. (2010), Sun et al. (2013)
 คํานึงถึงพื้นที่ที่มีชีวมวลเพียงพอสําหรับการผลิตไฟฟ้าขนาด
5 เมกะวัตต์ ขึ้นไป (Tangmanotienchai et al. (2014), Thongsri
et al. (2015)) และพิจารณาสถานีเชื่อมต่อไฟฟ้าและสายส่งที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่ศึกษา เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการหาพื้นที่เหมาะสมสําหรับผลิต
ไฟฟ้า (Janke et al. (2010), Villacreses et al (2017)) สาเหตุที่ไม่
เลือกพื้นที่ที่มีชีวมวลเพียงพอสําหรับการผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าหรือ
ต่ํากว่า 5 เมกะวัตต์ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเหมาะสําหรับการลงทุน
ผลิตไฟฟ้าชีวมวลด้วยเทคโนโลยีระบบแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification
technology) (Vorayos et al. (2008), Pantuwacharapol et al.
(2014))
การหาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากไม้สนประดิพัทธ์ที่ปลูกบนพื้น
ที่ดินเค็ม ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ทั้งหมดมีขั้นตอน 3
Step ดังแสดงใน Figure 1

Table 1 Digital maps at 1:50,000 scale for identifying the plantation area of Casuarina junghuhniana.
Map Data
Saline Soil
Soil series
Forest protected areas
Irrigation areas
Agricultural Land Reform
Isohyet map
Substation and Transmission line

Sources
Land Development Department
Royal Forest Department
Royal Irrigation Department
Agricultural Land Reform Office
Meteorological Department)
Electricity Generating Authority of Thailand
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Table 2 The criteria for planting Casuarina unghuhniana (Haruthaithanasan et al. (2014))
Description

Factors of plantation
1.1 Soil fertility
1.2 Soil pH
1. Soil series
1.3 Soil depth
1.4 Land slope (%)
1.5 Electrical conductivity (ECe)
2. Isohyet map
Average annual rainfall
3. Yield at 45% w.b. (ton/rai) per 2 year cutting cycle

High suitable
High
5.5-8.0
> 100 cm
0-12
< 4 ds/m
> 1,600 mm.
12

Medium suitable
Medium
4.0-5.5
50-100 cm
12-20
4-8 ds/m
1,200-1,600 mm.
8

Table 3 Type of Salin soil (Land Development Department (2014))
Description
Tolerant
Moderate tolerant
Moderate sensitive

Area (rai)
1,528,769
63,965
1,864,665

Figure 1 Overview of assessment procedure for power and electricity generation potential from the
Casuarina junghuhniana.
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Low suitable
Low
< 4.0
25-50 cm
20-35
8-16 ds/m
600-1,200 mm.
5

3. ผลการวิเคราะห์
3.1 พื้นที่เพาะปลูกไม้สนประดิพัทธ์ (Casuarina junghuhniana)
ประเทศไทยมีพื้นที่ดินเค็ม จํานวน 3,547,401 ไร่ (0.57 ล้าน
เฮกตาร์) ดังแสดงใน Figure 2 พื้นที่ส่วนใหญ่ (44.97%) อยู่ในภาค
ตะวั นออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย เมื่ อพิ จารณาพื้ นที่ ดิ นเค็ ม
(SST) โดยแยกพื้นที่ป่าไม้เขตอนุรักษ์ และพื้นที่ชลประทาน (SST-FI
area) จะเหลือพื้นที่เพียง 2,045,337 ไร่ หรือ 57.65% เทียบกับพื้น
ที่ดินเค็มทั้งหมด (มีพื้นที่ 34.4% เป็นพื้นที่ปลูกข้าว เมื่อเทียบกับพื้น
ที่ดินเค็มทั้งหมด)

6,506,838 ตันต่อปี (จากพื้นที่เพาะปลูกระดับเหมาะสมปานกลาง
และน้อยจํานวน 978,879 ไร่ และ 1,036,500 ไร่ ตามลําดับ โดย
แต่ ล ะพื้ น ที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต ชี ว มวลได้ ปี ล ะ 3,915,588 ตั น /ปี และ
2,591,250 ตัน/ปี ตามลําดับ) เมื่อคิด

Figure 3 The Palntation areas of Casuarina junghuhniana.

Figure 2 Map of Saline soil in Thailand.
จากปัจจัยการเพาะปลูกทั้ง 3 ระดับ ของไม้สนประดิพัทธ์ใน
Table 2 ผลวิเคราะห์พบว่ามีพื้นที่ SST-FI จํานวน 2,015,397 ไร่
หรือ 56.81% ที่สามารถปลูกไม้โตเร็วชนิดนี้ได้ เมื่อเทียบกับพื้น
ที่ดินเค็มทั้งหมด ดังแสดงใน Figure 3 ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่กระจายอยู่
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

เมื่อคํานึงถึงพื้นที่รวบรวมและการขนส่งไม้ชีวมวลขนาดต่างๆ ได้แก่
25 x 25, 50 x 50, และ 75 x 75 ตารางกิโลเมตร ดังแสดงใน
Figure 4 และพิจ ารณาพื้น ที่ที่มีชี วมวลเพี ยงพอสํา หรั บการผลิ ต
ไฟฟ้าได้มากกว่าหรือเท่ากับ 5 เมกะวัตต์ ขึ้นไป การผลิตไฟฟ้าจะ
ลดลงจาก 467.95 เมกะวัตต์ เหลือ 309.79, 383.56 และ 417.26
เมกะวัตต์ ตามลําดับ ดังแสดงใน Figure 5 นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์
พื้นที่การขนส่งทั้ง 3 ขนาด ร่วมกับข้อมูลสถานีเชื่อมต่อไฟฟ้าและ
สายส่ง การผลิตไฟฟ้าที่ได้เหลือเพียง 57.56, 216.05 และ 417.26
เมกะวั ตต์ ตามลํ า ดั บ ดั ง แสดงในรู ป 6 โดยรายละเอี ยดทั้ งหมด
แสดงใน Table 4

3.2 ศักยภาพเบื้องต้นของชีวมวลและการผลิตไฟฟ้า
จากผลผลิ ต ไม้ ส นประดิ พั ท ธ์ (Haruthaithanasan et al.
(2014)) ในพื้นที่ SST-FI พบว่าสามารถให้ผลผลิตชีวมวลได้ปีละ

Figure 4 The bioamss potential under transport area condition of 25 x 25, 50 x 50 and 75 x 75 square kilometers.
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Figure 5 The bioamss potential under transport area condition of 25 x 25, 50 x 50 and 75 x 75 square kilometers.

Figure 6 Potential of electricity generation under these transport area conditions together with the area of available substation and transmission line.
4. สรุปผล
จากการประเมินศักยภาพการเพาะปลูกไม้โตเร็วบนพื้นที่ดินเค็ม
(SST) เพื่อผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) โดยหลี ก เลี่ ย งผลกระทบพื้ น ที่ ป่ า ตามกฎหมายและพื้ น ที่
เพาะปลูกพืชทางการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทาน (SST-FI area)
พบว่ า มี พื้ น ที่ เ พี ย งจํ า นวน 2,015,397 ไร่ ที่ ส ามารถปลู ก ไม้ ส น
ประดิพัทธ์ และให้ผลผลิตไม้ชีวมวลได้ปีละ 6,506,838 ตัน สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้ 467.95 เมกะวัตต์ โดยศักยภาพการผลิตไฟฟ้าที่ได้คิด
เป็น 8.40% เมื่อเทียบกับเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลของ
AEDP:2015 ที่ 5,570 เมกะวัตต์ (Ministry of Energy (2015)) เมื่อ
คํานึงถึงพื้นที่รวบรวมชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้าและวิเคราะห์ระยะทางใน
การรวบรวมและขนส่งชีวมวล พบว่าที่ขนาด 25 x 25, 50 x 50, และ
75 x 75 ตารางกิโลเมตร การผลิตไฟฟ้าจะลดลงเหลือ 309.79,
383.56 และ 417.26 เมกะวั ตต์ ตามลํ าดั บ เมื่ อนําเงื่ อนไขสถานี
เชื่อมต่อไฟฟ้าและสายส่ง เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ มาร่วม

พิจารณาพบว่ าการผลิ ตไฟฟ้าที่ ได้ จากพื้ นที่ ทั้งสามขนาดจะลดลง
เหลือ 57.56, 216.05 และ 417.26 เมกะวัตต์ ตามลําดับ
ในการวิเคราะห์พื้นที่การรวบรวมและขนส่งชีวมวลทั้ง 3 ขนาด
ร่วมกับข้อมูลสถานีเชื่อมต่อไฟฟ้าและสายส่ง แสดงให้เห็นว่าพื้นที่
ขนส่งขนาด 25 x 25 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณ ชีวมวลไม่เพียง
พอที่จะนํามาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากความหนาแน่น
ของปริมาณชีวมวลในพื้นที่มีน้อยเกินไป
5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์
จาก กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา
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Table 4 Potential of electricity generation using Casuarina junghuhniana wood.
Description
1. Saline soil (SST area)
- Excluding forest area (SST-F area)
- Excluding forest and irrigation areas (SST-FI area)
2. The Palntation areas of Casuarina junghuhniana
- Medium suitable area (978,897 rai)
- Low suitable area (1,036,500 rai)
3. The conditions of the power plant size of 1- 4.99 MW
- The area of available sub-station and transmission line
4. The conditions of the power plant size of more than  5 MW
- The area of available sub-station and transmission line

Area
(rai)

Wood
Power
Production generation
(ton/year)
(MW)

3,547,401
2,391,097
2,045,337
2,015,397

6,506,838

The Potential of electricity
generation under these
transport area conditions (MW)
25 x 25 50 x 50 75 x 75
km2
km2
km2

467.95
432.91
101.68
309.79
57.56
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หลังคาแบบจั่วสองชั้นโดยพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ ขนาดของโรงเรือนมีมิติกว้าง x ยาว x สูง อยู่ระหว่าง 2500 - 4000 mm, 2500 4000 mm และ 2000-2500 mm ตามลําดับ โดยให้ช่องเปิดด้านบนระหว่างผนังและหลังคาของหน้าจั่วชั้นแรกมีค่าระหว่าง 100-200 mm
และชั้นที่สองระหว่าง 150 - 300 mm ช่องเปิดให้อากาศเข้าด้านล่างมีขนาด กว้าง x ยาว อยู่ระหว่าง 500 - 800 m และ 500 - 800 m
ตามลําดับ เงื่อนไขที่ทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือนมีค่าต่ําที่สุดเท่ากับ 303.50 K คือเงื่อนไขที่โรงเรือนมีความกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ
2500 x 3591 x 2500 mm มีช่องเปิดระหว่างหน้าจั่วชั้นแรกเท่ากับ 200 mm และช่องเปิดระหว่างหน้าจั่วชั้นที่สองเท่ากับ 291 mm ช่อง
เปิดที่พื้นมีขนาดกว้าง x ยาวเท่ากับ 800 x 800 mm ตามลําดับ
คําสําคัญ: การระบายอากาศ, การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด, หลังคาหน้าจั่วสองชั้น, เห็ดหลินจือ
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Abstract
The purpose of this research is to simulate for optimize ventilation conditions in a double gable roof of Lingzhi
house using computational fluid dynamics. The size of the house is dimension x width x height between 2500 - 4000 mm,
2500 - 4000 mm and 2000-2500 mm, respectively. The top gap between the walls and roof of the first gable is between
100-200 mm and the second gap is between 150 - 300 mm. The air intake is below the width x between 500 - 800 m and
500 - 800 m, respectively. The minimize average temperature inside the house is 303.50 K when the house of width x
length x height is 2500 x 3591 x 2500 mm, the gap between the first gable is 200 mm, the gap between the second gable
is 291 mm, the intake width x length is 800 x 800 mm. respectively.
Keywords: Ventilation, Optimization, double gable roof, Lingzhi mushroom.

1. บทนํา
การออกแบบโรงเรื อ นให้ มี ก ารไหลเวี ย นของอากาศแบบ
ธรรมชาติ (natural ventilation หรือ passive ventilation)
(Passive ventilation, 2017) เป็นส่วนที่สําคัญในการสร้าง
โรงเรื อ นให้ เ หมาะสมกั บ พื ช ในแต่ ล ะชนิ ด เนื่ อ งจากพื ช มี ค วาม
ต้ อ งการปั จ จั ยที่ จํ า เป็ นหลายๆ ปั จ จั ย ได้ แ ก่ อุ ณ หภู มิ ความชื้ น
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณออกซิเจน การไหลเวียนของ
อากาศ เป็นต้น (Hopper, 2012) การควบคุมอากาศภายใน

โรงเรือนเป็นปัจจัยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งถึงแม้พืชจะต้องการความ
ความชื้นแต่หากไม่มีการระบายความชื้นส่วนเกินออกจากโรงเรือน
บ้างอาจส่งผลให้เกิดโรคพืชขึ้นได้ (Oyster Mushroom Cultivation,
2004) นอกจากการไหลเวียนของอากาศจะช่วยควบคุมความชื้นแล้ว
ยั ง สามารถควบคุ ม ปริ ม าณคาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นโรงเรื อ นได้
เช่ น เดี ย วกั น เพราะในการเปิ ด ดอกเห็ ด นั้ น หากมี ป ริ ม าณ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของดอกเห็ด ทําให้
เห็ดเสียรูปและราคาไม่ได้ตามมาตรฐาน (Lambert, 1993; Lee, et
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al., 2012; Briones, et al., 1992) การเพาะเห็ดหลินจือในประเทศ
ไทยมี ลั กษณะของโรงเรื อนเปิ ดดอกที่ แตกต่ างกั นขึ้ นอยู่ กั บความ
ชํานาญของเกษตรกรแต่จะมีกระบวนการเพาะที่คล้ายคลึงกันได้แก่
การหมักวัสดุทางการเกษตร การนึ่งฆ่าเชื้อ การบ่มก้อนเชื้อ การเปิด
ดอก และเก็บเกี่ยว (Fungiculture, 2017) ซึ่งขั้นตอนที่จําเป็นต้องมี
โรงเรือนได้แก่การบ่มก้อนเชื้อ และการเปิดดอ ในสองขั้นตอนนี้จะมี
การปัจจัยที่ต้องควบคุมแตกต่างกันโดยในบทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่
การศึกษาการการจําลองสถานะการณ์เพื่อหาการระบายอากาศที่
เหมาะสมที่สุดในโรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือที่มุงหลังคาแบบจั่วสอง
ชั้นโดยพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ ในปี Mistriotis และคณะ
(1997) ได้นําเอาพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณมาใช้ในการวิเคราะห์
อากาศที่ไหลแบบบังคับผ่านโรงเรือนที่มีการออกแบบที่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ารูปทรงของโรงเรือนส่งผลต่อการไหลเวียน
ของอากาศภายในโรงเรือนซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิที่
ได้รับจากภายนอก โดยงานวิจัยนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการใช้สมการ k-
ยั งให้ ผลการวิ เคราะห์ พฤติ กรรมของอากาศที่ ใกล้ เคี ยงกั บผลการ
ทดสอบจริงอีกด้วย (Mistriotis, Bot, Picuno, and ScarasciaMugnozza, 1997; Mistriotis, Arcidiacono, Picuno, Bot, and
Scarascia Mugnozza, 1997) สอคคล้องกับงานของNorton และ
คณะ (2007) ก็แสดงให้เห็นว่ารูปทรงของโรงเรือนและโครงสร้าง
ภายในโรงเรือนมีผลต่อการไหลเวียนของอากาศภายในและภายนอก
โรงเรือนทั้งสิ้น ซึ่งพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณนั้นมีแนวโน้มจะถูก
นํามาใช้ในการประเมินและออกแบบโรงเรือนมากขึ้น (Sørensen
and Nielsen, 2003) เนื่องจากเทคนิคถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูง
และคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันเอื้ออํานวยให้สามารถนําเอาเทคนิคนี้
มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จากที่กล่าวมานั้นจึงเป็นที่มาของการจําลองสถานะการณ์เพื่อ
หาการระบายอากาศที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในโรงเรื อ นเปิ ด ดอกเห็ ด
หลิ น จื อ ที่ มุ ง หลั ง คาแบบจั่ ว สองชั้ น โดยพลศาสตร์ ข องไหลเชิ ง
คํานวณ
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ
การวิเคราะห์การไหลเวียนของอากาศภายในโรงเรือนเปิดดอก
เห็ดหลินจือในงานวิจัยนี้ใช้สมการพื้นฐานทั่วไปในการวิเคราะห์ ได้แก่
สมการอนุรักษ์มวล (conservation of mass) สมการอนุรักษ์
โมเมนตัม (conservation of momentum) และสมการอนุรักษ์
พลังงาน (conservation of energy) ซึ่งแสดงได้ดังสมการที่
ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง ถึงสมการที่ ผิดพลาด! ไม่พบ
แหล่งการอ้างอิง ตามลําดับ ซึ่งสมการเหล่านี้ที่อยู่ภายใต้สมการการ
อนุรักษ์จะถูกใช้ในการทํานายพฤติกรรมต่างๆ ของของไหลทั้งหมด
(Petrila, Trif, and Brezinski, 2005; Wendt, 2009; Pozrikidis,
2011; H. K. and Malalasekera, 2007) ซึ่งหน่วยวัดของตัวแปรที่
นํามาใช้ในการคํานวณคือ ความหนาแน่น, , มีหน่วยเป็น kg m-3

ความเร็ว, ui , มีหน่วยเป็น m s-1 เวลา, t, มีหน่วยเป็น s อุณหภูมิ,
T, มีหน่วยเป็น K ความหนืดพลวัต,, มีหน่วยเป็น Pa s ความดัน,
P, มีหน่วยเป็น Pa
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2.2 การออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด
การออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ดในงานวิจัยนี้เป็นโรงเรือนแบบ
หน้าจั่วสองชั้นดัง ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง โดยการศึกษา
กําหนดตัวแปรออกแบบ (design variable) หรือตัวแปรอิสระที่
ต้องการศึกษาออกเป็น 7 ตัวแปรได้แก่ ขนาดของโรงเรือนมีมิติ
กว้าง x ยาว x สูง อยู่ระหว่าง 2500 - 4000 mm, 2500-4000
mm และ 2000-2500 mm กําหนดให้เป็นตัวแปร x1, x2 และ x3
ตามลําดับ โดยให้ช่องเปิดด้านบนระหว่างผนังและหลังคาของหน้า
จั่วชั้นแรกมีค่าระหว่าง 100-200 mm และชั้นที่สองระหว่าง 150 300 mm กําหนดให้เป็นตัวแปร x4 และ x5 ตามลําดับ ซึ่งแสดงได้
ดัง ผิดพลาด! ไม่ พบแหล่ งการอ้างอิง ช่องเปิดด้ านล่างมีขนาด
กว้าง x ยาว อยู่ระหว่าง 500 - 800 m และ 500 - 800 m
กําหนดให้เป็นตัวแปร x6 และ x7 ตามลําดับ ซึ่งแสดงได้ดัง
ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง แบบจําลองที่จะนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์เป็นแบบจําลองของอากาศภายในโรงเรือนซึ่งแสดงได้ดัง
ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง กําหนดให้อุณหภูมิเริ่มต้นมีค่า
เท่ากับ 303.13 K และโรงเรือนได้รับพลังงานจากการแผ่รังสีและ
การพาความร้อนโดยมีสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนความร้อนเท่ากับ
100 W m-2 K-1 และมีอุณหภูมิของอากาศภายนอกเท่ากับ 308.13
K

Figure 1 the double gable Lingzhi house.
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Figure 2 a fluid domain of the double gable Lingzhi house.

Figure 3 bottom iso view of the double gable Lingzhi
house.
2.3 การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด
การหาค่ า ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด จะกระทํ า ได้ เ มื่ อ มี ฟั ง ก์ ชั่ น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (independent parameter)
และตัวแปรผลตอบสนอง (respond parameter) เพื่อนํามาใช้ใน
การวิ เ คราะห์ เ งื่ อ นไขที่ ทํ า ให้ ฟั ง ก์ ชั่ น จุ ด ประสงค์ (objective
function) มีค่าที่เหมาะสมที่สุดที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ต้องการ
(Li and Zheng, 2017) ในงานวิจัยนี้ใช้เทคนิคพื้นผิวตอบสนอง
(response surface methodology ,RSM ) ซึ่งเป็นเทคนิคทาง
สถิ ติ ม าใช้ ใ นการออกแบบเพื่ อ หาค่ า ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด (Bezerra,
Santelli, Oliveira, Villar, and Escaleira, 2008) ทําให้ทราบ
ความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ต่ า งๆ แล้ ว นํ า มาสร้ า งเป็ น สมการ การ
กํ า หนดตั ว แปรต้ น ใช้ ก ารออกแบบการทดลองแบบ central
composite design โดยพิจารณา 7 ปัจจัย 5 ระดับ จากนั้นหา
ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่นในรูปแบบฟังก์ชั่นพหุนาม (polynomial
function) และผลตอบสนองคืออุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือนดัง
สมการที่ ผิ ด พลาด! ไม่ พ บแหล่ ง การอ้ า งอิ ง จากนั้ น จึ ง นํ า ไป
วิเคราะห์หาสภาวะที่เหมาะสมที่ทําให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนมีค่า
ต่ําที่สุด การศึกษาเริ่มจากทําการสุ่มค่าตัวแปรออกแบบ x1, x2, x3
x4 x5 x6 และ x7 จํานวน 79 ตัวอย่างเพื่อนํามาใช้ในการหาค่า
ผลตอบสนอง หรือค่าอุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือน จากนั้นนํามา
วิเคราะห์เพื่อหาพื้นผิวตอบสนอง ขั้นตอนต่อมาเป็นการวิเคราะห์
หาค่ า การตอบสนองของแต่ ล ะตัว แปรว่ า ส่ ง ผลต่ ออุ ณ หภู มิเฉลี่ ย
ภายในโรงเรือนอย่างไร ส่วนขั้นตอนสุดท้ายเป็นการหาสภาวะที่
เหมาะสมที่สุดที่ทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือนมีค่าต่ําที่สุด
y  0  ki 1 i x i  ik1 ii x i2  1ki  j ii x i x j   (4)

3. ผลการศึกษา
ผลการจําลองสถานะการณ์เพื่อหาการระบายอากาศที่เหมาะสม
ที่สุดในโรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือที่มุงหลังคาแบบจั่วสองชั้นโดย
พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณเมื่อทําการวิเคราะห์แล้วสามารถแสดง
ตัวอย่างการวิเคราะห์ได้ดัง Figure 4-9 ซึ่งผลการวิเคราะห์จะแสดง
ออกมาเป็นเฉดสีของอุณหภูมิ (temperature contour) ดัง Figure
4-6 และเวกเตอร์ความเร็ว (velocity vector) Figure 7-9

Figure 4 temperature contour of house domain in front
view.

Figure 5 temperature contour of house domain in side
view.

Figure 6 temperature contour of house domain in top
view.
เฉดสีใน ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง แสดงลักษณะการ
กระจายตัวของอุณหภูมิภายในโรงเรือนที่มุมด้านหน้าจะเห็นว่ามี
การกระจายตัวของอากาศที่มีอุณหภูมิต่ําอยู่ด้านล่างส่วนอากาศที่มี
อุณหภูมิสูงจะลอยตัวอยู่ด้านบนซึ่งสอดคล้องกันกับ ผิดพลาด! ไม่
พบแหล่งการอ้างอิง และ ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง

Figure 7 velocity vector of house domain in front view.
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Figure 8 velocity vector of house domain in side view.

Figure 10 average temperature in various width of house.

Figure 9 velocity vector of house domain in top view.
ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง - 9 แสดงให้เห็นถึงทิศ
ทางการไหลของอากาศภายในโรงเรือนโดยแสดงเป็นเวกเตอร์ของ
ความเร็วซึ่งจากผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง จะเห็นได้ว่า
อากาศมีทิศทางการไหลหมุนวนออกด้านข้างโรงเรือน อีกส่วนหนึ่ง
ลอยขึ้นสู่จั่วด้านบน ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง แสดงให้
เห็ น เวกเตอร์ ค วามเร็ ว ของกาศมุ ม มองด้ า นข้ า งแสดงให้ เ ห็ น ว่ า
อากาศมีทิศทางการเคลื่อนที่ออกจากช่องเปิดอากาศด้านล่าง และ
หมุนวนไปในพื้นที่ด้านข้างและด้านบนโรงเรือน ผิดพลาด! ไม่พบ
แหล่งการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่าการเปิดช่องรับอากาศด้านล่างยัง
ส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของอากาศจากจุดศูนย์กลางโรงเรือนไป
รอบทั่วโรงเรือน จากนั้นดําเนินเปลี่ยนแปลงตัวแปร x1 ถึง x7 เพื่อ
ทดสอบผลการตอบสนอง โดยมี ค่ า เริ่ ม ต้ น ดั ง ผิ ด พลาด! ไม่ พ บ
แหล่งการอ้างอิง

Figure 11 average temperature in various length of house.

Figure 12 average temperature in various height of house.

Table 1 parameter of respond surface.
parameter
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7

parameter names
width of house
length of house
height of house
gap of bottom air
gap of top air
width of hole
length of hole

response point
3,250
3,250
2,250
150
225
650
650

Figure 1 average temperature in various width of hole.
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Figure 2 average temperature in various length of hole.
ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง - 16 แสดงให้เห็นว่าเมื่อมิติ
ของช่องเปิดระหว่างผนังและหลังคา และช่องเปิดที่พื้นโรงเรือนมี
ค่าเพิ่มขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโรงเรือนมีค่าลดลง จากนั้น
นํ า เอาผลตอบสนองที่ ไ ด้ ม าวิ เคราะห์ ห าผลตอบสนองเฉพาะตั ว
(local sensitivity) ต่อค่าอุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือนจะได้ดัง
ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง

Figure 17 local sensitivity.
จาก ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง แสดงให้ทราบว่าตัว
แปร x1, x2 และ x3 ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิเฉลี่ยในทางบวก
หมายถึงทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยมีค่าสูงขึ้น และตัวแปร x4, x5, x6 และ
x7 ส่งผลต่ออุณหภูมิในทางลบหมายถึงทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยมีค่า
ลดลง ตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อค่าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ความ
กว้างของโรงเรือน ส่วนตัวแปรที่ทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยลดลงได้มาก
ที่สุดได้แก่ช่องเปิดด้านล่าง
จากผลการวิ เ คราะห์ แ ล้ ว จะได้ จุ ด ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ที่ ส ภาวะ
เงื่อนไขที่โรงเรือนมีความกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 2500 x 3591
x 2500 mm มีช่องเปิดระหว่างหน้าจั่วชั้นแรกเท่ากับ 200 mm
และช่องเปิดระหว่างหน้าจั่วชั้นที่สองเท่ากับ 291 mm ช่องเปิดที่
พื้นมีขนาดกว้าง x ยาวเท่ากับ 800 x 800 mm ส่งผลให้มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยภายในโรงเรือนต่ําที่สุดเท่ากับ 303.50 K
4. สรุป
การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การจํ า ลองสถานะการณ์ เ พื่ อ หาการระบาย
อากาศที่เหมาะสมที่สุดในโรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือที่มุงหลังคา
แบบจั่ ว สองชั้ น โดยพลศาสตร์ ข องไหลเชิ ง คํ า นวณ โดยทํ า การ

เปลี่ยนแปลงตัวแปรจํานวน 7 ตัวแปร ได้แก่ ขนาดของโรงเรือนมี
มิติกว้าง x ยาว x สูง อยู่ระหว่าง 2500-4000 mm, 2500-4000
mm และ 2000-2500 mm กําหนดให้เป็นตัวแปร x1, x2 และ x3
โดยให้ช่องเปิดด้านบนระหว่างผนังและหลังคาของหน้าจั่วชั้นแรกมี
ค่าระหว่าง 100-200 mm และชั้นที่สองระหว่าง 150-300 mm
กําหนดให้เป็นตัวแปร x4 และ x5 ช่องเปิดด้านล่างมีขนาด กว้าง x
ยาว อยู่ระหว่าง 500-800 m และ 500-800 m กําหนดให้เป็นตัว
แปร x6 และ x7 ตามลําดับ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามิติของ
โรงเรือนมีผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือน โดยตัวแปรที่ส่งผล
กระทบต่อค่าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ความกว้างของโรงเรือน
ส่วนตัวแปรที่ทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยลดลงได้มากที่สุดได้แก่ช่องเปิด
ด้านล่าง
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในสภาวะที่โรงเรือนมีมิติความกว้าง
x ยาว x สูง เท่ากับ 2500 x 3591 x 2500 mm มีช่องเปิดระหว่าง
หน้าจั่วชั้นแรกเท่ากับ 200 mm และช่องเปิดระหว่างหน้าจั่วชั้นที่
สองเท่ากับ 291 mm ช่องเปิดที่พื้นมีมิติของช่องขนาดกว้าง x ยาว
เท่ากับ 800 x 800 mm ส่งผลให้มีอุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือน
ต่ําที่สุดเท่ากับ 303.50 K ซึ่งจากผลการศึกษานี้จะได้นําไปใช้ใน
การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาสภาวะที่ เ หมาะสมกั บ ต่ อ การเปิ ด ดอกเห็ ด
หลินจือในเงื่อนไขอื่นๆ ต่อไป
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บทคัดย่อ
ปัญหาสารเคมีตกค้างในผลผลิตเกษตรและสิง่ แวดล้อม นอกจากจะทําให้ผู้บริโภคกังวลใจแล้ว ยังทําให้เกษตรกรเสียเงินตราซื้อจาก
ต่างประเทศ และมีปริมาณนําเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 ประเทศไทยนําเข้าสารเคมีเกษตร 119,971 ตัน มูลค่าถึง 19,326 ล้านบาท
สามารถลดได้โดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ หรือการใช้สารชีวภัณฑ์ รวมทั้งหาวิธีพ่นที่สะดวก รวดเร็ว ลดความเหนื่อยยากของเกษตรกร
อากาศยานไร้คนขับพ่นสารเกษตร เป็นเทคโนโลยีใหม่ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม จึงเร่ง
ดําเนินการวิจัยและได้เครื่องต้นแบบในปลายปี 2559 มีคุณลักษณะทางเทคนิค ดังนี้ (1) เป็นโดรนแบบมัลติโรเตอร์ 4 ใบพัด (2) ควบคุมการ
ทํางานด้วยรีโมท (3) ใช้ต้นกําลังจากแบตเตอรี่ 16,000 mAh (4) มีระยะห่างแกนมอเตอร์ใบพัด 90 cm (5) บรรจุสารได้ครั้งละ 4 l (6) หน้า
กว้างการพ่น 1.5-3.0 m (7) ความสูงที่เหมาะจากยอดพืชเป้าหมาย 1.5-2.5 m (8) มิติโดยรวม (กxยxส) 100x160x50 cm (9) น้ําหนัก 5.5
kg และ(10) ราคาประมาณ 100,000 บาท
ผลการทดสอบพ่นสาร ในแปลงผักคะน้า หอม ผักชี นาข้าว และในไร่อ้อย มีความสามารถในการทํางาน 3-5 min rai-1 ซึ่งเร็วกว่า
การใช้แรงงานคนที่ใช้เครื่องพ่นแบบสะพายหลัง 6-9 เท่า รวมทั้งมีละอองสารติดที่ใต้ใบมากกว่า เนื่องจากมีแรงลมจากใบพัด โดรนช่วยเป่า
และทดสอบพ่นสารในสวนมะพร้าวน้ําหอมมีความสูงเฉลี่ย 11 m ใช้เวลาประมาณ 15 min rai-1
คําสําคัญ: โดรน, โดรนเกษตร, สารชีวภัณฑ์

Abstract
Drone or an unmanned aerial vehicle (UAV) is flying robot and new technology. According to “Thailand 4.0”
policy, Agricultural engineering research institute developed agricultural drone to spray bio-pesticides in 2017. Technical
specifications of the invented drone were 1) quad-rotor aircraft 2) flight control by remote 3) power battery of 16,000 mAh
4) wheelbase 90 cm 5) payloads of 4 L 6) spraying width of 1.5-3 m 7) a spraying altitude from target of 1.5-2.5 m (8)
dimension of 100 cm width x 160 cm length x 50 cm height 9) body weight of 5.5 kg Price of drone around 100,000
Bath/unit. The result of spraying in kale, onion, celery, rice and sugarcane fields shown that capacity of drone was 3-5 min
rai-1 Furthermore, spraying capacity in young coconut fields was 15 min rai-1
Keywords: Drone, Agricultural drone, Bio-pesticide

1. บทนํา
ในแต่ละปี ไทยนําเข้าสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเป็นจํานวนมาก เพื่อ
ใช้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จากรายงานของสํานักควบคุมพืชและ
วัสดุทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2558
มีการนําเข้าสารเคมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 นําเข้า
119,971 ตัน มูลค่า 19,326 ล้านบาท

การใช้ สารเคมี ควบคุ มศั ตรู พื ช หากใช้ อย่ างถู กวิ ธี จะช่ วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตจากการรบกวนของโรคแมลงศัตรูได้
เป็นอย่างมาก ภาควิชาพืชไร่นา (2559) แต่จากรายงานของ สํานัก
วิชาการ สังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2556) รายงานว่า
ประเทศไทยมีสถิตการนําเข้าสูงขึ้นในแต่ละปี แต่ผลผลิตต่อไร่กลับไม่
เพิ่มตามปริมาณสารเคมีที่ใช้ ดังแสดงใน Figure 1
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Figure 1 ปริมาณนําเข้าปุ๋ยและสารเคมีเกษตร
การกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชด้วยสารเคมี เกษตรกรจะคิดเพียงกรณี
“ต้นทุนต่ํา” เนื่องจากมีสาเหตุหลายปราการ อาทิ มีพื้นทําเกษตร
น้ อย มี ทุ นน้ อย ขาดองค์ ค วามรู้ และเหตุ ผลสํ าคั ญคื อ 220 “ไม่
สามารถกําหนดราคาพืชผลได้อย่างแน่นอน จึงต้อง ลงทุนให้น้อย
ที่สุดเท่าที่จะทําได้” แต่ผลกระทบจากการใช้สารเคมี ที่ตามมามี
มากมายอยู่นอกเหนือการขอบเขต “การประกอบอาชีพเกษตร” เมื่อ
มองภาพในรวมควรเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องวิจัยเครื่องจักรกล
เกษตร ที่ มี ค วามเหมาะสมในการใช้ ง านทั้ ง ในด้ า นราคาและ
ความสามารถในการทํางานต่อวัน โดยยึดแนวทางของเกษตรอินทรีย์
เพื่ อทํ าให้ ระบบเกษตรกรรมมี ความยั่ งยื น เนื่ องจากไม่ มี สารเคมี
ตกค้างในสิ่งแวดล้อม
แนวทางหนึ่งที่จะลดปริมาณการใช้สารเคมี คือใช้สารชีวภัณฑ์
ทดแทน รวมทั้งหาวิธีพ่นที่สะดวก รวดเร็ว ลดความเหนื่อยยากและ
ลดเวลาการทํ า งานของเกษตรกร ซึ่ ง โดยทั่ วไปการพ่ นสารจะใช้
แรงงานคน หรือเครื่องจักรกลเกษตรที่เคลื่อนที่ตามพื้นดิน หากใช้
อากาศยานไร้คนขับพ่น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการ
ผลิตพืชได้
2. อุปกรณ์และวิธีการ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัยคือการออกแบบโดรนสําหรับใช้พ่นสาร
ชีวภัณฑ์ เพื่อกําจัดและควบคุมโรคแมลงศัตรูพืช ในแปลงคะน้า ข้าว
และ มะพร้าวน้ําหอม
ซึ่งอุปกรณ์และวิธีการ มีดังนี้ (1) ตรวจเอกสาร (2) ศึกษาและ
รวบรวมข้อมูล (3) การออกแบบ (4) สร้าง ทดสอบ ในโรงปฏิบัติการ
ของสถาบั น วิ จั ย เกษตรวิ ศ วกรรม และ ภาคสนามในแปลงของ
เกษตรกร ในจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และปทุมธานี (5)ปรับปรุงให้
เหมาะสมกั บการใช้ งาน (6)นํ าไปสาธิ ตแก่ เกษตรกร ชาวสวนผั ก
ชาวนา และชาวสวนมะพร้าว (7) จัดทํารายงาน และสรุปผล เผยแพร่
แก่ผู้เกี่ยวข้อง

คือ ปริมาณการนําเข้าสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เมื่อ
เที ย บตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2549-2554 ทั้ ง ๆ ที่ ผ ลผลิ ต ต่ อ ไร่ ข องพื ช
เศรษฐกิจ อาทิ ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง และยางพารา กลับไม่
เพิ่มขึ้น จากข้อมูลของสํานักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2553 มีการนํ าเข้ าสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชมากถึง 120,000 ตันโดยสารที่ใช้มากที่สุดได้แก่ สาร
กําจัดวัชพืช (Herbicides) ร้อยละ74 สารกําจัดแมลง (Insecticides)
ร้อยละ 14 สารป้องกันกําจัดโรคพืช ร้อยละ 9 และสารอื่น ๆ ร้อยละ
3 จากการประเมินของ World bank และ FAO ชี้ให้เห็นว่าผลจาก
การเปรียบเทียบการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของไทยสูงกว่าประเทศที่
พัฒนาแล้ว เช่น ฝรั่งเศส โปรตุเกต ถึงเท่าตัว เป็นผลให้ระหว่างปี
พ.ศ. 2553-2554 ระบบการแจ้งเตือนสินค้าอาหาร(Rapid Alert
System for Food:RASFF) ของสหภาพยุโรป (EU) มีการตรวจพบ
สารเคมีตกค้างในพืชผักของประเทศไทยถึง 55 ครั้ง
 โดรน หรือ UAV ย่อมาจาก Unmanned Aerial Vehicle
ภาษาไทยเรียกว่า อากาศยานไร้คนขับ มีหลักการทํางานโดยควบคุม
ด้ วยวิ ทยุ บั งคั บหรื อรี โมทจากผู้ ควบคุ ม ที่ อยู่ บนสถานี ภาคพื้ นให้
ทํางานตามภารกิจที่ต้องการ
ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทยามาฮ่าได้ผลิตและจําหน่ายโดรนแบบ
เฮลิคอปเตอร์ ตั้งแต่ปี 1997 หรือ พ.ศ.2540 และปัจจุบันมีการใช้
งานโดรนรุ่น R-max ประมาณ 2,400 เครื่อง โดยนําไปใช้งาน สํารวจ
ภูมิประเทศ การพ่นสารเคมี พ่นปุ๋ย เพื่อควบคุมโรคแมลงศัตรูพืช
บรรทุกน้ําหนักได้ 28 kg บินได้นาน 2 ชั่วโมง/ครั้ง ราคาจําหน่ายใน
ไทยประมาณ 3 ล้านบาท และต้องฝึกบินที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณ 6
เดือน จึงขอสอบมีใบอนุญาติก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ ส่วนการ
นํ า มาใช้ กั บ ฉี ด พ่ น สารเคมี เ กษตรต้ อ งเป็ น สู ต รที่ ผ ลิ ต เฉพาะ ใน
ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นดังแสดงใน Figure 4
ต่อมาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 บริษัท DJI ประเทศจีน ได้
เปิดตัวโดรนแบบ 8 พัด ดังแสดงใน Figure 5 บรรทุกน้ําหนักได้ 10
kg บินได้นาน 20 นาที/ครั้ง ใช้ต้นกําลังจากมอเตอร์ 8 ตัว ร่วมกับ
แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า ราคาจําหน่ายในประเทศจีน และเกาหลีใต้ 15,000
US หรือประมาณ 500,000 บาท

3. ผลและวิจารณ์
 จากการตรวจเอกสารพบว่ าผลกระทบจากการใช้ สารเคมี
ป้องกันกําจัดศัตรูพืช(Pesticides) กันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย
ในด้ านเกษตรทํ าให้ มี ปั ญหาเรื่ องวั ชพื ชดื้ อยา เกษตรกรต้ องเพิ่ ม
ปริมาณการใช้สารเคมี และใช้สารเคมีที่มีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อให้
สามารถทํ า ลายวั ช พื ช ได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ภ าพ สิ่ ง แวดล้ อ ม
เศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจน

ที่มา: http:rmax.yamaha-motor.com.au

Figure 4 โดรนพ่นสารเคมีทางการเกษตรรุ่น Rmax
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ที่มา: www.dji.com/product/mg-1

Figure 7 บินได้ แต่ไม่เสถียร

Figure 5 โดรนพ่นสารเคมีทางการเกษตรรุ่น mg-1

จึ ง ปรั บ ปรุ ง ระบบคุ ม การบิ น และวงจรควบคุ ม ไจโร โดยใช้
ไมโครคอนโทรเลอร์ 32 Bit และปรับวงจรอิเลคทรอนิกส์การจ่าย
พลังงานให้สมดุลย์กับมอเตอร์ไฟฟ้าใบพัด หลักจากนั้นนําไปติดตั้งถัง
บรรจุสาร และคานหัวฉีดพ่นแบบกรวย ที่สามารถปรับหน้ากว้างการ
ฉีด และส่วนประกอบอื่นๆ ให้เหมาะสม หลังจากนั้นนําไปทดสอบ
ความเสถียรด้วยการบินที่ความสูง 30 m มีกล้องวีดีโอส่งสัญญา
นภาพ มาที่ ภาครั บบนพื้ นดิ นแสดงผลด้ วยจอ 6 นิ้ ว ควบคุ มการ
ทํางานด้วยรีโมทความถี่ 2.4 GHz จากผู้ควบคุมยืนอยู่บนพื้นดินหรือ
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านระบบจีพีเอส พบว่าสามารถทํางานได้
อย่ างต่ อเนื่ อง และทดสอบความสม่ํ าเสมอ ของละอองสารที่ พ่ น
ออกมาดังแสดงใน Figure 8 แล้วปรับแก้ให้อยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน
30 ละออง/ตารางเซนติเมตร

 คณะผู้วิจัยได้เริ่มศึกษา โดยนําโดรนขนาดเล็กที่ใช้สันนาการ
มาทดลองฝึกบังคับบิน และถอดชิ้นส่วนเพื่อศึกษาอุปกรณ์ และวิธี
ควบคุมการบิน ดังแสดงในFigure 6 ใช้วิทยุบังคับความถี่ 2.4 GHz
และใช้แบตเตอรี่ ขนาด 3000 mAh เป็นต้นกําลัง บินได้นาน 7 นาที/
ครั้ง มีระบบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ขนาด 8 bit ทํางาน
ร่วมกับเซนเซอร์ไจไร 6 แกน

Figure 6 โดรนขนาดเล็กสําหรับใช้ศึกษา
 การออกแบบ ได้ออกแบบเป็ นแบบ 4 ใบพัด ควบคุมการ
ทํางานด้วยวิทยุบังคับจากภาคพื้นดิน มีองค์ประกอบที่สําคัญคือ (1)
ต้ น กํ า ลั ง +ใบพั ด (2) กล่ อ งควบคุ ม การบิ น ซึ่ ง ภายในมี ร ะบบ
คอมพิ วเตอร์ และเซนเซอร์ ต่ างๆ เพื่ อให้ โดรนบิ น ทํ างานได้ ตาม
วัตถุประสงค์ (3) โครงเครื่องทําหน้าที่รับน้ําหนักและยึดส่วนประกอบ
ทั้ งหมด แล้ วดํ าเนิ นการสร้ างและ ทดสอบ ในโรงปฏิ บั ติ การของ
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ดังแสดงใน Figure 7 เป็นโดรนที่สร้าง
ขึ้นมาในครั้งแรก และได้นําไปทดสอบการบิน ด้วยการใช้วิทยุบังคับ
แล้วนําไปติดตั้งระบบพ่นสาร โดยมีถังบรรจุสารขนาด 4 ลิตร และ
ดําเนินการทดสอบการบิน พบว่าสามารถบินรับน้ําหนักได้ แต่การ
ทํางานไม่เสถียร ทําให้ตกบ่อยมาก

Figure 8 การทดสอบความสม่ําเสมอของละอองสาร

Figure 9 ทดสอบพ่นแปลงคะน้า
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Figure 12 ทดสอบพ่นสวนมะพร้าวน้ําหอม

Figure 10 ทดสอบพ่นนาข้าว

ตารางที่ 1 ความสามารถในการทํางาน
เวลาที่ใช้พ่น (min rai-1)
คะน้า
ข้าว
อ้อย
แปลงที่ 1
3.5
4
5
แปลงที่ 2
3
4
4
แปลงที่ 3
3.5
แปลงที่ 4
3
หมายเหตุ: แปลงอ้อยหาพื้นที่ทดสอบได้ง่ายกว่า

Figure 11 ทดสอบพ่นไร่อ้อย
แล้วนําไปพ่นสารชีวภัณฑ์ในแปลงคะน้า อายุ 1 เดือน ที่ปลูกใน
เชิงการค้า อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีความสามารถในการ
ทํางาน 3-4 min rai-1 ซึ่งเร็วกว่าการใช้แรงงานคน 6-9 เท่า รวมทั้ง
ละอองสารติดที่ใต้ใบพืชมากกว่าเนื่องจากมีแรงลมจากใบพัดของโด
รนดังแสดงใน Figure 9
และทดสอบพ่นในแปลงนาข้าว อายุ 2.3 เดือน ซึ่งสภาพแวดล้อม
มีความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.6-0.8 m s-1 หรือ 2.16-2.88 kg h-1
อุณหภูมิ 35 C ที่ความสูงจากยอดต้นข้าว 2 m มีหน้ากว้างการพ่น
2.5 m และตรวจวัดมีละอองสารที่พ่นออกมา 33 ละออง/ตาราง
เซนติเมตร ซึ่งเพียงพอต่อการกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช ความสามารถใน
การทํางาน 4 min rai-1 ดังแสดงใน Figure 10
ต่อมาได้ทดสอบพ่นปุ๋ยน้ําในไร่อ้อย มีความสามารถในการทํางาน
4-5 min rai-1 ซึ่งมีข้อดีกว่า การใช้รถแทรกเตอร์พ่น ในกรณีที่ต้น
อ้อยสูงจะเข้าทํางานไม่ได้ ส่วนการพ่นในสวนมะพร้าวน้ําหอมของ
เกษตรกรในจั งหวัดปทุ มธานี พบว่ ามะพร้าวแต่ละต้ นมี ที่ความสู ง
แตกต่างกัน หาค่าเฉลี่ยได้ 11 m ใช้เวลาประมาณ ทํางาน 15 min
rai-1 และแสดงภาพรวมการทํางานในตารางที่ 1

มะพร้าว
15
12
-

4. สรุป
เครื่องต้นแบบมีคุณลักษณะทางเทคนิค ดังนี้ (1) เป็นโดรน
แบบมัตติโรเตอร์ 4 ใบพัด (2) ควบคุมการทํางานด้วยรีโมทจาก
ภาคพื้นดิน (3) ใช้ต้นกําลังจากแบตเตอรี่ขนาด 16,000 mAh (4) มี
ระยะห่างแกนมอเตอร์ใบพัด 90 cm (5) บรรจุสารได้ครั้งละ 4 l (6)
หน้ากว้างการพ่น 1.5-3.0 m และมีแรงลมเป่าใต้ท้องเครื่องความเร็ว
18 km h-1 (5) ความสูงที่เหมาะสมกับการพ่นจากยอดพืชเป้าหมาย
1.5-2.5 m (6) เครื่องมีมิติโดยรวม (กxยxส) 100x160x50 cm (7)
น้ําหนัก 5.5 kg และ (8) ราคาประมาณ 100,000 บาท และทํางานได้
เร็วกว่าการใช้แรงงานคนที่ใช้เครื่องพ่นแบบสะพายหลัง 6-9 เท่า
รวมทั้งมีละอองสารติดที่ใต้ใบมากกว่า เนื่องจากมีแรงลมจากใบพัดโด
รนช่วยเป่า
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การทดสอบพฤติกรรมการลอยตัวของชีวมวลสําหรับการออกแบบระบบผลิตแก๊สชีวมวล
แบบฟลูอิไดซ์เบด
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบพฤติกรรมการลอยตัวของซังข้าวโพดและแกลบในห้องเผาไหม้จําลองของเตาแก๊สซิไฟเออร์
แบบฟลูอิไดซ์เบดสําหรับเป็นแนวทางในการออกแบบอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงและขนาดห้องเผาไหม้ที่เหมาะสมที่สุด เตาแก๊สซิไฟเออร์ที่
ใช้ศึกษาพฤติกรรมการลอยตัวเป็นเตาแบบทรงกระบอก มีช่องสําหรับการวัดความสูงและการมองพฤติกรรมการลอยตัว ห้องเผาไหม้มีขนาด
พื้นที่ 400 cm2 ความสูง 150 cm ท่อลมป้อนและท่อลมออกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 cm ใช้พัดลมขนาดมอเตอร์ 1.5 HP 3 phase
ร่วมกับชุดอินเวอร์เตอร์สําหรับควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์และอัตราการป้อนอากาศ ความเร็วลมทดสอบอยู่ในช่วง 5-15 m/s ท่อลมออก
ทดสอบปรับวาล์ว 3 ระดับ คือ 25% 50% และ 100% ชีวมวลทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ < 1 mm < 3 mm และ < 5 mm ผลการ
ทดสอบพบว่า ซังข้าวโพดให้การลอยตัวสูงกว่าแกลบเมื่อชีวมวลทั้ง 2 ชนิด มีขนาดต่ํากว่า 1 mm และ 3 mm ความเร็วลมที่ใช้ป้อนแปรผัน
ตรงกับขนาดของชีวมวล โดยชีวมวลที่มีขนาดต่ํากว่า 1 mm ถึง 5 mm ใช้ความเร็วอยู่ในช่วง 6-12 m/s ความสูงของชีวมวลโดยเฉลี่ยเรียงตาม
ขนาดต่ํากว่า 1 mm ถึง 5 mm อยู่ในช่วง 1-1.2 m 0.6-1.15 m และ 0.2-0.5 m ตามลําดับ การเปิดวาล์วอากาศทางออกสูงสุดส่งผลให้
พฤติกรรมการลอยตัวชีวมวลและความดันในห้องเผาไหม้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการเปิดวาล์ว 25%
คําสําคัญ: ซังข้าวโพด แกลบ การลอยตัว เตาแก๊สซิไฟเออร์

Experimental investigation Floating behavior of biomass for design fluidized bed Gasifier
Pongsatorn Monthip1, Nigran Homdoung1*, Nutthawud Dussadee1, Churat Thararux1
Corresponding author: Nigran Homdoung. Email: nigranghd@gmail.com

Abstract
Research work was to study the floating behavior of corn cob and rice husk on the prototype combustion of
fluidized bed gasifier for optimal design of air-fuel ratio and combustion chamber size. The gasifier was a cylindrical,
channels for measuring the height and looking at floating behavior. The area combustion chamber was about 400 cm2
and 150 cm of height, the diameter of air Inlet and outlet pipes was 5 cm, 1.5 HP 3 phase of blower operate with the
inverter for controlled motor speed and air feed rate. The air velocity was tested between 5-15 m/s and adjusting air
outlet valve was 3 levels are 25% 50% and 100%. Biomass testing is divided into 3 sizes are < 1 mm < 3 mm and < 5
mm. It was found that, the floating of corn cob is higher than the husk when both biomass was less than 1mm and 3mm.
The air velocity inlet varies with the size of the biomass which that less than 1 mm to 5 mm was used air velocity in a
range of 6-12 m/s. The height floating of both biomass between 1-1.2 m, 0.6-1.15 m and 0.2-0.5 m respectively with
sorted by biomass size. Opening up the maximum outlet air valve was resulted in better biomass buoyancy and pressure
in the combustion chamber with compared to opening the valve at 25%.
Keywords: corn cob, rice husk, floating, gasifier.

1. บทนํา
ปัจจุบันการใช้พลังงานของมนุษย์ยังคงเพิ่มขึ้นตามการเติบโตทาง
เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า การขนส่ง ที่
อยู่ อ าศั ย หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ทางด้ า นการเกษตร พลั ง งานถื อ เป็ น
ปั จจั ยพื้ นฐานที่ สํ าคั ญของการดํ าเนิ นชี วิต อี กทั้ งยั งสํ าคั ญต่ อการ

พัฒนาชุมชนและประเทศอีกด้วย ซึ่งศักยภาพปริมาณชีวมวลที่มีอย่าง
เพียงพอและความต้องการน้ํามันเชื้อเพลิงสําเร็จรูปที่มีอยู่ จึงทําให้
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถนําไปใช้แปลงสภาพ
ชีวมวลที่มีอยู่เป็นเชื้อเพลิงและใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่นําเข้าได้
โดยส่งผลต่ อการลดการนํ าเข้ าน้ํ ามั นเชื้ อเพลิ งลงได้เป็นอย่ างมาก
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กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นแบบฟลูอิไดซ์เบดเป็นอีกหนึ่งกระบวนการ
ที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากเทคโนโลยีนี้มีความยืดหยุ่นสูงในเรื่องของ
การใช้ เชื้ อเพลิ งที่ หลากหลาย ไม่ ว่าจะเป็ นเชื้ อเพลิ งจากวั สดุ ภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี ประโยชน์ที่ได้จาก
เทคโนโลยีนี้จะได้แก๊สเชื้อเพลิงที่สามารถนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงป้อน
ให้กับโรงไฟฟ้าหรือแหล่งพลังงานความร้อนในระดับชุมชนได้ และที่
สําคัญการศึกษาวิจัยด้านการผลิตแก๊สด้วยวิธีนี้ภายในประเทศยังคงมี
การศึกษาไม่มากนัก การพัฒนาเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบฟลูอิดไดเบดจะ
เริ่มต้นด้วยการศึกษาชนิดชีวมวลที่ใช้ การออกแบบและการสร้างเตา
แก๊สซิไฟเออร์ อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นของการคัดเลือกชีวมวลที่ใช้
สําหรับป้อนให้กับเตาชีวมวลควรที่จะต้องมีการศึกษาพฤติกรรมการ
ลอยตัวของชีวมวลก่อน การลอยตัวของชีวมวลที่ดีจะส่งผลให้การเผา
ไหม้ในสภาวะแก๊สซิฟิเคชั่นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะเป็นแนว
ทางการนําไปสู่การคํานวณหาอัตราการป้อนเชื้อเพลิงและอัตราการ
ป้ อ นอากาศให้ มี ค วามเหมาะสมสู ง สุ ด สุ ดท้ า ยที่ จ ะทํ า ให้ ไ ด้ แ ก๊ ส
เชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อนที่สูง ปริมาณน้ํามันดินต่ําซึ่งเหมาะแก่การ
นําไปป้อนให้กับเครื่องยนต์ต้นกําลังสําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าได้
ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการลอยตัวของชีว
มวลเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาออกแบบระบบผลิตแก๊สชนิดนี้
การศึกษาวิจัยประกอบด้วยการศึกษาผลกระทบของประเภทชีวมวล
ต่อการลอยตัว ผลของความเร็วลมที่ป้อนเข้าต่ําสุดต่อขนาดชีวมวล
ผลกระทบของความเร็วลมเฉลี่ยต่อการลอยตัว ผลของการเปิดวาล์ว
ต่อการลอยตัวของชีวมวล และผลของการเปิดวาล์วต่อความดันที่
เกิดขึ้นในระบบ
การศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า Bemgba Bevan
Nyakuma et al. (2012) [1] ทําการออกแบบระบบผลิตแก๊สชีวมวล
แบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฟองอากาศ (BFBG) เพื่อผลิตแก๊สจากทะลาย
ปาล์มโดยภายในระบบประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การป้อน
เชื้อเพลิง การผลิตแก๊ส และการกําจัดของเสียบริเวณที่แก๊สผลิตได้
ซึ่งผลที่ได้การศึกษาพบว่า พารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อความเร็วในการทํา
ฟลูอิไดซ์ ได้แก่ความสูงของการลอยตัวเบด และความดันตกคร่อม
ภายในระบบ เมื่อทําการป้อนเชื้อเพลิง 1.25-1.40 kg จะส่งผลให้
ความดันตกคร่อมภายในระบบเหมาะสมที่สุด ทําให้ความเร็วในการ
ทําฟลูอิไดซ์ดีขึ้น A. Johari et al. (2014) [2] ทําการออกแบบระบบ
ผลิ ตแก๊ สชี วมวลแบบฟลู อิ ไดซ์ เบดชนิ ดฟองอากาศ (BFBG) จาก
ทะลายปาล์มโดยใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีความร้อน โดย
ภายในระบบประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การป้อนเชื้อเพลิง
การผลิตแก๊ส และการกําจัดของเสียบริเวณที่แก๊สผลิตได้เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ Bemgba Bevan Nyakuma ซึ่งผลที่ได้การศึกษาพบว่า
สิ่งที่ส่งผลต่อการป้อนเชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ความหนาแน่นของชีว
มวล และขนาดของชีวมวลที่ใช้ในการทดสอบ Nestor Proenza
Perez et al. (2014) [3] ได้ศึกษาการประเมินของไหลแบบไดนามิกส์
โดยใช้ชานอ้อยเป็นวัตถุดิบและใช้เตาแก๊สชีวมวลแบบฟลูอิไดซ์เบดช
นิดฟองอากาศโดยทําการประเมินของเหลวแบบไดนามิกส์และอุณ

หพลศาสตร์ของการใช้ชานอ้อยเป็นวัตถุดิบสําหรับเตาแก๊สชีวมวล
แบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฟองอากาศ ซึ่งการทดสอบดังกล่าวพบว่าขนาด
ของชานอ้อยที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการผลิตแก๊ส ซึ่งขนาดของชาน
อ้อยที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.8 และ 1.21 mm Young Doo Kim et
al. (2013) [4] ศึ กษาเครื่ องป้ อนอากาศที่ ใช้ ในการผลิ ตก๊ า ซของ
เชื้อเพลิงชีวมวลประเภทไม้โดยใช้เตาแก๊สชีวมวลแบบฟลูอิไดซ์เบดช
นิ ด ฟองอากาศ โดยการศึ ก ษาเครื่ อ งป้ อ นอากาศดั ง กล่ า วเป็ น
การศึกษาเพื่อที่จะควบคุมองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์แก๊ส ปริมาณ
เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นวัตถุดิบอีกทั้งยังเป็นการศึกษาการกระจายอุณหภูมิ
ใน gasifier และองค์ประกอบของ syngas อีกด้วย ผลการศึกษา
ปรากฏว่าเครื่องป้อนอากาศส่งผลต่ออัตราการป้อนของชีวมวลซึ่ง
ขึ้นอยู่กับความแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขภายในการเปลี่ยนแปลงของ
ชีวมวล
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 การเตรียมตัวอย่างการทดสอบ
ชีวมวลที่นํามาทดสอบพฤติกรรมการลอยตัวในห้องเผาไหม้แบบ
ฟลูอิดไดซ์เบด ได้แก่ ซังข้าวโพดและแกลบ การเตรียมตัวอย่าง เริ่ม
จากการนําตัวอย่างชีวมวลทั้ง 2 ชนิด มาลดความชื้นด้วยการตากให้
แห้งด้วยแสงอาทิตย์ให้ความชื้นลดต่ําลงประมาณ 15% จากนั้นนําซัง
ข้าวโพดและแกลบมาลดขนาดโดยการบดหยาบด้วยเครื่องบดหยาบ
ขนาดตะแกรง 10 mm ทําการร่อนด้วยตะแกรงเพื่อแยกขนาดชีว
มวลออกเป็น 3 ขนาดได้แก่ ขนาดต่ํา กว่า 1 mm ขนาดต่ํากว่า 3
mm และขนาดต่ํ ากว่ า 5 mm ดั งรู ปที่ 1 จากนั้ นทํ าการบดย่ อย
ละเอียดอีกครั้งด้วยเครื่องบดหยาบขนาด 1 mm เพื่อลดขนาดชีวมวล
ที่มีขนาดต่ํากว่า 1 mm ตัวอย่างชีวมวลที่นํามาใช้ตัวอย่างละ
ประมาณ 200 g โดยลักษณะทางกายภาพ ของตัวอย่างชีวมวลแสดง
ในตารางที่ 1

ซังข้าวโพด

แกลบ
รูปที่ 1 การเตรียมตัวอย่างชีวมวลก่อนการทดสอบ
ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของชีวมวลทดสอบ [5-8]

225

ลักษณะทางกายภาพ
ความหนาแน่น (kg/m3)
ความชื้น (%)
ค่าความร้อน (MJ/kg)

ซังข้าวโพด
282
6
18.04

แกลบ
90-106
8-9
14.27

2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์
ชุดทดสอบการลอยตัวของชีวมวลประกอบด้วยห้องเผาไหม้ชีว
มวลแบบฟลูอิดไดซ์เบดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 cm ความ
ยาว 150 cm ด้านบนห้องเผาไหม้มีวาล์วควบคุมการเปิด-ปิดลม
ขนาดท่อลม 2 inch ชุดป้อนอากาศจะป้อนอากาศทางด้านล่างของ
ห้องเผาไหม้ผ่านตะแกรงละเอียดโดยใช้พัดลมเป่าอากาศ ของ VENZ
รุ่น SB-30 มอเตอร์ ½ HP 3 phase ขนาดท่อลมออก 2 inch การ
ควบคุมความเร็วลมใช้อินเวอร์เตอรปรับความถี่กระแสไฟฟ้าซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ของ MITSUBISHI รุ่น FR-D700 1 phase 200 V ขนาด
4.2 A ดังแสดงในรูปที่ 2 เครื่องมือวัดประกอบด้วย เครื่องวัด
ความเร็วลมแบบใบพัดใช้วัดความเร็วลมที่ป้อนเข้าและความเร็วลมที่
ออกจากห้ อ งเผาไหม้ ซึ่ ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง BENETECH รุ่ น
GM8901 สามารถวัดความเร็วลมอยู่ในช่วง 0-45 m/s ความแม่นยํา
±3% ความ ละเอียด 0.1 m/s ในส่วนของการวัดความดันตกคร่อม
ของห้องเผาไหม้ใช้เครื่องวัดความดันบานอมิเตอร์แบบ U-tube ใช้น้ํา
เป็นสารตัวกลางในการอ่านค่า

ไหลของอากาศเมื่อผ่านห้องเผาไหม้ อีกทั้งยังเป็นการทดสอบเพื่อการ
ควบคุมอัตราการไหลอากาศต่อความดันตกคร่อมในห้องเผาไหม้ โดย
ทําการควบคุมการเปิดของวาล์วเป็นเปิด สูงสุด 100% 50% และ
25% ตามลําดับ พร้อมทั้งดูระดับการลอยตัวของตัวอย่างชีวมวลที่ใช้
ในการทดสอบที่เส้นระดับการวัดตําแหน่งบริเวณด้านข้างชุดทดสอบ
ในการทดสอบความเร็วลมที่ใช้ป้อนเป็นความเร็วที่ได้จากการ
ออกแบบเตาแก๊สชีวมวลแบบฟลูอิไดซ์เบด อัตราการไหลของอากาศที่
ป้อนให้กับเตาสามารถคํานวณได้จากสมการที่ 1
T  273 
1 
 T0  273 
Qgas, aver   Q air   b
  Q gas  

2 
 273 
 273 

เมื่อ Qgas, aver คือ อัตราการไหลเฉลี่ยแก๊สรวม (m3/s)
Q air
คือ อัตราการไหลอากาศ (m3/s)
คือ อัตราการไหลโปรดิวเซอร์แก๊ส (m3/s)
Q gas

2.3 วิธีการวิจัย
การทดสอบเพื่อศึกษาพฤติกรรมการลอยตัวของชีวมวลทําการ
ควบคุมความเร็วลมโดยใช้อินเวอร์เตอร์ที่ความถี่ 25-45 Hz และแบ่ง
การทดสอบตามชนิดของชีวมวล โดยชีวมวลที่ทําการเปรียบเทียบใน
การทดสอบ ได้แก่ ซังข้าวโพดและแกลบ ทําการแบ่งขนาดของชีวมวล
ตามขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างการทดสอบในหัวข้อ 2.1 หลังจากทํา
การเตรียมตัวอย่างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นําชีวมวลที่ทําการแยก
ขนาดใส่ในชุดทดสอบเพื่อเริ่มทําการทดสอบ โดยเริ่มจากซังข้าวโพด
ขนาด <1 mm <3 mm และ <5 mm ตามด้วยแกลบขนาด <1
mm <3 mm และ <5 mm ตามลําดับ ในการทดสอบแต่ครั้งจะทํา
การวัดความเร็วลมที่ป้อนเข้าสู่ระบบและความเร็วลมที่ออกจากระบบ
ด้วยเครื่องวัดอัตราการไหลอากาศและความดันที่เกิดขึ้นในระบบด้วย
บารอมิเตอร์แบบตัวยู ในการทดสอบแต่ละรอบจะทําการเปิดวาล์วที่
อยู่ด้านบนท่อลมบริเวณทางออกของชุดทดสอบเพื่อควบคุมอัตราการ

คือ อุณหภูมิผิววัสดุเบด (oC)

Tb
T0

คือ อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม (oC)
เลขเรย์โนลด์เป็นเลขดัชนีที่ชี้บอกสภาพปรากฏการณ์การไหลของ
ของไหล จํานวนเลขเรย์โนลด์มีค่าขึ้นอยู่กับความเร็วการไหล ความ
หนืด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อและความหนาแน่นของของไหล [10]
การวิเคราะห์เลขเรย์โนลด์ของอากาศที่ไหลผ่านห้องเผาไหม้ของเตา
แก๊สชีวมวลแสดงในสมการที่ 2
Re =

รูปที่ 2 ไดอะแกรมการทดสอบพฤติกรรมการลอยตัวของชีวมวล

(1)

ρVD
μ

(2)

เมื่อ Re คือ เลขเรย์โนลด์
 คือ ความหนาแน่นอากาศ (kg/m3)
V คือ ความเร็วเฉลี่ยอากาศ (m/s)
D คือ เส้นผ่าศูนย์กลางห้องเผาไหม้ (m)
 คือ ความหนืดสัมบูรณ์อากาศ (Pa.s)
3. ผลการทดลองและวิจารณ์
3.1 ผลกระทบชนิดและขนาดของชีวมวลต่อการลอยตัว
การทดลองการลอยตัวของซังข้าวโพดและแกลบ พบว่าการใช้ซัง
ข้าวโพดให้การลอยตัวสูงกว่าการใช้แกลบ ในกรณีที่ขนาดชีวมวลต่ํา
กว่า 1 mm และ 3 mm ดังรูปที่ 3 ในขณะที่การใช้ซังข้าวโพดที่มี
ขนาดต่ํากว่า 5 mm มีการลอยตัวที่ตํ่ากว่าการใช้แกลบ สาเหตุที่ซัง
ข้าวโพดมีการลอยตัวสูงกว่าแกลบ เนื่องจากลักษณะและรูปร่างพื้นที่
ผิวของซังข้าวโพดมีสูงกว่าแกลบ [11] ดังรูปที่ 1 ซึ่งเมื่อมีลมมาปะทะ
จึงทําให้เกิดแรงยกหรือการลอยตัวได้ดีกว่าการใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง
ขณะเดียวกันเมื่อเปลี่ยนขนาดของชีวมวลทั้ง 2 ชนิดให้มีรูปร่างที่ใหญ่
ขึ้น (size 3) ขนาดพื้นที่ผิวของแกลบเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับความ
หนาแน่ น ที่ ต่ํ า อยู่ แ ล้ ว โดยเฉลี่ ย 96-106 kg/m3 [5] ในขณะที่ ซั ง
ข้ าวโพดมี ความหนาแน่ น 282 kg/m3 [6] จึ งทํ าให้ แกลบสามารถ
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ลอยตัวได้สูงกว่า การใช้ซังข้าวโพดที่มีขนาดต่ํากว่า 1 mm และ 3
mm สามารถลอยตัวสูงกว่าแกลบโดยเฉลี่ย 17-47% ความแตกต่าง
ของขนาดเมื่อใช้ซังข้าวโพดแตกต่ างกั นค่อนข้ างต่ํ าแต่ ในส่วนของ
แกลบมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูงถึง 40% ส่วนของการใช้ชีวมวล
ที่มีขนาดต่ํากว่า 5 mm ให้การลอยตัวแตกต่างกับขนาดชีวมวลต่ํา
กว่า 1 mm ค่อนข้างสูง

รูปที่ 5 การเปรียบเทียบความเร็วลมเฉลี่ยต่อการลอยตัว

รูปที่ 3 ผลกระทบของชนิดชีวมวลต่อการลอยตัว
3.2 ผลของเรย์โนลด์ต่ําสุดต่อการเริ่มลอยตัวชีวมวล
การทดสอบนี้เปิดวาล์วควบคุมอัตราการไหลสูงสุดโดยศึกษาถึง
ความเร็วลมต่ําสุดในค่าตัวเลขเรย์โนลด์ที่ทําให้ชีวมวลแต่ละขนาด
เกิดการลอยตัวโดยพบว่าการใช้แกลบขนาด ต่ํากว่า 1-5 mm ตัว
เลขเรย์โนลด์มีค่าใกล้เคียงกัน คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.09x1051.33x105 คิดเป็นความเร็วลมที่ป้อนมีค่าเฉลี่ย 6–7.3 m/s และมี
ค่าใกล้เคียงกับการใช้ซังข้าวโพดขนาดต่ํากว่า 1-3 mm ดังรูปที่ 4
อย่างไรก็ตามในส่วนของซังข้าวโพดที่มีขนาดต่ํากว่า 5 mm ยังคง
ต้องใช้ปริมาณลมป้อนในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของชีวมวลที่
มีขนาดต่ํากว่า 3 mm เนื่องจากพื้นที่ผิว ของชีวมวลสูง ทําให้ต้อง
ใช้ความเร็วลมที่สูงในการทําให้ซังข้าวโพดเกิดการลอยตัว

3.4 ผลการเปิดวาล์วต่อการลอยตัวของชีวมวล
การทดสอบการควบคุมอัตราการไหลของอากาศเมื่ อผ่านห้อง
เผาไหม้ ด้วยการควบคุ มการเปิ ดของวาล์ วเป็ น เปิ ด สู งสุ ด 100%
50% และ 25% ผลการทดสอบพบว่า การเปิดวาล์วสูงสุด 100%
ส่งผลให้การลอยตัวของชีวมวลเพิ่มสูงขึ้น ทุกขนาดเชื้อเพลิงและชนิด
เชื้อเพลิง ยกเว้นการใช้แกลบที่มีขนาดต่ํากว่า 5 mm ดังแสดงผลใน
รูปที่ 6 การใช้ซังข้าวโพดที่ขนาดต่ํากว่า 1-3 mm ให้อัตราการ
ลอยตัวสูงกว่าการใช้แกลบ การเปิดวาล์วควบคุมที่ 25% และ 50%
ส่งผลต่อการลอยตัวซึ่งข้าวโพดมีการลอยตัวต่ําสุด ในส่วนของแกลบที่
ขนาดต่ํากว่า 3-5 mm ให้ ความสูงการลอยตัวที่ใกล้เคียงกันเมื่อมี
การการเปิดวาล์วควบคุมอัตราการไหลอากาศทั้ง 3 ระดับ

รูปที่ 6 ผลการควบคุมการเปิดวาล์วต่อการลอยตัวของชีวมวล

รูปที่ 4 ผลของเรย์โนลด์ต่ําสุดต่อการเริ่มลอยตัวชีวมวล
3.3 ผลกระทบของความเร็วลมเฉลี่ยต่อการลอยตัว
ผลการทดลองเพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการลอยตั ว ของชี ว มวล
พบว่ าผลกระทบของความเร็ วลมเฉลี่ ยที่ ป้ อนต่ อการลอยตั วของ
ชีวมวลทั้ง 2 ชนิด โดยการใช้ซังข้าวโพดให้ความสูงการลอยตัวอยู่
ในช่วง 1-1.5 m ขณะเดียวกันในการใช้แกลบจะมีความสูงของ การ
ลอยตัวอยู่ในช่วง 0.6-0.7 m ดังแสดงในรูปที่ 5

3.5 ผลการควบคุมอัตราการไหลต่อความดันตกคร่อมในห้องเผา
ไหม้
การควบคุมอัตราการไหลอากาศต่อความดันตกคร่อมในห้อง เผา
ไหม้ การเปิดวาล์วควบคุมที่ 25% และ 50% ส่งผลให้ความดันใน
ห้องเผาไหม้เพิ่มสูงขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 7 เนื่องจากอากาศไม่สามารถ
ไหลออกได้ อย่ างสะดวก บางส่ วนมีการไหลย้ อนกลั บส่ งผลให้ เกิ ด
ความดั นและชี วมวลไม่ สามารถไหลขึ้ นได้ สู งสุ ด การปรั บวาล์ วที่
100% มีความดันเกิดขึ้นในระบบอยู่ในช่วง 21-25 mmH2O การ
ปรั บ วาล์ ว ที่ 50% มี ค วามดั น เกิ ด ขึ้ น ในระบบอยู่ ใ นช่ ว ง 28-32
mmH2O และการปรับวาล์วที่ 25% มีความดันเกิดขึ้นในระบบอยู่
ในช่วง 36-38 mmH2O
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รูปที่ 7 การเปรียบเทียบความดันที่เกิดขึ้นภายในระบบ
3.6 ขนาดชีวมวล ความเร็วลมและการเปิดวาล์วที่เหมาะสม
ผลจากการทดสอบและคัดเลือกตัวแปรที่เหมาะสมสําหรับการ
นําไปออกแบบเตาแก๊สชีวมวลแบบฟลูอิไดซ์เบดสรุปได้ว่าขนาดชีว
มวลที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วงขนาดต่ํากว่า 1-3 mm เนื่องจากให้การ
ลอยตัวที่ค่อนข้างสูงและเสถียร สามารถใช้ได้ทั้งซังข้าวโพดและแกลบ
ส่วนตัวเลขเรย์โนลด์ที่เหมาะสมสําหรับการนําไปออกแบบควรจะอยู่
ในช่วง 1x105-1.3x105 หรือคิดเป็นความเร็วลมที่ใช้ป้อนจะอยู่ในช่วง
6-7.3 m/s สําหรับการควบคุมอัตราการไหลของอากาศภายในห้อง
เผาไหม้การเปิดวาล์วสูงสุดที่ 100% มีความเหมาะสมสูงสุดเนื่องจาก
ให้แรงลอยตัวชีวมวลสูงสุดและความดันที่ตกคร่อมในระบบต่ําสุด
4. สรุป
 การใช้ชีวมวลที่มีขนาดต่ํากว่า 1-3 mm ให้อัตราการลอยตัว
สูงกว่าการใช้เชื้อเพลิงที่มีขนาดต่ํากว่า 5 mm และการใช้ซังข้าวโพด
ให้การลอยตัวของเชื้อเพลิงสูงกว่าแกลบ
 ค่าตัวเลขเรย์โนลด์ที่เหมาะสมสําหรับการใช้ซังข้าวโพดและ
แกลบเป็นเชื้อเพลิงที่มีขนาดอยู่ในช่วงที่ต่ํากว่า 1-3 mm มีค่าอยู่
ในช่วง 1.09x105-1.33x105
 การเปิดวาล์วควบคุมอัตราการไหลของอากาศในห้องเผา ไหม้
สูงสุด 100% ส่งผลให้ความดันตกคร่อมในห้องเผาไหม้ต่ําสุดโดยซัง
ข้าวโพดและแกลบลอยตัวได้ดีกว่าการเปิดวาล์วที่ 25% และ 50%
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บทคัดย่อ
งานวิจัยมากมายให้เหตุผลสําคัญในการเลือกน้ํามันจากพืชเป็นส่วนประกอบสําคัญในน้ํามันหล่อลื่นและน้ํามันไฮดรอลิกเพราะมี
คุณสมบัติการหล่อลื่นที่ดี ไม่เป็นพิษอันตรายและย่อยสลายเองตามกระบวนการทางชีวภาพโดยมาทดแทนน้ํามันปิโตรเลียมที่มีอย่างจํากัดแต่ยัง
ไม่พบว่ามีการนําน้ํามันพืชเก่าใช้แล้วมาศึกษา ฉะนั้นจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมีและไทรโบโลยีด้วยเครื่อง
CSM แบบ Ball-on-disk ในน้ํามันไฮดรอลิกพื้นฐานจากน้ํามันพืชเก่าใช้แล้วซึ่งได้มาจากการน้ํามันพืชทอดประกอบอาหารซ้ําๆ หลายครั้งใน
ตลาดสดจากนั้นมาผ่านกระบวนการทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชั่นเป็นไบโอดีเซลแต่มันมีข้อกําจัดในความหนืดรวมไปถึงการนําไปใช้เป็นสารหล่อลื่น
ชีวภาพในระบบไฮดรอลิก การเติมสารเติมแต่งเอททีลีน-ไวนิล อะซิเตท โคโพลีเมอร์ (EVA) พบว่าเติม 5% wt เอททีลีน-ไวนิล อะซิเตท โคโพลี
เมอร์ (EVA) ในไบโอดีเซลนี้เพิ่มความหนืดจาก 5.81 cSt เป็น 48.6 cSt ที่ 40oC เมื่อพิจารณาจากความหนืด สามารถคัดกรองน้ํามันไฮดรอลิก
ในงานวิจัยที่มีความหนืดใกล้เคียงน้ํามันไฮดรอลิกเชิงพาณิชย์เบอร์ 46 (PTT46) และ 68 (PTT68) ได้ 3 ตัวอย่างแล้วนํามาศึกษา ผลของจุด
วาบไฟสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ มอก.แต่จุดไหลเทอาจเป็นปัญหา ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเฉลี่ยและปริมาตรสึกหรอทั้ง 3 ตัวอย่างนี้อยู่
ในช่วง 0.10 - 0.14 และ 0.006 – 0.023 mm3 ตามลําดับ และให้ผลการหล่อลื่นและต้านการสึกหรอที่ดีกว่า PTT68 ได้ค่า 0.155 และ 0.037
mm3 ตามลําดับที่เงื่อนไขการทดสอบเดียวกัน ชี้ให้เห็นว่าน้ํามันไฮดรอลิกพื้นฐานน้ํามันเก่าใช้แล้วทั้ง 3 ตัวอย่างมีศักยภาพทดแทนน้ํามันไฮ
ดรอลิกพื้นฐานปิโตรเลียม
คําสําคัญ: น้ํามันพืชเก่าใช้แล้ว, น้ํามันไฮดรอลิก, ไทรโบโลยี
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Abstract
The main reason of several researches shows the plant oil as main ingredient into lubrication and hydraulic
fluid because of good lubricating properties, non-toxic and biodegradability to substitute for the petroleum-based oil that
has limited resources; but, there was no any researches to study in using of the wasted vegetable oil. The aim of this
paper was to investigate the physio-chemical and tribological properties by CSM tribometer (Ball-on-disk) of hydraulic fluid
based wasted vegetable oil. The wasted vegetable oil used for cooking many repeated time at the fresh market was
studied and then it was made to be biodiesel by trans esterification process, but the limited range of biodiesel viscosity
and this is constrains their use as suitable biolubricants in hydraulic system. Adding of 5% wt ethylene-vinyl acetate
copolymer (EVA) into this biodiesel was studied. It has been found that the viscosity of the biodiesel could increase from
5.81 to 48.6 cSt at 40oC. When consider in the viscosity, there are 3 samples from all hydraulic oil in this research which
are near to the local commercial hydraulics oil no.46 and 68, were studied. The flush point was also higher than Thai
Indusrial Standard; but, pour point might be a problem. The coefficient of friction and wear volume of all three samples
stay in the ranges 0.10 - 0.14 and 0.006 – 0.023 mm3 respectively; and better lubricity more wear resistance than PTT68 as
0.155 and 0.037 mm3 respectively at the same testing conditions. This is indicated in the hydraulic fluid based wasted
vegetable oil was a good potential to substitute for local commercial petroleum-based oil.
Keywords: Wasted vegetable oil, Hydraulic oil, Tribology.
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1. บทนํา
สิ่งรอบตัวเราทุกวันนี้ไม่ว่าจะหันไปทางไหนมักพบผลิตภัณฑ์ทํา
มาจากปิโตรเลียมกันอย่างแพร่หลาย เช่น พลาสติก น้ํามัน แก๊สหุงต้ม
เป็นต้น หากยิ่งใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในปริมาณมากก็ย่อมจะนําไปสู่
ภาวะขาดแคลนในที่ สุ ดและยั งส่ งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมอย่ าง
ต่อเนื่องตามมา ดังนั้นในปัจจุบันมนุษย์จึงพยายามค้นหาและค้นคว้า
เกี่ยวกับแหล่งพลังงานและวัตถุทดแทนอื่น ๆ มาแทนที่หรือเพื่อลด
การใช้ปิโตรเลียมให้น้อยลง ในทํานองเดียวกันปิโตรเลียมก็ถูกใช้เป็น
วัตถุดิบหลักสําหรับสารหล่อลื่นในอุตสาหกรรมและเป็นที่นิยมเสีย
ด้วยเพราะมันมีช่วงความหนืดที่หลากหลาย, สามารถเข้ากันได้กับ
ชิ้นส่วนและเครื่องจักรในอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี แต่มันก่อให้เกิด
สารพิษเสี่ยงอันตรายและย่อยสลายเองตามกระบวนการชีวภาพได้
ยาก มีการประเมินกันว่าน้ํามันหล่อลื่นราว 12 ล้านตันถูกทิ้งและ
ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมทุกปี (Quinchia et al., 2010) ในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมาเริ่มมีความนิยมในสารหล่อลื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
มี งานวิ จั ยและพั ฒนาสิ นค้ าใหม่ ๆ ที่ ยั่ งยื นจากเคมี สี เขี ยว (Green
Chemistry) เช่นน้ํามันสกัดจากพืชเป็นสารหล่อลื่นตามธรรมชาติได้ดี
(Alejandrina et al., 2010) ซึ่งไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต, ย่อยสลายเอง
ตามกระบวนการทางชีวภาพ (Sevim and Svajus, 2010) และเป็น
สารระเหยเป็นไอต่ํา (Quinchia et al., 2014) นอกจากนี้พวกมัน
สามารถนํามารีไซเคิลและกลับมาใช้ใหม่ได้โดยอาศัยการดัดแปลง
โครงสร้างทางเคมี (Tirth et al., 2017; Josiah and Quan, 2016)
ยังพบอีกว่าสารหล่อลื่นธรรมชาติจากน้ํามันพืชจะสร้างผิวหรือฟิล์ม
ปกป้องต่อการขัดถู (Mendoza et al., 2011) แต่ในช่วงอุณหภูมิต่ํา
จุดไหลเทของน้ํามันพืชมักเป็นปัญหา (Sevim and Svajus et al.,
2010) ต้องแก้ไขโดยการเติมสารเติมแต่งหรือดัดแปลงโครงสร้างทาง
เคมี (Piyush and Bo., 2007), พืชส่วนใหญ่ที่เป็นวัตถุดิบหลักใน
น้ํ า มั น พื ช และถู ก นํ า มาใช้ เ ป็ น น้ํ า มั น หล่ อ ลื่ น ได้ แ ก่ ปาล์ ม
(Golshokouh et al., 2013; Yaogang et al.,2017) ทานตะวัน
(Mendoza et al.,2011), ถั่วเหลือง (Lou and Honary, 1996),
ละหุ่ง (Quinchia et al., 2010), สบู่ดํา (Ruggiero et al., 2016),
เมล็ดยางพารา (Kamalakar et al.,2016) เป็นต้น
เป็นที่รู้กันดีว่าน้ํ ามันไฮดรอลิกมีหน้าที่หลักคือ เป็นตัวส่งผ่าน
กํ า ลั ง หรื อ แรงดั น จากจุ ด หนึ่ ง ไปอี ก จุ ด หนึ่ ง ในระบบไฮดรอลิ ก
นอกจากนี้ยังทําหน้าที่หล่อลื่นอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฮดรอลิก ลด
แรงเสียดทาน ป้องกันการสึกหรอ รักษาความสะอาด และยังช่วย
ระบายความร้อนอีกด้วย จัดว่าเป็นกลุ่มสารหล่อลื่นที่มีความสําคัญ
และมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางในโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุก
ประเภทรวมทั้ งในงานก่ อสร้ าง โดยมี ปริ มาณการใช้ มากที่ สุ ดเป็ น
อันดับที่สองรองจากน้ํามันเครื่องยนต์ (ยูคอน, 2016) แต่อย่างไรก็
ตามผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยและค้นคว้าการนําน้ํามันพืชเก่าใช้แล้วมา
ศึกษาเป็นน้ํามันไฮดรอลิกหรือสารหล่อลื่นทั่วไป เหตุที่สนใจในน้ํามัน
พืชเก่าใช้แล้วเพราะว่า รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ (ไทยโพสต์, 2012)
ผู้จัดการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุ ขภาพ สํานักงานกองทุ น

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ในปี 2012 ประเทศ
ไทยมีปริมาณการบริโภคน้ํามันพืชประมาณ 8 แสนตันต่อปี โดยร้อย
ละ 50% เป็ น การบริ โ ภคในครั ว เรื อ น อี ก ร้ อ ยละ 50 ใช้ ใ น
อุตสาหกรรมอาหาร แต่น้ํามันเก่าใช้แล้วกลับพบว่าถูกนํากลับมาเป็น
พลังงานไบโอดีเซลเพียงร้อยละ 5 ซึ่งน่าเป็นห่วงว่าน้ํามันทอดซ้ําที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอาหารนี้หายไปไหน มีการกําจัดอย่างไร
ทิ้งในสิ่งแวดล้อมหรือมีกระบวนการฟอกเพื่อกลับมาขายให้ผู้บริโภค
ใหม่ การใช้น้ํามันพืชเก่ากลับมาประกอบอาหารซ้ํามีความเสี่ยงต่อ
การก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นแรงผลักดันให้
ผู้วิจัยต้องการเพิ่มช่องทางเลือกการประยุกต์ใช้ประโยชน์น้ํามันพืช
เก่าใช้แล้วโดยศึกษาสมบัติทางกายภาพ-เคมีและสมบัติไทรโบโลยีเพื่อ
พัฒนาน้ํามันพืชเก่าใช้แล้วให้เทียบเคียงกับคุณสมบัติน้ํามันไฮดรอลิก
ที่จําหน่ายตามท้องตลาด
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 วัตถุดิบ
น้ํามันพืชเก่าใช้แล้ว (WVO) จากการทอดปาทั่งโก๋ซ้ําหลายๆครั้ง
ในตลาดสดก่ อนที่ มั น จะถู ก นํ า ไปทิ้ ง ผู้ วิ จั ย จึ ง ขอซื้ อ เพื่ อ มาวิ จั ย
จากนั้นกําจัดเศษอาหารและสิ่งสกปรกโดยกรองด้วยไส้กรองน้ํามัน
เชื้อเพลิงของรถบรรทุกแล้วต้มด้วยความร้อน 110oC เป็นเวลา 15
min. เพื่อกําจัดความชื้น, สําหรับโซเดียมไฮดรอกไซด์, เมทานอลถูก
ใช้ในกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน (ธาดาและคณะ, 2558),
เพื่อผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชเก่าใช้แล้ว เอททีลีน-ไวนิล อะซิเตท
โคโพลีเมอร์ (EVA) ประกอบด้วย 30.4% wt ของไวนิลอะซิเตทถูกใช้
เป็นสารเติมแต่งเพื่อปรับความหนืด (Quinchia et al., 2010) EVA
ไม่เป็นสารพิษและเสี่ยงอันตรายแต่คงคาดหวังการย่อยสลายได้เอง
ทางชีวภาพไม่ได้ (Syahrullail et al., 2013) และ Omega904
(Sovereign Lubricants (UK) Ltd, 2016) ซึ่งประกอบด้วยสาร
ต้านทานการสึกหรอ (AW), และป้องกันการเกิดการออกซิเดชั่นหรือ
ต่ อต้ านการแปรสภาพของน้ํ ามั นหล่ อลื่ นด้ วย น้ํ ามั นไฮดรอลิ กใน
ท้องตลาดมี วางจําหน่ายหลากหลายยี่ห้อ ในงานวิจัยนี้เลื อก PTT
Hydraulic 46 (PTT46) และ PTT Hydraulic 68 (PTT68) ผลิตโดย
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ กับ
น้ํ ามั นไฮดรอลิ กของงานวิ จั ยนี้ สํ าหรั บผลการทดสอบคุ ณสมบั ติ
กายภาพ-เคมีของทั้ง PTT46 และ PTT68 จะอ้างอิงจากผลทดสอบ
ของผู้ผลิตโดยตรง
2.2 กระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น
กระบวนการทรานส์ เอสเทอริฟิเคชั่ นเป็ นการทํ าปฏิ กิ ริ ยาเคมี
ระหว่างไขมันหรือน้ํามัน (Triglyceride) กับแอลกอฮอล์ได้ผลิตภัณฑ์
เป็นเอสเทอร์และกลีเซอรอล โดยมีตัวเร่งในปฏิกิริยาทําหน้าที่ในการ
เร่งปฏิกิริยาเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้นในงานวิจัยนี้ใช้ตัวเร่งชนิดเบส
คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ธาดาและคณะ, 2558) ได้เป็นไบโอดีเซล
(BIOD) ตามขั้นตอนแผนภาพ (Figure 1)
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2.3 การเติมสารเติมแต่ง
เติม 5% wt ของ EVA ใน BIOD ที่อุณหภูมิ 120oC คนผสมให้
เข้ากันนานเป็นเวลา 60 – 90 นาที จน EVA ละลายหมด สําหรับการ
สารต้ านทานการสึ กหรอ (AW), ให้ ผสม 0.5% โดยปริ มาตรของ
Omega904 ในน้ํามันไฮดรอลิกแล้วคนผสมให้เข้ากันที่อุณหภูมิห้อง
สําหรับงานวิจัยนี้นอกจากเติม 5% wt ของ EVA ยังศึกษาที่ 8% wt
ของ EVA ด้วย
ในงานวิจัยได้มีออกแบบการทดลองโดยเตรียมน้ํามันไฮดรอลิก
ที่พัฒนาขึ้นเองหลายตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์จุดที่เหมาะสมที่สุดและ
เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงได้กําหนดรหัสน้ํามันไฮดรอลิกไว้ใน
(Table 1)

2.4 การวิเคราะห์คุณสมบัติกายภาพ-เคมี
ความหนืดของน้ํามันตัวอย่างที่อุณหภูมิ 40 oC และ 100oC ตาม
มาตรฐาน ASTM D-445 ถูกศึกษา โดยค่าความหนืดทั้ง 2 อุณหภูมิ
ถูกนํามาคํานวณดัชนีความหนืด (VI) ซึ่งเป็นตัวชี้บอกความสามารถใน
การเปลี่ยนแปลงความหนืดตามสภาพอากาศและอุณหภูมิของไหล
ในช่ วงการปฏิ บั ติ งานแสดงในสมการที่ (1) ตามมาตรฐาน ASTM
D2270-04
VI  100 

L U
LH

(1)

โดยที่ L, H คื อ ค่ า จากตารางความหนื ด ที่ 100oC ใน ASTM
D2270-04 และ U คือค่าความหนืดที่ 40oC
จุดวาบไฟตามมาตรฐาน ASTM D-93 ถูกศึกษาเพื่อประเมิน
ความเหมาะด้ า นความปลอดภั ยสํ าหรั บ การใช้ ง านที่ อุณ หภู มิสู ง
จุดไหลเทตามมาตรฐาน ASTM D5950-14 เพื่อประเมินการไหล
ของน้ํามันไฮดรอลิกเมื่ออยู่ในสภาพอากาศหนาวเย็น
2.5 การวิเคราะห์คุณสมบัติไทรโบโลยี
ความบกพร่องที่เกิดจากการออกแบบทางวิศวกรรม เครื่องกล
ทําให้สูญเสียงบประมาณมากกว่าที่ควร อันเนื่องมาจาก

Figure 1 Esterification of wasted vegetable oil to form
biodiesel.
Table 1 Codes of hydraulic oil and their composition.
รหัส
PTT46
PTT68
WVO
WVO+EVA5
WVO+EVA8
WVO+EVA5+AW
WVO+EVA8+AW
BIOD
BIOD+EVA5
BIOD+EVA8
BIOD+EVA5+AW
BIOD+EVA8+AW

องค์ประกอบพื้นฐาน
ปิโตรเลี่ยม
ปิโตรเลี่ยม
น้ํามันพืชใช้แล้ว
น้ํามันพืชใช้แล้ว
น้ํามันพืชใช้แล้ว
น้ํามันพืชใช้แล้ว
น้ํามันพืชใช้แล้ว
น้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใช้แล้ว
น้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใช้แล้ว
น้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใช้แล้ว
น้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใช้แล้ว
น้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใช้แล้ว

ผลกระทบของแรงเสี ย ดทานและความสึ ก หรอ ในรายงาน
งบประมาณของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาปี 1997 พบว่าการประยุกต์ใช้
ศาสตร์ไทรโบโลยีสามารถประหยัดงบประมาณได้ถึง 16.25 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (Theo et al., 2011) ด้วยเหตุนี้ ค่าสัมประสิทธิ์ความ
เสียดทานและการสึกหรอจึงถูกศึกษาด้วยเครื่องไทรโบมิเตอร์ CSM
แบบ Ball on Disk (Figure 2A) เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายมีหลักการทํางาน (Figure 2C) (วารุณี, 2547) กําหนดแรง
กด ( ) คงที่บน Ball ส่วนที่แผ่นจานหมุนติดตั้งอุปกรณ์วัดแรงบิด

สารเติมแต่ง
น้ํามันไฮดรอลิกในท้องตลาด
น้ํามันไฮดรอลิกในท้องตลาด
ไม่มี
EVA 5%
EVA 8%
EVA 5%+AW
EVA 8%+AW
ไม่มี
EVA 5%
EVA 8%
EVA 5%+AW
EVA 8%+AW

แรงเสียดทาน ( ) คํานวณได้จากแรงบิดคูณรัศมีการหมุนของบอล
บนแผ่นจาน ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทาน ( ) จึงสามารถวัดได้
โดยตรงจากสมการที่ (2) (วารุณี, 2547) Ball ทําจากวัสดุเหล็กหล่อ
เหนียว (FCD450) ซึ่งเป็นวัสดุหลักของปั้มไฮดรอลิก Ball มีลักษณะ
ส่วนหัวเป็นครึ่งทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm. ส่วนด้าน
ปลายเป็นแท่งทรงกระบอกพร้อมปาดเรียบ (Figure 2B) เพื่อจับยึดให้
มั่นคงกับเครื่อง CSM โดยขัดถูกับ Disk ทําจากวัสดุ FCD450
เช่นเดียวกันโดยมีรูปร่างแผ่นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 mm. และ
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หนา 5 mm. (Figure 2B) เงื่อนไขการทดสอบเครื่องไทรโบมิเตอร์
CSM ตาม (Table 2.) เพื่อจําลองสถานการณ์การสึกหล่อ หลังจาก
นั้นนํา Ball ตรวจวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ OLYMPUS BX60
ด้วยเลนส์กําลังขยาย 5X0.15BD เพื่อวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
บริเวณที่สึกหรอ (s) ของ Ball (Figure 3) สําหรับการคํานวณ
ปริมาตรการสึกหรอบน Ball ตามสมการที่ (3) และ (4) (ปกรณ์และ
คณะ, 2559) ตามลําดับ

Figure 2 A) CSM Tribometer B) Ball and Disk Specimen
C) The working of Ball-on-Disk.


F
N

(2)

h

8r  64 r 2  16 s 2
8

(3)

 h
V  h 2 r  
 3

(4)

โดยที่ V คือปริมาตรการสึกหรอ (mm3), s คือเส้นผ่านศูนย์กลาง
ที่จุดสึกหรอ (mm), h คือความสูงของส่วนที่สึกหรอ (mm) และ
r คือรัศมี Ball (mm).
Table 2 Testing condition of CSM Tribometer.
เงื่อนไขทดสอบ
น้ําหนักกดทับ
ความเร็วเชิงเส้น
รัศมีการหมุนของ Ball
จํานวนรอบ
อุณหภูมิทดสอบ

Ball on Disk
15 N
10 cm s-1
7.53 mm
1,022 cycles
อุณหภูมิห้อง (25 oC)

Figure 3 Wear characteristic on Ball.
3. ผลและวิจารณ์
3.1 ผลของคุณสมบัติกายภาพ-เคมี
(Table 3) แสดงผลทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ของ
น้ํามันไฮดรอลิกที่พัฒนาขึ้น ความหนืดของ BIOD มีค่า 5.81 cSt ที่
40oC ความหนืดนี้ต่ําเกินไปสําหรับที่จะนําไปใช้งานไฮดรอลิก จึงต้อง
ปรับปรุงความหนืดของ BIOD ด้วยการเติม EVA 5% wt ผลที่ได้ทํา
ให้ BIOD+EVA5 มีความหนืดเพิ่มขึ้นเป็น 48.6 cSt ที่ 40oC ความ
หนื ดที่ ได้ นี้ เป็ นที่ พอใจเพราะมี ค่ าใกล้ เคี ยงกั บค่ าความหนื ดของ
PTT46 ที่ 40oC ดังนั้น EVA จึงเป็นสารเติมแต่งในการปรับปรุงความ
หนืดในน้ํามันพืช (Quinchia et al., 2010) ในทํานองเดียวกันหาก
เติม EVA 8% wt ใน BIOD ทําให้ BIOD+EVA8 มีความหนืดเพิ่ม
สูงขึ้นเป็น 418 cSt ที่ 40oC แต่ความหนืดนี้สูงกว่า PTT68 มากและ
สูงมากเกินไปไม่เหมาะกับระบบไฮดรอลิกเพราะทําให้มีปัญหาต่อการ
ไหลอย่างไรก็ตามความหนืดระดับนี้เป็นความหนืดของสารหล่อลื่นใน
ชุดเกียร์อุตสาหกรรมและเรือเดินสมุทร ดังนั้นความสําคัญของตัวปรับ
ความหนืดจึงเป็นที่ต้องการเพื่อนําไปใช้ในงานที่หลากหลายสําหรับ
น้ํ า มั น หล่ อ ลื่ น จากน้ํ า มั น พื ช ในทํ า นองเดี ย วกั น ความหนื ด ของ
BIOD+EVA5 ที่ 100oC มีค่าเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันด้วยและสูงกว่า
PTT68 เล็กน้อยเท่านั้น มีข้อสังเกตในผลการทดลองของผลความ
หนืด WVO (ไม่มี EVA) ที่ 40oC และ และ 100oC มีค่าใกล้เคียงกับ
ความหนืด PTT46 และ PTT68 ด้วยดังนั้นหากพิจารณาจากค่าความ
หนืดสามารถคัดกรองน้ํามันไฮดรอลิกพื้นฐานน้ํามันพืชเก่าใช้แล้วได้
ดังนี้ BIOD+EVA5, BIOD+EVA5+AW และ WVO เพราะค่าความ
หนืดใกล้เคียง PTT46 และ PTT68
ดัชนีความหนืด (VI) คือตัวเลขที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหนื ดของน้ํ ามั นหล่ อลื่ นกั บอุ ณหภู มิโดยการเปรี ยบเที ยบกั บ
น้ํามันมาตรฐาน น้ํามันที่มีค่า VI สูงจะมีค่าความหนืดเปลี่ยนแปลง
ตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปน้อยกว่าน้ํามันที่มีค่า VI ต่ําดังนั้น VI ที่สูงจึง
เป็นคุณสมบัติที่ดีของน้ํามันไฮดรอลิก
ค่า VI ของ BIOD+EVA5, BIOD+EVA5+AW และ WVO ทั้งหมด
นี้มีค่ามากกว่าทั้ง PTT46 และ PTT68 โดยทั่วไปแล้วค่า VI ที่สูงเป็น
คุณสมบัติโดยธรรมชาติของน้ํามันพืชอยู่แล้ว (Mendoza et al.,
2011).
หากอุณหภูมิของสารหล่อลื่นสูงขึ้นเกินกว่าจุดวาบไฟทําให้สารให้
ไอระเหยออกมาได้ อี ก ก็ จะเกิ ดการลุ กติ ดไฟต่ อเนื่ องไปเรื่ อยๆที่
อุณหภูมินี้จะเรียกว่า จุดไหม้ไฟ (Fire point) มักจะสูงกว่าจุดวาบไฟ
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ประมาณ 10-20oC และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเลยจุดไหม้ไฟไปอีกก็จะถึง
จุดลุกติดไฟได้เอง (Auto-ignition temperature) ซึ่งที่อุณหภูมินี้
สารนั้นจะสามารถลุกติดไฟได้เองโดยไม่ต้องมีแหล่งกําเนิดไฟ ดังนั้น
อุณหภูมิในการปฏิบัติใช้งานควรต่ํากว่าจุดวาบไฟของน้ํามันไฮดรอลิก
ที่ถูกเลือกใช้ ผลการทดลองพบว่าจุดวาบไฟ BIOD+EVA5 และ
BIOD+EVA5+AW มีค่าเท่ากันคือ 174oC ต่ํากว่าจุดวาบไฟของ
PTT46 และ PTT68 ซึ่งมีค่า 241 และ 251oC ตามลําดับ ขณะที่จุด
วาบไฟของ WVO ไม่สามารถวัดค่าได้เพราะเกินความสามารถของ

เครื่องทดสอบ แม้ว่าผลทดสอบจุดวาบไฟของ BIOD+EVA5 และ
BIOD+EVA5+AW จะต่ํากว่า PTT46 และ PTT68 แต่จุดวาบไฟของ
พวกมันก็มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
977-2551 น้ํามันไฮดรอลิก-พื้นฐานน้ํามันแร่ (สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2551) กําหนดเกณฑ์
จุดวาบไฟต่ําสุดที่ 168oC สําหรับน้ํามันไฮดรอลิก VG68 อ้างถึงการ
ทดสอบแบบ Pennsky-Martens Closed cup เช่นเดียวกับการ
ทดสอบของงานวิจัยนี้

Table 3 Results of physical and chemical properties.
รหัส
ความหนืด @40oC , cSt
ความหนืด @100oC,cSt
ดัชนีความหนืด
จุดวาบไฟ oC
จุดไหลเท oC
1
1
1
1,2
PTT46
47.1
6.92
102
241
-9
1
1
1
1,2
PTT68
68.98
8.9
102
256
-9
4
WVO
51.5
9.1
159
NA
6
WVO+EVA5
573
39.6
110
NA4
6
4
4
WVO+EVA8
NA
70.2
NA
NA
NA
WVO+EVA5+AW
562
37.7
105
NA4
6
4
4
WVO+EVA8+AW
NA
72
NA
NA
NA
BIOD
5.81
2.01
157
1763
NA
3
BIOD+EVA5
48.6
11.25
233
174
NA
BIOD+EVA8
418
23.6
66
1943
NA
3
BIOD+EVA5+AW
57.1
11
188
174
NA
BIOD+EVA8+AW
324
23.6
92
1883
NA
2
3
Note: ผลการทดสอบจากผู้ผลิตโดยตรง, ทดสอบแบบ Cleveland Open Cup Tester, ทดสอบแบบ Pensky-Martens Closed Cup Tester
4
ไม่สามารถแสดงผลได้เพราะเกินความสามารถของเครื่องทดสอบ

เมื่ออุณหภูมิของน้ํามันลดต่ําลงความหนืดหรือความต้านทานการ
ไหลของน้ํามันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดน้ํามันจะหยุดไหล
อุณหภูมิต่ําสุดที่น้ํามันเริ่มหยุดไหลเรียกว่า “จุดไหลเท” โดยปกติ
คุณสมบัติการไหลและต้านทานต่อสภาพอากาศที่อุณหภูมิต่ําของ
น้ํามันหล่อลื่นจากน้ํามันพืชเป็นปัญหาหลัก (Sevim and Svajus,
2010) จ า ก ( Table 1) พ บ ว่ า จุ ด ไ ห ล เ ท ข อ ง BIOD+ EVA5,
BIOD+EVA5+AW และ WVO มีค่าสูงกว่าจุดไหลเทของ PTT46 และ
PTT68 และสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.9772551 อีกด้วย การปรับโครงสร้างทางเคมี (Josiah and Quan,
2016) สามารถช่วยแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณสมบัติของน้ํามันพืชที่
อุณหภูมิต่ําได้
3.2 ผลของคุณสมบัติไทรโบโลยี
น้ํามันไฮดรอลิกทั้ง 3 ที่ถูกคัดกรองจากผลของคุณสมบัติกายภาพ
และเคมีว่าคุณสมบัติเบื้องต้นใกล้เคียงกับ PTT46 และ PTT68 จึง
นํามาศึกษาคุณสมบัติไทรโบโลยีด้วยเครื่อง CSM แบบ Ball on Disk
ที่เงื่อนไขการทดสอบเดียวกันตาม (Table 2) สําหรับ (Figure 4) เป็น
กราฟแสดงค่า COF ที่เวลาใดๆ ระหว่างผิวสัมผัส Disk และ Ball โดย
มีนํา้ มันไฮดรอลิกที่ศึกษาเป็นสารหล่อลื่น ลักษณะกราฟ COF จะเข้า
สู่สภาวะคงที่ ณ. เวลาหนึ่ง ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเฉลี่ยแสดง
ใน (Figure 5) พบว่าน้ํามันไฮดรอลิกที่ถูกเลือกทั้ง 3 ตัวอย่างมี

ค่าเฉลี่ย COF ต่ํากว่า PTT68 และ BIOD+EVA5+AW มีค่าเฉลี่ย
COF ต่ําที่สุดเพราะมีสารต่อต้านการสึกหรอ เห็นได้ว่าน้ํามันไฮดรอ
ลิกที่ถูกเลือกเหล่านี้ให้คุณสมบัติการหล่อลื่นที่ดีกว่าน้ํามันไฮดรอลิก
เชิงพาณิชย์อย่าง PTT68. L.A. Quinchia et al. (2014) อธิบายไว้ว่า
EVA ในน้ํามันพืชช่วยลดความเสียดทานของพื้นผิวสัมผัสและการสึก
หรอด้วย และใน WVO มีน้ํามันพืชเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งเป็นสาร
หล่อลื่นที่ดีอยู่แล้วโดยมีสายโซ่โมเลกุลของกรดไขมันในน้ํามันพืชเป็น
ตัวช่วยสร้างชั้นฟิล์มระหว่างผิวสัมผัสทั้ง 2 ทําให้มันไม่สัมผัสกัน
โดยตรง (Alessandro et al., 2017).
ผลจากกล้องจุลทรรศน์ (Figure 6) แสดงพื้นผิวหน้าตัดบริเวณที่
สึกหรอและเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณสึกหรอของ Ball เพื่อนํามา
คํานวณหาปริมาตรการสึกหรอแสดงใน (Figure 5) พบว่าปริมาตรสึก
หรอของน้ํามันไฮดรอลิกทั้ง 3 ตัวอย่างมีต่ํากว่า PTT68 อย่างเห็นได้
ชัดและเป็นแนวโน้มเดียวกันกับค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเฉลี่ย
ด้วย เนื่องจากผลของ EVA ตามคําอธิบายข้างต้น และเป็นที่น่าสังเกต
ว่าผลของ WVO (ปราศจาก EVA) ก็น่าสนใจ เพราะว่า WVO มี
น้ํามันพืชเป็นองค์ประกอบหลักโดยมีกรดไขมันเป็นส่วนประกอบซึ่ง
เป็นสารหล่อลื่นที่ดีอยู่แล้ว และงานวิจัย Syahrullail et al., (2013)
แสดงให้เห็นว่าน้ํามันปาล์มให้คุณสมบัติต่อต้านการสึกหรอที่ดีกว่า
น้ํามันไฮดรอลิกพื้นฐานน้ํามันแร่
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Figure 4 Coefficient of friction at distance of ball by CSM tribometer.

Figure 5 Comparision of average of COF and wear volume for hydraulic oils.
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Figure 6 Wear charteristic on Ball by microscope A) BIOD+EVA5+AW, B) WVO, C) BIOD+EVA5 and D) PTT68.
4. สรุปผลงานวิจัย
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี และสมบัติไทรโบโลยีของ
น้ํามันไฮดรอลิกพื้นฐานน้ํามันพืชเก่าใช้แล้วที่พัฒนาขึ้นทําให้เชื่อได้ว่า
มีศักยภาพทดแทนน้ํามันไฮดรอลิกพื้นฐานปิโตรเลียมได้ จากบทสรุป
ต่อไปนี้
 EVA เป็นตัวปรับความหนืดที่ดีโดยปรับความหนืดBIOD
จาก 5.81 cSt เป็น 48.6 cSt (BIOD+EVA5) ที่ 40oC ทําให้
ความหนืดมีค่าใกล้เคียงกับความหนืดของ PTT46 ที่ 40oC
 ดัช นีค วามหนืด น้ํ า มัน ไฮดรอลิก พื ้น ฐานน้ํา มัน พืช เก่า ใช้
แล้วทั้ง 3 ตัวอย่าง ได้แก่ BIOD+EVA5+AW, BIOD+EVA5 และ
WVO มีค่าสูงกว่า PTT46 และ PTT68 ซึ่งคุณสมบัติที่ดีของ
น้ํามันไฮดรอลิก
 จุดวาบไฟของน้ํามันไฮดรอลิกพื้นฐานน้ํามันพืชเก่าใช้แล้ว
ทั้ง 3 ตัวอย่าง สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.9772551 ขณะที่จุดไหลเทสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานและอาจเป็นปัญหา
เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิต่ํา
 น้ํามันไฮดรอลิกพื้นฐานน้ํามันพืชเก่าใช้แล้วทั้ง 3 ตัวอย่าง
แสดงคุณ สมบัต ิก ารหล่อ ลื ่น และต่อ ต้า นการสึก หรอที ่ด ีก ว่า
PTT68
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และทางการแพทย์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากกระเจี๊ยบเขียว ด้วยน้ํากลั่น ที่อุณหภูมิ 60 80
และ 95 ºC โดยใช้เวลา 60 90 และ 120 min จากผลการวิจัยพบว่า การสกัดเพคตินที่อุณหภูมิ 95 ºC เวลา 90 min มีปริมาณเพคตินที่สกัดได้
เท่ากับ 16.15% นอกจากนี้ยังพบว่าเพคตินที่สกัดได้มีค่าเมธอกซิล และปริมาณน้ําหนักสมมูลสูงกว่า เพคตินทางการค้า ซึ่งมีค่าเท่ากับ 10.70%
และ 5555.56 mg ตามลําดับ จากการเปรียบเทียบค่าความชื้น พบว่าเพคตินที่สกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียวมีแนวโน้มของความชื้นที่ใกล้เคียงกับ
เพคตินทางการค้า มีความชื้นอยู่ในช่วงระหว่างความชื้นที่ 3.50– 6.09% ส่วนค่าสีและค่าความหนืดมีความแตกต่างกันตามสภาวะในการสกัด
โดยเพคตินที่สกัดได้จัดเป็นเพคตินชนิดที่มีเมธอกซิลสูง ซึ่งสามารถเกิดเจลได้อย่างรวดเร็ว
คําสําคัญ: เพคติน, กระเจี๊ยบเขียว, การสกัด
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Abstract
Okra is one of the pectin rich vegetables. It contains a viscous substance and is commonly used in food and
pharmaceutical applications. The objective of this research was to study the optimum conditions of pectin extraction
from Okra by using distilled water. In this study, the pectin extraction conditions at 60 80 and 95 degree celsius for 60 90
and 120 minutes were investigated. The result showed that the optimum condition for pectin extraction was at 95 degree
celsius for 90 minutes with 16.15% pectin yield on a dry weight basis. In addtion, the methoxyl degree and the equivalent
weight were 10.70% and 5555.56 mg respectively, which were higher than commercial pectin. Furthermore, the moisture
content of pectin extracted from okra was within the range of the commercial pectin at 3.50– 6.09%. The finding showed
that color and viscosity varied according to the extraction conditions. The extracted pectin is classified as a high methoxyl
pectin as gelatinization of the pectin occurred rapidly.
Keywords: Pectin, Okra, Extraction.

1. บทนํา
เพคติน (Pectin) เป็นสารประกอบของพอลิเมอร์ของ โพลีแซกคา
ไรด์ที่พบในพืชจากธรรมชาติและเป็นสารตั้งต้น (substrate) ของ
เอนไซม์เพคติเนส ในทางการค้าจะสกัดเพคติน จากเปลือกผลไม้ ซึ่ง
เป็นโครงสร้างพื้นฐานของผนังเซลล์ของพืชชั้นสูง โดยมีสมบัติพิเศษ
คือ เมื่อละลายน้ําจะพองตัวเป็นเจลทําหน้าที่เป็นสารก่อสภาพเจล
(Gelling agent) สารเพิ่มความเข้มข้นของของเหลว (Thickness)
และสารให้ความคงตัว (Stabilizer) จึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน

อุตสาหกรรมอาหารประเภทเครื่องดื่มน้ําผลไม้ โยเกิร์ต และแยมอย่าง
กว้างขว้าง แต่ในปัจจุบันเพคตินที่มีขายทางการค้าได้มีการนําเข้ามา
จากต่ างประเทศและมี ราคาค่ อนข้ างสู ง เพื่ อเป็ นการทดแทนการ
นํ าเข้ าและเพิ่ มมู ลค่ าของผลิ ตผลทางการเกษตร ยั งพบว่ าเพคติ น
สามารถพบได้ในชั้นเนื้อเยื่อของพืชทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระเจี๊ยบเขียวซึ่งจัดเป็นพืชที่มีสารประกอบคาร์โบไฮเดรตโมเลกุล
ใหญ่ โดยจะมีลักษณะเป็นเมือกที่ขับออกมาจากฝัก ซึ่งพบว่าเมือกที่
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ถูกขับออกมีลักษณะโครงสร้างหลักเป็นแรมโนกาแล็กทูโรแนน คล้าย
ลักษณะโครงสร้างของ เพคติน Tornoda et al. (1989) อีกด้วย
ปัจจุบันพบว่าบางช่วงกระเจี๊ยบเขียวมีราคาค่อนข้างถูก อาจ
เนื่องมาจากอุ ตสาหกรรมแปรรูปจะรับซื้อและให้ราคาสูง เฉพาะ
วัตถุดิบที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเท่านั้นเพื่อทําการส่งออก จึงทําให้
กระเจี๊ยบเขียวที่ฝักไม่ผ่านมาตรฐานมีราคาค่อนข้างถูก ดังนั้นเพื่อ
เป็นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบทางการเกษตร ในงานวิจัยนี้จึงได้มี
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากกระเจี๊ยบเขียว
โดยใช้น้ํากลั่นเพื่อที่จะสามารถนําเพคตินที่สกัดได้มาพัฒนาและ
นําไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารได้
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 การเตรียมกระเจี๊ยบเขียวแห้ง
กระเจี๊ยบเขียวฝักสดจะถูกนํามาแคะเอาเมล็ดออกและหั่นเป็นชิ้น
เล็กๆ แล้วนํามาล้างทําความสะอาด จากนั้นทําการต้มกับเอทานอล
ความเข้มข้น 95% อัตราส่วน 1:1 (w/v) ที่อุณหภูมิ 80ºC เวลา 10
min นํามาล้างด้วยน้ําสะอาดอีกครั้งพร้อมกับบีบเพื่อเอาเอทานอ
ลออก หลังจากนั้นทําการเข้าอบด้วย hot air oven ที่อุณหภูมิ 65ºC
เวลา 24 h จนกระเจี๊ยบเขียวแห้ง เก็บไว้ในภาชนะปิดสนิท
2.2 สภาวะการสกัดเพคติน โดยใช้วิธีการสกัดด้วยน้ํากลั่น
กระเจี๊ ยบเขี ยวแห้ งถู กนํ ามาสกั ดด้ วยน้ํ ากลั่ น อั ตราส่ วน 1:2
(w/v) โดยการต้มในอ่างควบคุมอุณหภูมิ (water bath) ที่อุณหภูมิ
60, 80 และ 95ºC เวลา 60, 90 และ 120 mins ตามลําดับ นํามา
กรองผ่านผ้าขาวบาง 1 ชั้น พร้อมทั้งทําการสกัดเช่นเดิมจนครบ 2
ครั้ง จากนั้นนําสารละลายที่ได้จากการสกัดทั้ง 2 ครั้งมาผสมกัน แล้ว
เติมเอทานอล 95% อัตราส่วน 1:1 (v/v) คนผสมสารละลายให้เข้ากัน
อย่างแรง ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 h จากนั้นทําการกรอง
แยกตะกอนเพคตินผ่านผ้าแก้ว 2 ชั้นด้วย Buchner funnel พร้อม
ทั้งล้างตะกอนเพคตินที่ได้ด้วยเอทานอล 95% จํานวน 3 ครั้ง และ
ล้างด้วยอะซิโตนความเข้มข้น 50% จํานวน 3 ครั้ง แล้วนําตะกอนเพ
คตินที่สกัดได้อบด้วย hot air oven ที่อุณหภูมิ 60ºC เวลา 24 h จน
แห้งแล้วบดให้เป็นผง
2.3 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเพคตินที่
สกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียว
งานวิจัยนี้ได้มีการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี
ดังนี้ การวัดค่าความชื้น การวัดความหนืด การวัดค่าสี การหาปริมาณ
สมมูลของเพคตินและการวิเคราะห์โครง สร้างของเพคตินด้วยเครื่อง
Fourier Transform Infrared Spectrometer
2.3.1 การวัดค่าความชื้น (moisture content)
เพคตินที่สกัดได้จากกระเจี๊ ยบเขียวจะถู กนํามาวัดค่าความชื้ น
ด้วยเครื่อง moisture analyzer (OHAUS, USA) ซึ่งทําได้โดยการชั่ง
เพคติ นหนั ก 1g แล้ วนํ ามาวางไว้ บนเครื่ องวั ดความชื้ น โดยเลื อก

รูปแบบการให้ความร้อนแบบมาตรฐานที่อุณหภูมิ 105ºC เวลา 30
min ทําการทดลอง 3 ซ้ํา
2.3.2 การวัดความหนืด (Viscosity Measurement)
นํ า เพคติ น ที่ ส กั ด ได้ จ ากกระเจี๊ ยบเขี ย วมาผสมกั บ น้ํ า กลั่ นใน
อัตราส่วน 1:50 (w/v) คนให้เพคตินละลายเป็นเนื้อเดียวกัน แล้ว
นํามาวัดความหนืดด้วยเครื่อง Brookfield viscometer (HADV-IPrime, USA) โดยใช้หัวสปรินเดอร์ขนาด 02 และความเร็วรอบ 100
rpm เป็นเวลา 3 min ทําการทดลอง 3 ซ้ํา
2.3.3 การวัดค่าสี (Color Measurement)
นําเพคตินที่สกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียวมาวัดค่าสี โดยสุ่มตัวอย่าง
ประมาณ 2 g จํานวน 3 ซ้ํา โดยใช้เครื่องวัดสี (ColorFlex A601010-615, USA) ใช้มาตรฐานสีแบบ CIE L*a*b*
2.3.4 การหาปริมาณน้ําหนักสมมูลของเพคติน
ชั่งผงเพคติน 0.5 g ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 ml ผสมน้ํา
กลั่นลงในขวดรูปชมพู่ปริมาตร 100 ml ใช้แท่งแก้วคนให้ เพคติน
ละลายเติมโซเดียมคลอไรด์ 1 g หยดฟีนอลเรดจํานวน 6 หยดเป็น
อิ น ดิ เ คเตอร์ (Indicator) จากนั้ น นํ า สารละลายไปไทเทรตกั บ
สารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ ค วามเข้ ม ข้ น 0.1 Nจนกระทั่ ง
สารละลายถึงจุดยุติ ธนาวรรณ (2556) จากนั้นนํามาคํานวณหา
น้ําหนักสมมูลจากสูตร
(1)

น้ําหนักสมมูล =

โดย S = น้ําหนักผงเพคตินที่ใช้ (g)
N = จํานวนนอร์มอลิตีของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่
ใช้ในการไทเทรต (Normality; N)
V = ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในการ
ไทเทรต (ml)
2.3.5 การหาปริมาณเมธอกซิลของเพคติน
นํ า สารละลายที่ ผ่ า นการหาน้ํ าหนั ก สมมู ล มาเติ ม สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.25 N จํานวน 25 ml เขย่าให้เข้า
กั น สารละลายจะเป็ น สี ม่ ว งจากนั้ น ปิ ด ปากขวดรู ป ชมพู่ ด้ ว ย
อะลูมิเนียมแล้วตั้งทิ้งไว้ประมาณ 30 min เติมสารละลายกรดไฮโดร
คลอริ กความเข้ มข้ น 0.25 N
จํ านวน 25 ml เขย่ าจนกระทั่ ง
สารละลายเปลี่ ยนสี จากสี ม่ วงเป็ นสี เหลื องนํ าสารละลายที่ ได้ ไ ป
ไทเทรตด้ วยสารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้ มข้ น 0.1 N
จนกระทั่งถึงจุดยุติ ธนาวรรณ (2556) จากนั้นนํามาคํานวณหา
ปริมาณเมธอกซิล (%) จากสูตร
ปริมาณเมธอกซิล (%)=

×100

(2)

โดย N = จํานวนนอร์มอลิตีของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่
ใช้ในการไทเทรต (Normality; N)
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V = ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในการ
ไทเทรต (ml)
E = น้ําหนักสมมูลของเมธอกซิลเป็นค่าคงที่เท่ากับ 31
S = น้ําหนักผงเพคตินที่ใช้ (g)
2.3.6 การวิ เคราะห์ โครงสร้ างของเพคติ นด้ วยเครื่ องฟู เรี ยร์
ทรานสฟอร์ ม อิ น ฟาเรดสเปกโตรโฟโตมิ เ ตอร์ (Fourier
Transform Infrared Spectrophotometer; FTIR)
ใช้การเตรียมสารตัวอย่างแบบ KBr disc โดยจะเริ่มจากการบด
สารตัวอย่างที่เป็นของแข็งประมาณ 1–2 mg ผสมกับผง KBr ปริมาณ
100 mg จากนั้นนําเข้าเครื่องอัดจนได้แผ่นกลมแบนใส โดยทั้งสาร
ตัวอย่างและ KBr ควรผ่านการอบให้แห้งก่อนที่จะนํามาบดรวมกัน
หลังจากอัดเป็นแผ่นแบนแล้วนําแผ่น KBr disc ใส่ที่ยึดพิเศษแล้ววาง
บนลํารังสีเพื่อวัดโครงสร้างของเพคติน
3. ผลและวิจารณ์
3.1 ผลการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินที่สกัดได้จาก
กระเจี๊ยบเขียวด้วยน้ํากลั่น
จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากกระเจี๊ยบ
เขียว 9 สภาวะ คือ สภาวะที่อุณหภูมิ 60 80 และ 95 องศาเซลเซียส
และที่เวลา 60 90 และ 120 mins ตามลําดับ จาก Figure 1 จะเห็น
ว่าเมื่อมีการใช้อุณหภูมิที่ 80ºC เวลา 120 min หรือสภาวะสูงกว่านี้
จะมี แนวโน้ มของการสกั ดเพคติ นได้ ในปริ มาณที่ สู งขึ้ น อยู่ ในช่ วง
26.13 – 35.43 g โดยสภาวะการสกัดที่ใช้อุณหภูมิ 95ºC เวลา 120
min ให้ปริมาณเพคตินสูงที่สุดเท่ากับ 35.43 g ต่อกระเจี๊ยบเขียวแห้ง
156 g ปริมาณเพคตินที่สกัดได้คิดเป็น 22.71% และการสกัดที่
อุณหภูมิ 80ºC เวลา 60 min ให้ปริมาณเพคตินน้อยที่สุดเท่ากับ
6.95 g ในสภาวะที่ทําการสกัดโดยใช้อุณหภูมิในการสกัดที่ต่ําและใช้
เวลาในการสกั ดน้ อยจะได้ ปริ มาณเพคติ นที่น้ อยกว่ าการสกั ดที่ ใช้
อุณหภูมิ ในการสกัดที่สูงและใช้เวลาในการสกัดมาก อาจเนื่องมาจาก
เพคติ นเป็ นสารประกอบที่ แทรกตั วอยู่ ในชั้ นเนื้ อเยื่ อของพื ชและ
ละลายน้ํ า ได้ ยากที่ อุ ณ หภู มิ ต่ํ า กว่ า 60ºC จึ ง ต้ องอาศั ยเวลาและ
อุณหภูมิที่สูงขึ้นในการสกัด ธนาวรรณ (2556) พบว่าเมื่อเพิ่ม

อุณหภูมิในการสกัดมากขึ้นปริมาณเพคตินที่สกัดได้จากพืชก็จะมาก
ขึ้นด้วย Pagan et al. (2001) และเมื่อเปรียบเทียบการสกัดที่ใช้
อุณหภูมิเดียวกัน แต่ระยะเวลาต่างกัน จะพบว่าปริมาณของเพคติน
จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดซึ่งเมื่อใช้อุณหภูมิสูงในการ
สกัดจะช่วยเร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส (Hydrolysis) ทําให้สามารถ
สกัดเพคตินออกมาจากพืชได้เพิ่มมากขึ้น ศูนย์นวัตกรรมหลังการ
เก็บเกี่ยว (2546)
3.2 ผลการหาค่าความชื้นของเพคตินสกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียว
จากการทดสอบความชื้นของเพคตินทางการค้าและเพคตินที่สกัด
ได้จากกระเจี๊ยบเขียวทั้ง 9 สภาวะที่แตกต่างกัน จาก Figure 2 พบว่า
ความชื้ นที่ วัดได้ จากเพคติ นที่ สกั ดในสภาวะต่ างๆ มี แนวโน้ มของ
ความชื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยมีความชื้นอยู่ในช่วงระหว่าง 5.21–6.09%
ในขณะที่เพคตินทางการค้ามีความชื้นอยู่ที่ 3.5% ซึ่งเป็นค่าความชื้น
ที่อยู่ในช่วงของมาตรฐานความชื้นของเพคติน คือเพคตินจะต้องมี
ความชื้นที่ต่ํากว่า 10% Fishman et al. (2000)

Figure 2 Moisture content of pectin extracted from okra
by distilled water.
อย่า งไรก็ต ามสภาวะที ่ใ ช้ใ นการสกัด ไม่ไ ด้ม ีผ ลต่อ ความชื ้น ที่
เพิ่มขึ้นของเพคติน เนื่องจากหลังจากที่สกัดได้เพคตินแล้วจะต้อง
เอาเพคตินที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิ 60ºC เป็นเวลานาน 24 h จน
น้ํา หนัก ของเพคติน ที่ส กัด ได้ค งที่ เพื ่อ ลดปริม าณความชื้น และ
ป้อ งกัน การจับ ตัว กัน เป็น ก้อ นของเพคติน ในระหว่า งการเก็บ
รักษา เนื่องจากปริมาณความชื้นมีผลต่อคุณภาพของเพคตินหาก
เพคติน มีค วามชื้น ที่สูง จะมีผ ลทํา ให้เ พคติน ที่ส กัด ได้มีลัก ษณะที่
จับตัวกันเป็นก้อนและมีผลต่อน้ําหนักสุดท้ายของเพคติน องอาจ
(2553)
3.3 ผลการหาค่ าความหนืด ของเพคติ น ที่ส กั ด ได้จากกระเจี๊ ยบ
เขียว
จากการทดสอบความหนืดของเพคตินทางการค้าและ เพคตินที่
สกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียวทั้ง 9 สภาวะที่แตกต่างกัน จาก Figure 3

Figure 1 Percentage of pectin extracted from okra by
distilled water.
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4 จะเห็นว่าเพคตินที่สกัดได้จะมีสีเข้มกว่าเพคตินทางการค้า คือมีสี
เขียวซึ่งเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับเพคตินทางการค้า ซึ่งโดยทั่วไป
แล้ วจะล้ า งสี ข องเพคติ น ที่ ส กั ด ได้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารใช้ เ อทานอล 95%
และอะซิโตนความเข้มข้น 50% ล้างจํานวนหลายๆ ครั้งเพื่อให้สีของ
วัตถุดิบที่ใช้ในการสกัดจางลงหรือกําจัดสีใน พคตินออกให้มากที่สุด
ชวนิฏฐ์ และคณะ (2548)

Figure 3 Viscosity of pectin extracted from okra by distilled
water.
พบว่าความหนืดของเพคตินที่สกัดได้มีแนวโน้มไม่คงที่อยู่ในช่วง
ระหว่ า ง 43.2–323 cP โดยมี ค วามสั มพั น ธ์ กั บ การเกิ ด เจล เมื่ อ
อุณหภูมิสูงขึ้นการเกิดเจลจะเกิดได้เร็วขึ้น ซึ่งมีผลต่อแรงระหว่าง
พันธะ คือ เพคตินจะถูกดึงน้ําออกจากสายเพคตินทําให้แรงระหว่าง
พันธะลดลงการเกิดเจลก็เพิ่มมากขึ้นด้วย May (1977) โดยการ
สกัดเพคตินที่อุณหภูมิ 80ºC เวลา 120 min ให้ค่าความหนืดสูงสุด
เท่ า กับ 323±0.01 cP และอุ ณหภู มิ 60ºC เวลา 60 min ให้ ค่ า
ความหนืดต่ําสุดเท่ากับ 43.2±0.13 cP ส่วนเพคตินทางการค้ามีค่า
ความหนืดเท่ากับ 71.2 cP แต่ผลที่ได้จากการวัดความหนืดจะเห็น
ว่าอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการสกัดมีผลต่อค่าความหนืดของเพ
คตินที่สกัดได้ คือเพคตินที่สกัดในสภาวะที่ใช้อุณหภูมิและเวลาที่
น้ อ ยจะมี ค่ า ความหนื ด ที่ น้ อ ยกว่ า เพคติ น ที่ ส กั ด ในสภาวะที่ ใ ช้
อุณหภูมิและเวลาที่สูง ธนาวรรณ (2556) ซึ่งหากเพคตินที่สกัดได้มี
ปริมาณของน้ําหนักสมมูลที่สูงก็จะส่งผลให้ เพคตินมีค่าความหนืด
ที่สูงขึ้นด้วย และปัจจัยที่มีผลต่อความหนืดคือ ค่าของปริมาณเมธ
อกซิล หากเพคตินมีปริมาณเมธอกซิลที่สูงก็จะทําให้เพคตินมีความ
หนืดที่สูงขึ้นตามไปด้วย ธนาวรรณ (2556)
3.4 ผลการทดสอบค่าสีของเพคตินที่สกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียว
จากการทดสอบค่าสีของเพคตินทางการค้าและเพคตินที่สกัดได้
จากกระเจี๊ยบเขียว ทั้ง 9 สภาวะที่แตกต่าง พบว่าค่าสีของ เพคตินที่
สกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียวทั้งในส่วนของค่า L* a* และ b* มีค่าที่
มากกว่ าค่าสี ของเพคตินทางการค้า ซึ่ งค่าสีของเพคตินที่สกัดได้ มี
แนวโน้มที่ไม่คงที่ โดยค่า L* มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 31.79–39.2 ค่า
a* มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.41–2.88 ค่า b* ค่าอยู่ในช่วงระหว่าง
16.98–24.74 โดยสภาวะที่มีค่า L* ที่ใกล้เคียงกับเพคตินทางการค้า
มากที่สุด คือ สภาวะการสกัดที่อุณหภูมิ 80ºC เวลา 90 min มีค่าสี
อยู่ที่ 31.79±0.02 สภาวะที่มีค่า a* ที่ใกล้เคียงกับเพคตินทางการค้า
มากที่สุด คือ สภาวะการสกัดที่อุณหภูมิ 95ºC เวลา 60 min มีค่าสี
อยู่ที่ 1.41±0.05 และสภาวะที่มีค่า b* ที่ใกล้เคียงกับเพคตินทาง
การค้ามากที่สุด คือ สภาวะการสกัดที่อุณหภูมิ 80ºC เวลา60 min มี
ค่าสีอยู่ที่ 16.98±0.01 ค่าสีในการทดลองจะดูในส่วนของค่า L*
เนื่องจากค่า L* เป็นค่าที่บอกถึงความสว่างของเพคตินที่สกัดได้ ซึ่งค่า
L* ในการทดลองพบว่ามีค่าที่มากกว่าเพคตินทางการค้า จาก Figure

(a)
(b)
Figure 4 (a) commercial pectin (b) pectin extracted from
okra.
3.5 ผลการหาน้ําหนักสมมูลของเพคตินที่สกัดได้จากกระเจี๊ยบ
เขียว
ผลจากการคํานวณหาค่าน้ําหนักสมมูลของเพคตินจากสูตรที่ 1
พบว่าน้ําหนักสมมูลมีแนวโน้มไม่คงที่ แสดงดัง Table 1
Table 1 Show Equivalent weight and Methoxyl content
of pectin extracted from okra by distilled water and
commercial pectin.
Conditions
commercial pectin 60
ºC 60 min
60 ºC 90 min
60 ºC 120 min
80 ºC 60 min
80 ºC 90 min
80 ºC 120 min
95 ºC 60 min
95 ºC 90 min
95 ºC 120 min

Chemical properties
Equivalent
Methoxyl
weight (mg)
content (%)
1260.50+1.84
5.63+0.21
3191.49±1.53
6.56±0.17
5172.41±3.10
9.25±0.64
3846.15±2.05
10.28±0.83
5357.14±3.20
5.63±0.12
5357.14±3.25
6.36±0.13
6000.00±3.76
7.23±0.28
4166.67±2.31
7.54±0.34
5555.56±3.41
10.70±0.90
7142.86±4.67
5.37±0.05

ซึ่งมีน้ําหนักสมมูลอยู่ระหว่าง 3191.49–7142.86 mg โดยการสกัด
ที่อุณหภูมิ 95ºC เวลา 120 min มีน้ําหนักสมมูลมากที่สุดเท่ากับ
7142.86±4.67 mg และการสกัดที่อุณหภูมิ 60ºC เวลา 60 min
มีน้ําหนักสมมูลน้อยที่สุดเท่ากับ 3191.49±1.53 mg โดยเพคติน
ทางการค้ามีน้ําหนักสมมูลเท่ากับ 1260.50+1.84 mg ซึ่งเพคตินที่
มีน้ํา หนั กกรั มสมมู ลมากจะมีโครงสร้างของเพคติ นที่ ใหญ่ กว่ าเพ
คตินที่มีน้ําหนักสมมูลน้อย นอกจากนี้น้ําหนักสมมูลยังบ่งบอกถึงค่า
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น้ําหนักโมเลกุลสูงและความสามารถในการเกิดเจลได้ดี ธนาวรรณ
(2556) และเมื่อระยะเวลาในการสกัดเพิ่มขึ้น มีผลทํา ให้ น้ํา หนั ก
สมมูลเพิ่มขึ้นซึ่งมีความสัมพันธ์กับปริมาณของกรดพอลิกาแล็คทูโร
นิค (Polygalacturonic) บริสุทธิ์
3.6 ผลการทดสอบปริ ม าณเมธอกซิ ล ของเพคติ น ที่ ส กั ด ได้ จ าก
กระเจี๊ยบเขียว
จาก Table 1 จะเห็นว่าปริมาณเมธอกซิลของเพคตินที่สกัดได้
จากกระเจี๊ยบเขียวมีแนวโน้มที่ไม่คงที่ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและ
เวลาที่ใช้ในการสกัด ซึ่งพบว่าที่อุณหภูมิเดียวกันแต่ระยะเวลาในการ
สกัดต่างกันจะมีผลทําให้ปริมาณเมธอกซิลที่ได้ต่างกัน ธนาวรรณ
(2556) โดยเพคตินที่มีค่าเมธอกซิลตั้งแต่ 5% ขึ้นไปจัดเป็นเพคติน
ชนิด HMP (High methoxy pectin) ส่วนเพคตินที่มีค่าเมธอกซิ
ลต่ํากว่า 5% จัดเป็นเพคตินชนิด LMP (Low methoxy pectin)
Yapo et al. (2008) จากการศึกษาพบว่า เพคตินจากกระเจี๊ยบเขียว
ที่ได้จากการสกัดและเพคตินทางการค้ามีปริมาณเมธอกซิลมากกว่า
5% จึงจัดเป็นเพคตินชนิดที่มีเมธอก ซิลสูง HMP (High methoxy
pectin)
3.7 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างของเพคตินด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานส
ฟอร์ มอิ นฟาเรดสเปก-โตรโฟโตมิ เตอร์ (Fourier
Transform
Infrared Spectrophotometer; FTIR)
ผลการวิเคราะห์โครงสร้างของเพคตินด้วยเครื่อง FTIR เพื่อเป็น
การยืนยันผลของการวิเคราะห์ซึ่งได้จากหมู่ฟังก์ชัน C=O ของเพคติน
ทางการค้าเปรียบเทียบกับเพคตินที่สกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียว ซึ่ง
แสดงในกราฟจะเป็นช่วงที่บอกว่าสารที่สกัดได้ คือ เพคติน เนื่องจาก
C=O เป็ น หมู่ ฟั ง ก์ ชั น ที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบของเพคติ น โดยแสดง
ค่าความถี่ในช่วงความกว้าง1650–1850 cm-1 Figure 5 แสดง
เส้นกราฟของเพคตินที่สกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียวมีแนวโน้มของกราฟ
ในทิ ศทางเดี ยวกั นกั บกราฟของเพคติ นทางการค้ า เมื่ อศึ กษาหมู่
ฟังก์ชันและตําแหน่งที่เกิดความถี่ของหมู่ฟังก์ชันของสารที่สกัดได้กับ
เพคตินทางการค้า

Figure 5 Infrared Spectrum of (a) commercial pectin (b)
pectin extracted from okra.
พบว่าเส้นกราฟมีแนวโน้มที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าสารที่
สกัดได้ คือ เพคติน โดยเส้นอินฟาเรดสเปกตรัมของเพคตินที่สกัดได้
จากกระเจี๊ ยบเขี ยวแห้ งเกิ ดความถี่ ในช่ วงความกว้ าง 2400–3400

cm-1 ซึ่งเป็นช่วงของหมู่ฟังก์ชัน O–H ความถี่ในช่วงความกว้าง
2800–3000 cm-1 เป็นช่วงของหมู่ฟังก์ชัน C–H ความถี่ในช่วงความ
กว้าง 1650 – 1850 cm-1 เป็นช่วงของหมู่ฟังก์ชัน C=O และความถี่
ในช่วงความกว้าง 1000–1300 cm-1 เป็นช่วงของหมู่ฟังก์ชัน C–O
วัชระ (2549)
4. สรุป
สภาวะที่ เหมาะสมในการสกั ดเพคติ นจากกระเจี๊ ยบเขี ยวด้ วย
วิ ธี ก ารสกั ดโดยใช้ น้ํ า กลั่ น คื อ สภาวะการสกั ดที่ อุ ณ หภู มิ 95ºC
เวลานาน 90 min โดยมีปริมาณของเพคตินที่สกัดได้สูงที่สุดเท่ากับ
8.4 g คิดเป็น 16.15% โดยเพคตินที่สกัดได้จัดเป็น เพคตินชนิดที่มี
เมธอกซิลสูง (High methoxyl pectin; HMP) ซึ่งเป็นเพคตินชนิดที่
สามารถเกิดเจลรวดเร็วมาก (Ultra- rapid set pectin) เช่นเดียวกับ
เพคตินทางการค้า
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ล้านนา ที่ได้สนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการทําวิจัย รวมทั้งสถานที่
และอุปกรณ์ต่างๆ
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มการปลูกฟักข้าวเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากฟักข้าวเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง อย่างไรก็ตามนั้นฟักข้าวสดมีอายุการเก็บสั้น จําเป็นต้องมีการนํามาแปรรูปเพื่อยืดอายุการเก็บและสะดวกต่อการนําไปใช้หรือ
บริโภค ในงานวิจัยนี้ได้นํากรรมวิธีการทําแห้งแบบลูกกลิ้งมาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปฟักข้าว โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญคือเพื่อศึกษาถึง
ผลกระทบของปัจจัยการแปรรูปและศึกษาสมบัติของผลิตภัณฑ์ผง ได้กําหนดปัจจัยตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย อุณหภูมิที่ผิวลูกกลิ้ง (115,
125, 135˚C) ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตริน (100, 150, 200 % น้ําหนักของแห้งของฟักข้าวสด) และปริมาณกัมอะราบิก (10, 20, 30% น้ําหนัก
ของแห้งของฟักข้าวสด) ใช้แผนการทดลองแบบ Box Behnken ผลิตภัณฑ์แห้งที่ได้นํามาวิเคราะห์สมบัติต่างๆ ประกอบด้วย ค่าความชื้น ค่า
การเปลี่ยนแปลงสี ค่าความสามารถในการละลาย ค่าการดูดกลับความชื้น และปริมาณฟีนอลิครวม ผลการทดลองที่ได้พบว่าการเพิ่มอุณหภูมิ
ในการทําแห้งและปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินมีผลให้ ค่าการเปลี่ยนแปลงสี ค่าความสามารถในการละลายของผลิตภัณฑ์ผงที่ได้มีค่าสูงขึ้น ในขณะ
ที่ปริมาณความชื้นมีค่าลดลง ปริมาณกัมอะราบิกที่เพิ่มมีผลให้ค่าการเปลี่ยนแปลงสีและค่าการดูดกลับความชื้นเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนปริมาณฟีนอ
ลิครวมที่ได้มีค่าสูงสุดเท่ากับ 8.35 mg GAE g-1 dry solid
คําสําคัญ: ฟักข้าว, การทําแห้งแบบลูกกลิ้ง, มอลโตเด็กซ์ตริน, กัมอะราบิก
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Abstract
An increasing trend has been observed in Gac fruit growing in Thailand due to its high nutritional contents.
However, fresh gac fruit normally have a very short shelf life. Therefore, Food processing is necessary to extend the shelf
life and bring about the usability of the product. In this study, drum drying was applied to convert fresh gac fruits into a
dried form. The objective of the study was to determine the effect of processing conditions on physiochemical
characteristics of gac powder obtained by using double drum dryer. The Box-Behnken design was employed to three
processing conditions, including drum surface temperature (115, 125 and 135˚C), the addition of maltodextrin (100, 150
and 200% of the weight of gac fruit solid), and the addition of gum arabic content (10, 20 and 30% of the weight of gac
fruit solid). The dried gac powders was analyzed for its physiochemical characteristics such as, moisture content, the
changing of color, solubility, hygroscopicity and total phenolic content. The results showed that increasing drying
temperature and maltodextrin content provided an increase in, the Total color change, and solubility with a decrease in
moisture. The addition of gum arabic resulted in an increase in the Total color change and hygroscopicity in the product.
The highest content of the total phenolic compounds in the product was measured at 8.35 mg GAE g-1 dry solid.
Keywords: Gac fruit, Drum drying, Maltodextrin, Gum arabic.
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1. บทนํา
ฟักข้าว (Momordica cochinchinensis Spreng) เป็นผลไม้ที่
อุ ดมไปด้ วยคุ ณ ค่ าทางโภชนาการ เช่ น แคโรที นอยด์ กรดไขมั น
วิตามินอี และสารประกอบฟีนอลิค (Kha et al, 2013) สารประกอบ
ฟีนอลิคเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (bioactive compound)
ประกอบด้ ว ย สารประกอบออกานิ ค ที่ มี ก ลุ่ ม ไฮดรอกซิ ล บนวง
แหวนอะโรมาติก มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ทําให้ฟักข้าวเป็น
พืชที่มีความน่าสนใจที่ควรนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์
ต่อไป (Banchog et al, 2010) ผลผลิตฟักข้าวสดที่ได้หลังการเก็บ
เกี่ ย วโดยทั่ ว ไปมี อ ายุ ก ารเก็ บ สั้ น การนํ า ฟั ก ข้ า วไปแปรรู ป เป็ น
ผลิ ตภั ณฑ์ อาหารเป็ นการช่วยยื ดอายุ การเก็ บรั กษาและช่ วยสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร (Kha et al, 2013) เทคนิค
การแปรรูปผลไม้นั้นมีหลายวิธี ทั้งนี้ในการนํามาประยุกต์ใช้ขึ้นกับ
ลักษณะของวัตถุดิบและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ การทําแห้ง
จั ด ว่ า เป็ น เทคนิ ค หนึ่ ง ที่ นิ ย มใช้ กั น มากในการแปรรู ป อาหาร
ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ ผ่ านการทํ าแห้ งนั้ นมี ความเสถี ยรเพิ่ มขึ้ นทั้ งทางด้ าน
กายภาพและชีวภาพ เนื่องจากมีปริมาณความชื้นลดลง ทําให้สามารถ
เก็บรักษาได้นานและสะดวกต่อการนําไปใช้ประโยชน์เพื่อบริโภคหรือ
ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร เทคนิคการทําแห้งที่ใช้ในการแปรูป
ผลไม้มีหลายวิธี เช่น การอบแห้งด้วยลมร้อน การทําแห้งแบบพ่นฝอย
การทําแห้งแบบสุญญากาศ การทําแห้งแบบลูกกลิ้ง เป็นต้น แต่ละวิธี
มีข้อดีและข้อจํากัดแตกต่างกัน (Gabas et al, 2007 ;Fazaeli et al,
2012 ;Henríquez et al, 2014) สําหรับการทําแห้งแบบลูกกลิ้ง
อาศัยหลักการทําให้อาหารเหลวหรืออาหารข้นหนืดให้เป็นแผ่นฟิล์ม
บางบนผิวลูกกลิ้งที่มีอุณหภูมิสูงและหมุนในระหว่างการทําแห้ง น้ําใน
อาหารระเหยออก ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ผลิตภัณฑ์แห้งถูกขูดออก
จากผิวลูกกลิ้งได้เป็นเกล็ดหรือแผ่นอาหารบางๆ สามารถนําไปลด
ขนาดเป็นผงแห้งต่อไปได้ จึงมีการนําเทคนิคการทําแห้งด้วยลูกกลิ้งนี้
ไปใช้ในการแปรรูปผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มผง สีผสม
อาหาร หรื อสารปรุ งแต่งกลิ่ นรส แต่ อย่ างไรก็ ตาม เทคนิคนี้ ยังไม่
ปรากฎการนํามาประยุกต์ใช้กับผลฟักข้าว ในงานวิจัยนี้จึงสนใจนํา
วิธีการทําแห้งแบบลูกกลิ้งมาประยุกต์ใช้กับผลฟักข้าว
ตัวแปรสําคัญที่เกี่ยวข้องต่อการทําแห้งประกอบด้วย ลักษณะ
และส่วนประกอบของวัตถุดิบ เช่น อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้าย
แก้วของวัตถุดิบ (Glass transition temperature) สภาวะในการทํา
แห้ง เช่น ความชื้นและอุณหภูมิในระหว่างการทําแห้งและอุปกรณ์
การทําแห้งที่ใช้ (Bonazzi et al. 2011) มีรายงานการศึกษาความ
จําเป็นที่ต้องมี การใช้สารช่ วยทําแห้งมาช่วยปรั บปรุงลั กษณะทาง
กายภาพของอาหารให้เหมาะสมต่อการทําแห้ง เช่น มอลโตเด็กซ์ตริน
กัมอาระบิก ซึ่งช่วยมีคุณสมบัติในการเพิ่มอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะ
คล้ายแก้ว โดยเฉพาะกับอาหารที่มีปริมาณน้ําตาลสูง ช่วยลดปัญหา
การเกาะจับกันเป็นก้อนในผลิตภัณฑ์แห้ง ทําหน้าที่เป็นสารอิมัลซิฟ
ลายเออร์ช่วยในด้านลักษณะเนื้อสัมผัสและรักษากลิ่นรสของอาหาร
(Gabas et al, 2007 ;Vidović et al, 2014)

จากการสํารวจงานวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปผลฟักข้าวพบว่า ใน
งานวิจัยส่วนใหญ่เลือกศึกษาการแปรรูปโดยใช้ส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ด
ฟักข้าว อาทิเช่น Kha et al (2010) ได้ศึกษาผลของอุณหภูมิลมร้อน
ขาเข้าและปริมาณมอลโตเด็กซ์ตริน ต่อลักษณะทางเคมีกายภาพของ
เยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวผงด้วยวิธีการทําแห้งแบบพ่นฝอย Mai et al
(2013) ศึกษาอุณหภูมิการทําแห้งแบบสุญญากาศและการทําแห้ง
แบบลมร้ อ นที่ เ หมาะสมต่ อ การรั ก ษาปริ ม าณแคโรที น อยด์ แ ละ
ปริ ม าณสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระในผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเยื่ อ หุ้ ม ฟั ก ข้ า ว
Auisakchaiyoung and Rojanakorn (2015) ศึกษาผลของปริมาณ
เมทิลเซลลูโลส ความหนาของโฟม เวลาที่ใช้ในการตีโฟมและอุณหภูมิ
ในการทํ าแห้ งต่ อลั กษณะเคมี กายภาพของเยื่ อหุ้ มฟั กข้ าวอบแห้ ง
อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการศึกษาการทําแห้งฟักข้าวผงโดยใช้
ส่วนเนื้อเยื่อและเนื้อผลด้วยวิธีการทําแห้งแบบลูกกลิ้ง เพื่อเป็นการ
นําไปประยุกต์ใช้กับผลฟักข้าวให้เกิดประโยชน์สงู สุดและลดการเหลือ
ทิ้ ง ในส่ ว นเนื้ อ ของผลฟั ก ข้ า ว ในงานวิ จั ย นี้ จึ ง สนใจศึ ก ษาถึ ง
ผลกระทบของปัจจัยการผลิตจากส่วนประกอบของฟักข้าวดังกล่าว
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ สํ า คั ญ เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบของตั ว แปรที่
เกี่ยวข้องในการทําแห้งแบบลูกกลิ้งต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์ฟักข้าวผงที่ได้
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 การเตรียมวัตถุดิบ
ฟักข้าวสดที่ใช้ในการทดลองเป็นฟักข้าวพันธุ์ผลกลม จากสวน
ดวงส้ม จังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะเปลือกเป็นสีส้มแดงทั่วทั้งผล
เมล็ดมีสีดํา (อายุผลประมาณ 130-150 วัน) นํามาผ่าแยกใช้เฉพาะ
ส่วนเนื้อผลและเยื่อหุ้มเมล็ด จากนั้นนํามาปั่นละเอียด ทําการพลาส
เจอไรซ์ที่อุณหภูมิ 72oC นาน 15 s คนผสมกับสารช่วยทําแห้ง ได้แก่
มอลโตเด็กซ์ตริน ค่า DE 10 และกัมอะราบิก นําไปเก็บรักษาไว้ที่
อุณหภูมิ -18oC โดยการเก็บรักษาในตู้แช่แข็งก่อนนําเข้าสู่ขั้นตอน
การทําแห้ง
2.2 การทําแห้งแบบลูกกลิ้ง
การทําแห้งใช้เครื่องทําแห้งแบบลูกกลิ้งคู่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ลูกกลิ้งเท่ากับ 30 cm ความยาวของลูกกลิ้งเท่ากับ 45 cm โดยใช้ไอ
น้ําเป็นตัวกลางให้ความร้อน.(ความดันไอน้ําที่ใช้เท่ากับ 10, 20, 30
psig) กําหนดระยะห่างของลูกกลิ้ ง 0.5 mm ความเร็วในการ
หมุนรอบลูกกลิ้ง 1 rpm นําวัตถุดิบผสมที่เตรียมไว้ป้อนเข้าเครื่องทํา
แห้ง โดยปรับค่าตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย อุณหภูมิที่ใช้ในการทํา
แห้ง(oC) ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตริน (%) และปริมาณกัมอะราบิก (%)
ตามแผนการทดลอง จากนั้นนําไปวิเคราะห์สมบัติลักษณะฟักข้าวผง
(Figure 1)
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ดูดกลับความชื้นตามสมการที่ (4) รายงานเป็นหน่วย gwater 100g-

1

dry solid
∆

ความสามารถการดูดกลับความชื้น

(4)

∆

โดย m = มวลตัวอย่างเริ่มต้น (g)
mi = ความชื้นตัวอย่างเริ่มต้น (% wet basis)
∆m = น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นหลังเข้าสู่สมดุล(g)

Figure 1 Diagram of drum drying process
2.3 วิเคราะห์สมบัติลักษณะทางเคมีกายภาพของฟักข้าวผง
2.3.1 การวิเคราะห์ปริมาณความชื้น (%)
การวิเคราะห์ความชื้นใช้วิธีการของ AOAC (1995) ชั่งตัวอย่าง 3
g ลงในถ้วยอะลูมิเนียม นําไปอบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 105oC
จนกระทั่งน้ําหนักคงที่ ทําซ้ํา 3 ซ้ํา คํานวณหาค่าปริมาณความชื้น
จากสมการ (1)
ความชื้น (%) =

(1)

100

โดย W1 = น้ําหนักของตัวอย่างก่อนอบ (g)
W2 = น้ําหนักของตัวอย่างหลังอบ (g)
2.3.2 การวิเคราะห์ค่าสี
วิเคราะห์ค่าสีด้วยเครื่อง Huntor Lab (Color Flex EZ, UK) ใน
ระบบ (L*, a*,b*) เพื่อวัดค่าความสว่าง/ความมืด (L*) ค่าความเป็นสี
แดง/สีเขียว (a*) ค่าความเป็นสีเหลือง/น้ําเงิน (b*) และคํานวณค่า
ความแตกต่างสีโดยรวม โดยสมการ (2)
∆

∗

∗

∗

∗

∗

∗

2.3.5 การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิครวม (mgGAE g-1)
วิ เคราะห์ ปริ มาณฟี นอลิ ครวมด้ วยวิ ธี Folin-ciocalteu
ตามวิธีการของ Yang et al. (2010) ชั่งฟักข้าวผง 1 g นําไปละลายใน
น้ํากลั่น 21 ml นําไปเขย่านาน 30 min จากนั้นดูดส่วนใสของน้ําฟัก
ข้าวมา 0.1 ml ผสมสารละลาย Folin-ciocalteu ปริมาตร 0.5 ml
จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 20% ปริมาตร 1.5 ml บ่ม
ที่อุณหภูมิ 40oC นาน 30 min นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง
UV-vis spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 765 nm เทียบกับ
สารละลายมาตรฐานกรดแกลลิ ค ผลของการวั ด อยู่ ใ นรู ป ของ
mgGAE g-1
2.4 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
งานวิจัยนี้วางแผนการทดลองแบบ Box-Behken design โดย
แบ่งค่าตัวแปรอิสระออกเป็น 3 ระดับ ดังแสดงในTable 1 ทําการ
ทดลอง 3 ซ้ําที่ตําแหน่งกึ่งกลาง รวมการทดลองทั้งสิ้น 15 การ
ทดลอง
Table 1 Box-BehkenDesign

(2)

Variables

เมื่ อ L*,a*,b* คื อ พารามิ เ ตอร์ ข องตั ว อย่ า งฟั ก ข้ า วผง และ
* * *
L0 ,a0 ,b0 คือพารามิเตอร์ของตัวอย่างฟักข้าวสด
2.3.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการละลาย (%)
ความสามารถในการละลายน้ําของฟักข้าวผงวิเคราะห์ตามวิธีการ
ของ Vidović et al (2014) ชั่งตัวอย่างผง 2.5 g นําไปละลายในน้ํา
กลั่นปริมาตร 30 ml จากนั้นนําไปหมุนเหวี่ยงด้วยอัตราเร็ว 3,000
rpm นานเป็นเวลา 15 min แยกส่วนใสนําไปอบที่อุณหภูมิ 105oC
คํานวนค่าความสามารถในการละลาย ดังสมการ (3)
การละลาย (%) =

น้ําหนักสารละลายส่วนใสหลังอบ
น้ําหนักตัวอย่างเริ่มต้น

×100

(3)

2.3.4 การวิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการดู ด กลั บ ความชื้ น
(gwater 100g-1dry solid)
ความสามารถในการดูดกลับความชื้นวิเคราะห์ตามวิธีการของ
Bhusari et al (2014) วางตัวอย่าง 1 g ในถังที่บรรจุสารละลาย
โซเดียมคลอไรด์อิ่มตัว เป็นระยะเวลานาน 14 วัน คํานวณค่าการ

Drying Temperature (˚C): x1
Maltodextrin (%): x2
Gum Arabic (%): x3

-1
115
100
10

Code level
0
125
150
20

1
135
200
30

นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการทดลองมาวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ เ พื่ อ หา
ผลกระทบของตัวแปรที่ศึกษาและสร้างเป็นสมการความสัมพันธ์แบบ
โพลีโนเมียลกําลังสอง ดังสมการ (5)
∑

∑

∑

∑

(5)
โดยที่ Y
Xi
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,

,

= ค่าของสมบัติผลิตภัณฑ์ฟักข้าวผง
= ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อุณหภูมิที่ใช้ในการทําแห้ง
(oC) ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตริน (%) และปริมาณ
กัมอะราบิก (%)
= สัมประสิทธิ์การถดถอยที่จุดตัดแกน Y
= สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยในเทอมของ linear,
quadratic และ interaction ตามลําดับ

3. ผลและวิจารณ์
3.1 สมบัติของวัตถุดิบฟักข้าวสด
นําฟักข้าวสดไปวิเคราะห์สมบัติลักษณะทางเคมีกายภาพ พบว่ามี
ปริมาณเนื้อผลและเยื่อหุ้มเมล็ดคิดเป็น 49.41 % ของฟักข้าวผลสด
ทั้งหมด มีปริมาณความชื้น 90.26% มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้
เท่ากับ 7.5 oBrix สําหรับค่าสีในตัวอย่างฟักข้าวสด พบว่า มีค่าความ
สว่าง( L*) เท่ากับ 35.92 ค่าความเป็นสีแดง (a*) เท่ากับ 39.76 และ
มีค่าความเป็นสีเหลือง (b*) เท่ากับ 36.64 ในส่วนของค่าความเป็น
กรดด่างมีค่าเท่ากับ 6.27 และมีค่าฟีนอลิครวมเท่ากับ 6.52 mgGAE
g-1dry solid

3.2 สมบัติผลิตภัณฑ์ผง
ตัวอย่างฟักข้าวผงหลังจากการทําแห้งแบบลูกกลิ้งนํามาวิเคราะห์
สมบัติทางเคมีกายภาพต่างๆ ประกอบด้วย ปริมาณความชื้น ค่าการ
เปลี่ยนแปลงสี ค่าความสามารถการละลาย ค่าการดูดกลับความชื้น
และค่ าปริ มาณฟี นอลิ ครวม ผลการทดลองถู กนํ าไปสร้ างสมการ
ความสั ม พั น ธ์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ไ ด้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอย
ค่ าสั มประสิ ทธิ์ การตั ดสิ นใจ และค่ าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน
แสดงดัง Table 2

Table 2 Regression analysis.
Variables
intercept
x1
x2
x3
x1x1
x2x2
X3x3
x1x2
X2x3
x1x3

Regression
factor
β0
Β1
β2
β3
β11
β22
β33
β12
β23
β13

Moisture content (%)

color difference

Solubility (%) Hygroscopicity (g/100g)

87.8439**
19.2372
-36.4979
-1.1382*
-0.0651
0.9894
-0.0630
-0.2080
-0.2209
-0.1827
0.8865
1.3125
0.0036
-3.3×10-5
-0.0025
1×10-6*
-0.0002
-0.0007**
-0.0016
-0.0066
0.0071
0.0004
0.0025
0.0038**
0.0002
-0.0001
0.0005
0.0016
-0.0041
-0.0126*
R- square
0.9476
0.8133
0.9883
standard error
0.3573
2.0366
1.0032
p-value
0.0102**
0.1714
0.0002***
Note: X1 is Drying temperature (ºC), X2 is Maltodextrin content (%) and X3 is Gum arabic content (%)
Significances of p-value

-6.1373
0.3221
-0.0749*
0.2016
-0.0009
0.0002***
0.0025*
4×10-5
-0.0006**
-0.0014
0.9794
0.2064
0.0010***

Total phenolic

(mgGAE g-1 dry solid)

-64.6842
0.9177
0.0255
0.5084
-0.0024
9.4×10-5
-0.0002
-0.0006
0.0001
-0.0041
0.8207
0.9613
0.1581

*** significant difference at p < 0.01
** significant difference at p < 0.05
* significant difference at p < 0.1

3.2.1 ปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑ์
ปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑ์ฟักข้าวผงมีค่าระหว่าง 1.84-4.93%
ผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการทําแห้งและผลของปริมาณมอลโตเด็กซ์
ตริ น เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ปริ ม าณความชื้ น มากที่ สุ ด จากกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิที่ใช้ในการทําแห้งและปริมาณมอลโต
เด็กซ์ตรินต่อปริมาณความชื้นของฟักข้าวผง (Figure 2) พบว่า
ปริมาณความชื้นมีแนวโน้มลดลงเมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการทําแห้งและ
ปริมาณมอลโตเด็กตรินมีค่าสูงขึ้น ในทํานองเดียวกัน ปริมาณกัมอะ
ราบิ กที่ สู งขึ้ นส่ งผลให้ ค่ าปริ มาณความชื้ นลดลงเล็ กน้ อย ผลการ
ทดลองมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาการผลิต
ขนุนผงโดยวิธีการทําแห้งแบบลูกกลิ้งและการผลิตน้ําแตงโมผงด้วย
วิธีการทําแห้งแบบเยือกแข็งและการทําแห้งแบบพ่นฝอย (Pua et al,
2010; Oberoi and Sogi 2015) การใช้อุณหภูมิในการทําแห้งที่
สูงขึ้นทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนมวลและความร้อนได้ดีขึ้นและการใช้
ปริมาณสารช่วยทําแห้งที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มปริมาณของแข็งให้กับ

วัตถุดิบ ปริมาณน้ําที่ระเหยลดลง จึงส่งผลให้ปริมาณความชื้นของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีค่าลดลง

Figure 2 Moisture content of Gac powder on various
drying temperature and maltodextrin content at gum
arabic as 20%.
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3.2.2 ค่าการเปลี่ยนแปลงสี
จากการเปรี ย บเที ย บค่ า สี ร ะหว่ า งฟั ก ข้ า วสดและฟั ก ข้ า วผง
พบว่าค่าความเป็นสีแดง(a*) ของฟักข้าวผงมีค่าลดลง โดยมีค่าอยู่
ระหว่าง 26.16-31.62 และค่าความสว่าง (L*) ของฟักข้าวผงมีค่า
เพิ่มขึ้นมีค่าอยู่ระหว่าง 52.14-64.07 ซึ่งค่าความสว่างส่งผลต่อค่า
การเปลี่ ย นแปลงสี ม ากที่ สุ ด เมื่ อ คํ า นวณค่ า การเปลี่ ย นแปลงสี
ระหว่ า งตั ว อย่ า งฟั ก ข้ า วสดและฟั ก ข้ า วผงพบว่ า มี ค่ า การ
เปลี่ยนแปลงสีอยู่ระหว่าง 21.08-33.32 จากกราฟความสัมพันธ์
ของปัจจัยการทําแห้งต่อค่าการเปลี่ยนแปลงสี (Figure 3) พบว่า
การใช้ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินและอุณหภูมิการทําแห้งที่สูงขึ้นมีผล
ทําให้คา่ ความแตกต่างสีเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณกัมอะราบิกส่งผลต่อ
ค่าการเปลี่ยนแปลงสีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ผลการทดลองมีความ
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การทํ า แห้ ง อื่ น เช่ น
การศึกษาการผลิตฟักข้าวผงด้วยวิธีการทําแห้งแบบพ่นฝอยและ
การศึ ก ษาการผลิ ตน้ํ า มะขามผงด้ ว ยวิ ธีก ารทํ า แห้ ง แบบพ่ น ฝอย
(Kha et al, 2010; Bhusari et al, 2014) เนื่องจากการใช้ปริมาณ
สารช่วยทําแห้งเพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าความสว่างเพิ่มขึ้นและค่าความ
เป็นสีแดงลดลง เนื่องจากสีธรรมชาติของสารช่วยทําแห้งทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสี
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Figure 4 Solubility of Gac powder on various drying temperature and maltodextrin content at gum Arabic as 20%
3.2.4 ความสามารถในการดูดความชื้นกลับ
ค่าการดูดกลับความชื้นของผลิตภัณฑ์ฟักข้าวผงมีค่าอยู่ระหว่าง
13.14-16.28 gwater100g-1 dry solid โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าการดูดกลับ
ความชื้นมากที่สุดได้แก่ ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตริน จาก Figure 5
พบว่าการใช้ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินที่มากขึ้นมีผลทําให้ค่าการดูด
กลับความชื้นมีแนวโน้มต่ําลง สอดคล้องกับการศึกษาของ Bhusari
et al (2014) ซึ่งได้ทดลองใช้สารช่วยทําแห้งในอาหารในการผลิต
มะขามผงด้วยวิธีการทําแห้งแบบพ่นฝอย พบว่า การใช้ปริมาณมอล
โตเด็กตรินที่สูงขึ้นส่งผลทําให้ค่าการดูดกลับความชื้นต่ําลง เนื่องจาก
ผลิ ตภั ณฑ์ ผงที่ มี ปริ มาณมอลโตเด็ กซ์ ตริ นมากทํ าให้ อุ ณหภู มิ การ
เปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วสูงขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการดูดกลับ
ความชื้นของผลิตภัณฑ์ผงมีค่าต่ําลง
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Figure 3 Total color change of Gac powder on various
drying temperature and maltodextrin content at gum
Arabic content as 20%.

Hygroscopicity (g/100g.dry solid)

Total different color
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มากขึ้น ช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสน้ํามากขึ้น การละลายจึงดีขึ้น (Vidovic
et al, 2014 ; Fazaeli et al, 2012)
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3.2.3 ค่าความสามารถในการละลาย
ค่าความสามารถในการละลายของฟักข้าวผงมีค่าอยู่ในระหว่าง
Gum arabic (%)
Maltodextrin (%)
57.57-76.28% ปัจจัยที่มีผลต่อค่าการละลายมากที่สุด คือ ปัจจัย
ร่วมระหว่างปริมาณมอลโตเด็กตรินซ์กับอุณหภูมิการทําแห้ง Figure Figure 5 Hygroscopicity of Gac powder on various malto4 แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มอุณหภูมิในการทําแห้งและปริมาณมอลโต dextrin contento and gum Arabic content at drying temเด็ กซ์ ตริ นมี ผลให้ ค่ าความสามารถในการละลายของผลิ ตภั ณฑ์ ผง perature as 125 C
สูงขึ้น ส่วนปริมาณกัมอะราบิกไม่ส่งผลต่อค่าความสามารถในการ 3.2.5 ปริมาณฟีนอลิครวม
ละลายมากนั ก ผลที่ ไ ด้ ส อดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาการผลิ ต
จากการวิ เคราะห์ ค่ า ฟี น อลิ ค รวมในฟั ก ข้ า วผงพบว่ า มี ค่ า อยู่
เครื่ อ งเทศผงและน้ํ า มั ล เบอรี่ ผงด้ วยวิ ธี ก ารทํ าแห้ ง แบบพ่ น ฝอย ระหว่าง 3.27-8.35 mgGAE g-1 ปัจจัยที่มีผลต่อค่าฟีนอลิครวมมาก
เนื่องจาก สารมอลโตเด็กซ์ตรินและกัมอะราบิกมีสมบัติการละลายน้ํา ที่สุด คือ ผลของอุณหภูมิการทําแห้งและปริมาณมอลโตเด็กซ์ตริน
ที่ดี การใช้อุณหภูมิการทําแห้งที่สูง ทําให้ผลิตภัณฑ์ผงมีลักษณะพรุน ตามลํ า ดั บ จากภาพความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระต่ อ ค่ า
ปริมาณฟีนอลิครวม (Figture 6) พบว่า เมื่ออุณหภูมิในการทําแห้ง
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สูงขึ้นมีผลทําให้ค่าปริมาณฟีนอลิครวมสูงขึ้น ขณะที่การเพิ่มปริมาณ
มอลโตเด็ ก ซ์ ต ริ น มี ผ ลให้ ค่ า ปริ ม าณฟี น อลิ ค รวมต่ํ า ลง ผลที่ ไ ด้
สอดคล้องกับการศึกษาการทําแห้งเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวด้วยการทํา
แห้งแบบอื่น เช่น การทําแห้งด้วยตู้อบลมร้อน การทําแห้งแบบปั้ม
ความร้อนและการทําแห้งโดยใช้ไมโครเวฟ (Trirattanapikul and
Phoungchandang, 2016) ซึ่งพบว่าปริมาณฟีนอลิครวมมีค่าสูงขึ้น
เมื่ออุณหภูมิการทําแห้งและกําลังวัตต์ของไมโครเวฟสูงขึ้น เนื่องจาก
ความร้อนเป็นปัจจัยที่เร่งปฎิกิริยาการปลดปล่อยสารประกอบฟีนอ
ลิคจากโครงสร้างเซลล์
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Figure 6 Total phenolic content of Gac powder on various
drying temperature and maltodextrin content at gum
Arabic as 20%.
4. สรุป
จากการศึกษาผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการทําแห้ง ปริมาณมอลโต
เด็กซ์ตรินและปริมาณกัมอะราบิกในการผลิตฟักข้าวผงด้วยวิธีการทํา
แห้งโดยใช้เครื่องทําแห้งแบบลูกกลิ้งคู่ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์ฟักข้าวผง สรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อลักษณะทาง
เคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์ฟักข้าวผงมากที่สุด คือ ปริมาณมอลโต
เด็ ก ซ์ ตริ น อุ ณ หภู มิ ที่ ใช้ ใ นการทํ า แห้ ง และปริ ม าณกั ม อะราบิ ก
ตามลําดับ โดยการเพิ่มอุณหภูมิในการทําแห้งและปริมาณมอลโต
เด็ กซ์ ตริ นมี ผลให้ ค่ าการเปลี่ ยนแปลงสี และความสามารถในการ
ละลายของผลิตภัณฑ์ผงที่ได้มีค่าสูงขึ้น ในขณะที่ปริมาณความชื้นมี
ค่าลดลง ส่วนการเปลี่ยนแปลงปริมาณกัมอะราบิกที่เพิ่มมีผลให้ค่า
การเปลี่ยนแปลงสีและค่าการดูดกลับความชื้นของผลิตภัณฑ์ผงที่ได้มี
ค่ าเพิ่ มขึ้ น สภาวะที่ เหมาะสมในการผลิ ตฟั กข้ าวผงได้ แก่ การใช้
อุณหภูมิการทําแห้ง 125oC ใช้ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตริน 110% และ
ปริมาณกัมอะราบิก 20% ผลิตภัณฑ์ฟักข้าวผงที่ได้สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้เนื่องจากมีค่าปริมาณฟีนอลิครวมใกล้เคียงกับปริมาณฟี
นอลิครวมในฟักข้าวสดและมีสมบัติทางเคมีกายภาพที่เหมาะสม
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กระบวนการผลิตกระดูกไก่แห้ง
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันมีการนํากระดูกไก่ที่สกัดคอลลาเจนแล้วมาทําเป็นอาหารสัตว์โดยการตากแห้ง ซึ่งกระดูกไก่แห้งที่ผลิตได้มีคุณภาพไม่ตรง
ตามมาตรฐาน งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษากระบวนการผลิตกระดูกไก่แห้งที่เหมาะสมโดยศึกษาอุณหภูมิการเก็บรักษาวัตถุดิบกระดูกไก่ (-20 และ 4
ºC) , สารที่ใช้ล้าง (ไม่ล้าง ,น้ําเปล่า ,น้ําร้อน ,น้ําส้มสายชู และโซดาไฟ) และวิธีการทําแห้ง (อบแห้ง และตากแดด) ซึ่งผลการศึกษาพบว่าสภาวะ
ที่เหมาะสมในการผลิตกระดูกไก่แห้ง คือ เก็บรักษากระดูกไก่ที่ 4 ºC หลังจากนั้นล้างด้วยน้ําส้มสายชูก่อนอบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 100
ºC โดยใช้เวลาในการอบ 5 ชั่วโมง 20 นาที ซึ่งกระดูกไก่แห้งที่ผลิตได้มีความชื้นอยู่ที่ 10 % มีโปรตีนเท่ากับ 26.13 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าสี L*,
a*, b* และ ∆E เท่ากับ 42.89,12.29 , 29.10 และ 8.22 ตามลําดับ โดยได้ปริมาณผลผลิตสูงสุดที่ร้อยละ 98.19 ซึ่งคุณลักษณะที่ได้เหมาะสม
ในการนําไปผลิตเป็นอาหารสัตว์
คําสําคัญ: กระดูกไก่, อาหารสัตว์, อบแห้ง

Abstract
This research aimed to study production process of dried chicken bones for animal feed industry. Three factors
were studied including; storage temperature of raw materials (-20 and 4 ºC) type of washing substance (do not wash,
water, hot water, vinegar and sodium hydroxide) and drying process (hot air drying and sun drying). The result found that
the optimal conditions for drying of chicken bones is keeping raw materials at 4 ºC, then wash with vinegar before baking
with a hot air oven at 100 ºC for 5 hr. 20 min. The moisture content of dried chicken bone was 10%. Percentage of
protein in dried chicken bone was 26.13. The L*, a*, b*, and ΔE value of dried chicken bone were 42.89, 12.29, 29.10, and
8.22, respectively. The maximum yield was 98.19 % and the dried chicken bone was suitable for animal feed production.
Keywords: Animal feed, Chicken bones, Drying.

1. บทนํา
ไก่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงในประเทศไทย สามารถเลี้ยงให้มีการ
เจริญเติบโตได้ดีด้วยสภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ การเลี้ยงไก่
กลายเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ สํ าคั ญ ยิ่ งของประเทศ โดยการเลี้ ย งไก่
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลี้ยง ฝ่ายผสมพันธุ์ไก่เพื่อ
ผลิตลูกไก่ โดยจะรวมโรงฟักเข้าไปด้วย ฝ่ายเลี้ยงและผลิตไก่ ส่งเข้า
ตลาดโรงงานผลิ ตอาหารสั ตว์ โรงงานฆ่ าไก่ และเตรี ยมผลิ ตภั ณฑ์
สําหรับตลาด ซึ่งประกอบขึ้นเป็นอุตสาหกรรมการผลิตไก่ที่สมบูรณ์
(วิทยา, 2556)
ในอุตสาหกรรมมีการนํากระดูกไก่มาแปรรูปในการผลิตอาหาร
สัตว์ กระดูกไก่เป็นวัตถุดิบที่ให้ทั้งธาตุแคลเซียม และฟอสฟอรัส เป็น
ผลพลอยได้จากโรงฆ่าสัตว์ โดยเอากระดูกไปต้มหรือนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อโรค
รวมทั้งเป็นการทําให้ไขมันส่วนใหญ่ที่กระดูกละลายออกมา จากนั้น
จึงอบหรือผึ่ งกระดูกให้แห้งแล้วจึงนํามาบด มีธาตุแคลเซียม และ
ฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบอยู่ประมาณ 24 และ 12% ตามลําดับ
(ชลธิชา, 2558) ซึ่งในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งได้นํา

กระดูกไก่ที่เหลือจากกระบวนการผลิตต่างๆมาแปรรูป เช่น กระดูก
ไก่ที่เหลือจากกระบวนการผลิตเครื่องสําอาง มีการนํากระดูกไก่มา
แปรรูปเป็นอาหารสัตว์โดยนํามาอบแห้ง การอบแห้งอาหารสัตว์ใน
ปัจจุบันที่นิยมคือ นํากระดูกไก่มาตากแดด ซึ่งอุณหภูมิแต่ละวันไม่
เท่ากัน ทําให้กระดูกไก่มีการทําแห้งที่ไม่สม่ําเสมอ จึงทําให้เปอร์เซ็น
ความชื้น ปริมาณเปอร์เซ็นโปรตีน ไม่เป็นไปตามมาตรฐานอาหารสัตว์
ดังนั้น โครงงานนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาการหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบ
กระดู ก ไก่ เพื่ อ แปรรู ป อาหารสั ตว์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ก ระดู ก ไก่ อ บแห้ ง ที่
เหมาะสมตามคุณภาพของอาหารสัตว์ต่อไป (วิทยา, 2556) โดยใช้
กระดูกไก่ที่เหลือจากกระบวนการผลิตเครื่องสําอางจากบริษัท ซีโน
สยามไบโอเทคนิค จํากัด และอุณหภูมิที่ใช้ในการอบกระดูกไก่ คือ
100ºC
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เวลาที่กําหนดเพื่อให้ได้ความชื้นสุดท้ายที่ 10% จากนั้นนํากระดูกไก่
มาทําการวิเคราะห์คุณภาพด้านต่างๆ ได้แก่

2. อุปกรณ์และวิธีการ
ขั้นตอนการศึกษา

 วิเคราะห์ค่าโปรตีนในน้ําล้าง
 วิเคราะห์ค่าสี L*, a*, b* และ ∆E
 วิเคราะห์ค่าเปอร์เซ็นต์ปริมาณผลผลิต

2.1 การเก็บรักษากระดูกไก่
แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่
 การแช่แข็ง เป็นกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร โดยทําการลด
อุณหภูมิของกระดูกไก่ให้ต่ําว่า -18ºC ด้วยตู้แช่แข็ง
 การแช่เย็น ทําการการเก็บกระดูกไก่ไว้ในอุณหภูมิต่ําเหนือจุด
เยือกแข็งหรือการเก็บกระดูกไก่ไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 0–5ºC ในตู้เย็น

2.4 ศึกษาสภาวะในการทําแห้งของกระดูกไก่ด้วยวิธกี ารตากแดด
2.4.1 เวลาในการตากแดด แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

 การตากแดดเต็มวัน การตากแดดเต็มวันจะมีกรรมวิธีในการ
ตาก คือ นํากระดูกไก่ที่ผ่านกระบวนการล้างที่ดีที่สุดมา 100 g ใส่ลง
ในภาชนะและนําไปตากบริเวณที่มีแดด โดยที่ความร้อนเฉลี่ยของแดด
ในเดื
อนมีนาคม จะอยู่ที่ 36.4ºC ใช้เวลาตากแดดจํานวน 8 ชั่วโมง
 วิธีการล้างด้วยน้ําเปล่า ทําการล้างกระดูกไก่ด้วยอัตราส่วน
หลังจากนั้นทําการชั่งน้ําหนักกระดูกไก่ที่ทําการตากแดดแบบเต็มวัน
กระดูกไก่ต่อน้ําเปล่าเท่ากับ 100g : 100g ทิ้งให้สะเด็ดน้ํา
 วิ ธี ก ารล้ า งด้ ว ยน้ํ า ส้ ม สายชู ทํ า การล้ า งกระดู ก ไก่ ด้ ว ย เพื่อที่จะทราบถึงน้ําหนักของกระดูกที่หายไป
 การตากแดดครึ่งวัน การตากแดดครึ่งวันวันจะมีกรรมวิธีใน
อัตราส่วนกระดูกไก่ต่อน้ําส้มสายชูเท่ากับ 100g:100g ทิ้งให้สะเด็ดน้ํา
 วิธีการล้างด้วยโซดาไฟ ทําการล้างกระดูกไก่ด้วยอัตราส่วน การตาก คือ นํากระดูกไก่ที่ผ่านกระบวนการล้างที่ดีที่สุดมา100 g ใส่
กระดูกไก่ต่อน้ําเปล่าต่อโซดาไฟเท่ากับ 100g:100g:100g
ทิ้งให้ ลงในภาชนะและนําไปตากบริเวณที่มีแดด โดยที่ความร้อนเฉลี่ยของ
แดดในเดือนมีนาคม จะอยู่ที่ 36.4ºC ใช้เวลาในการตากแดดจํานวน
สะเด็ดน้ํา
 วิ ธี การล้ างด้ วยการลวกน้ํ าร้ อน ทํ าการล้ างกระดู กไก่ ด้ วย 4 ชั่วโมง หลังจากนั้นทําการชั่งน้ําหนักกระดูกไก่ที่ทําการตากแดด
แบบครึ่งวัน เพื่อที่จะทราบถึงน้ําหนักของกระดูกที่หายไป
อัตราส่วนกระดูกไก่ต่อน้ําร้อนเท่ากับ 100g:100g ทิ้งให้สะเด็ดน้ํา
2.4.2 การศึกษาคุณสมบัติของกระดูกไก่ในการตากแดด
2.3 ศึกษาสภาวะในการอบกระดูกไก่ด้วยตู้อบลมร้อน
 วิเคราะห์ค่าสี L*, a*, b* และ ∆E
2.3.1 หาเวลาในการอบแห้งให้ได้ความชื้นสุดท้ายเป็น 10%
 วิเคราะห์ค่าเปอร์เซ็นต์ปริมาณผลผลิต
 นํากระดูกไก่มาทําการเตรียมก่อนการอบแห้ง ซึ่งมีการเตรียม
อยู่ 4 แบบ ได้แก่ การล้างด้วยน้ําส้มสายชู, การล้างด้วยโซดาไฟ, การ 2.5 สถิติที่ใช้ในการทดลอง
จากการวิเคราะห์คุณภาพของกระดูกไก่ไก่ด้านต่างๆ ได้แก่ การ
ล้างด้วยน้ําเปล่า และการลวกด้วยน้ําร้อน จะแบ่งออกเป็น 3 ถาด
 นํากระดูกไก่ที่ผ่านการเตรียมในขั้นตอนที่ 1 มาชั่งน้ําหนัก วิเคราะห์ค่าโปรตีน, การวัดค่าสี และการวิเคราะห์ค่าเปอร์เซ็นต์
ก่อนการอบ จากนั้นนําเข้าตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ คือ 100ºC แล้ว ปริ มาณผลผลิ ต นํ าผลที่ ได้ จากการศึ กษาสภาวะการอบแห้ งของ
เก็บข้อมูลระหว่างค่าเวลา และความชื้น โดยนํากระดูกไก่ที่ใส่อยู่ใน กระดู กไก่ ไก่ ที่ผ่ านกระบวนการมาทํ าการตรวจสอบค่ าเฉลี่ ย จาก
Moisture content ออกมาชั่งน้ําหนักทุกๆชั่วโมง เป็นเวลา 8 ชั่วโมง ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่ม โดยเป็นการเปรียบเทียบความ
แตกต่ า งตั้ ง แต่ 3 กลุ่ มขึ้ น ไป โดยการพิ จ ารณาจากค่ า เฉลี่ ย ของ
โดยเริ่มที่ชั่วโมงที่ 0-8 ชั่วโมง นําออกมาชั่งน้ําหนักทีละ 3 กระป๋อง
 นํา Moisture content ที่มีกระดูกไก่ออกมาชั่งน้ําหนัก คุณลักษณะนั้นๆ ซึ่งการจําแนกกลุ่ม หรือแบ่งกลุ่ม จะใช้หลักเกณฑ์
จากนั้นนําข้อไก่ทั้งหมดที่ผ่านการชั่งน้ําหนักแล้วไปเข้าตู้อบที่ 105ºC เดียวหรือปัจจัยเดียววิธีที่นิยมใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จนกว่าน้ําหนักจะคงที่ ชั่งน้ําหนักอีกครั้งแล้ว ค่าเฉลี่ยสําหรับหลายกลุ่มตัวอย่าง คือการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(Analysis of variance : ANOVA)
คํานวณค่าความชื้น
 สร้างกราฟระหว่างค่าความชื้นกับเวลา หาเวลาที่ใช้ในการ 3. ผลและวิจารณ์
3.1 ผลการศึกษาวิธีการเก็บกระดูกไก่
อบแห้งจนทราบค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นสุดท้ายที่ 10%
จากการศึ กษาวิ ธี การเก็ บกระดู กไก่ 2 วิ ธี เพื่ อหาวิ ธี การเก็ บ
2.3.2 การศึกษาคุณสมบัติของกระดูกไก่อบแห้ง
ซึ่งจะทําการนําผลของกระดูกไก่อบแห้งที่ผ่านการเตรียม 4 แบบ กระดูกไก่ที่ดีที่สุดด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ เก็ บกระดู กไก่ที่ตู้แช่ เย็ น
ได้แก่ การล้างด้วยน้ําส้มสายชู, การล้างด้วยโซดาไฟ, การล้างด้วย และเก็บกระดูกไก่ที่ตู้แช่แข็ง เพื่อหาวิธีการเก็บกระดูกไก่ที่ทําให้เนื้อ
น้ําเปล่า และการลวกด้วยน้ําร้อน ทําการอบที่อุณหภูมิ 100ºC ตาม ที่ติดอยู่รอบกระดูกไก่ไม่เหนียวเกาะติดกัน ดังตารางที่ 1
2.2 การศึกษาการล้างกระดูกไก่
การล้างกระดูกไก่ที่ทําการศึกษาวิธีล้างมี 4 วิธี ได้แก่
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หลังจากการศึกษาวิธีการล้างกระดูกไก่ทั้ง 4 วิธี พบว่าการล้าง
กระดูกไก่ด้วยน้ําส้มสายชูเป็นวิธีการล้างที่ดีที่สุดเนื่องจากการล้าง
กระดูกไก่ด้วยน้ําส้มสายชู ทําให้กระดูกไก่เสียโปรตีนไปในน้ําล้าง
1.34% และการล้างกระดูกไก่ด้วยน้ําส้มสายชูทําให้กลิ่นของกระดูก
ไก่ลดลง ซึ่งการล้างกระดูกไก่ด้วยวิธีการลวกด้วยน้ําร้อนทําให้เหลือ
โปรตีนน้อยที่สุดในน้ําล้างแต่การล้างกระดูกไก่ด้วยการลวกด้วยน้ํา
ร้อนทําให้น้ําหนักของกระดูกไก่เหลือน้อย และทําให้กลิ่นของกระดูก
ไก่แรงขึ้นอีกด้วย

Table 1 Characteristics of chicken bones keep in chill
and freeze.

จากการศึกษาการเก็บรักษากระดูกไก่ทั้ง 2 วิธี ดังตารางที่ 1
พบว่าการเก็บกระดูกไก่ด้วยตู้แช่เย็นดีกว่าการเก็บกระดูกไก่ด้วยตู้แช่
แข็ ง เพราะว่ าการเก็ บกระดูกไก่ ด้วยตู้ เย็นจะทําให้ เนื้ อไก่ที่ติดอยู่
รอบๆ กระดูกไก่มีลักษณะ เนื้อไก่ล้วนๆ ไม่เหนียวติดกันเป็นก้อน

3.3 ผลการศึกษาสภาวะในการอบแห้งกระดูกไก่
จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่ใช้ในการอบแห้งกระดูกไก่ ได้
ทดลองอบกระดูกไก่ด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส
พบว่าต้องใช้ระยะเวลานานกว่า 1 วันจึงจะทําให้กระดูกไก่มีความชื้น
ต่ํากว่า และทดลองอบกระดูกไก่ด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 120ºC
พบว่ากระดูกไก่มีสีไหม้ และกระดูกแห้งเป็นขุยสีขาวๆ แต่พอทดลอง
อบกระดูกไก่ที่อุณหภูมิ 100ºC กระดูกไก่จะมีเปอร์เซ็นต์ความชื้น
10%ตามมาตรฐานอาหารสัตว์ สีของกระดูกไก่ไม่ไหม้ และระยะเวลา
ในการอบไม่นาน จึงเลือกอบกระดูกไก่ที่อุณหภูมิ 100ºC ดังภาพที่ 1

3.2 ผลการศึกษาวิธีการล้างกระดูกไก่
จากการศึกษาวิธีการล้างกระดูกไก่ 4 วิธี เพื่อหาวิธีการล้างที่ดี
ที่สุดด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ล้างกระดูกไก่ด้วยน้ําเปล่า ล้างกระดูกไก่
ด้ วยการลวกด้ วยน้ํ าร้ อน ล้ างกระดูกไก่ ด้วยน้ํ าส้ มสายชู และล้ าง
กระดูกไก่ด้วยโซดาไฟ โดยล้างกระดูกไก่ 100 g แล้วนําไปวิเคราะห์
น้ําหนักของกระดูกไก่ที่เหลือหลังการล้าง และเปอร์เซ็นต์โปรตีนที่
เหลือในน้ําล้าง ได้ผลดังตารางที่ 2
Table 2 Weight of remaining bones after rinsing and the
percentage of protein left in the washed water of the
chicken bones cleaned by 4 methods.
Figure 1 Moisture and time of baking chicken bones with a
hot air oven at 100ºC.
จากภาพที่ 1 การศึกษาสภาวะที่ใช้ในการอบแห้งกระดูกไก่ที่ล้าง
และไม่ได้ล้างโดยมีความชื้นเริ่มต้นเท่ากัน คือ 60% อบแห้งโดยใช้
อุณหภูมิที่ 100ºC พบว่าการอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ
100ºC ใช้เวลาในการอบแห้ง 5.20 ชั่วโมง สามารถทําให้กระดูกไก่มี
ความชื้นที่ต่ํากว่า 10%ตามมาตรฐานอาหารสัตว์ ทั้งกระดูกไก่ที่ล้าง
น้ําส้มสายชู และกระดูกไก่ที่ไม่ได้ล้างน้ําส้มสายชู
3.4 ผลการศึกษาการอบแห้งกระดูกไก่ด้วยการตากแดด
จากการศึกษาการอบแห้งกระดูกไก่ด้วยการตากแดด โดยการตาก
แดดจะใช้กระดูกไก่ที่มีความชื้นเริ่มต้นเท่ากัน คือ 60% ทั้งแบบล้าง
น้ําส้มสายชูตากแดดเต็มวัน ไม่ล้างน้ําส้มสายชูตากแดดเต็มวัน ล้าง
น้ํ า ส้ มสายชู ต ากแดดครึ่ ง วั น ไม่ ล้ างน้ํ า ส้ ม สายชู ตากแดดครึ่ ง วั น
หลังจากนั้นนําไปวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์ความชื้น (ฐานเปียก) ได้ผล
ดังตารางที่ 3
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จากตารางที่ 3.4 พบว่ากระดูกไก่ที่ล้างตากแดดเต็มวันมีค่าความ
สว่างมากที่สุด การล้างกระดูกไก่ด้วยน้ําส้มสายชู และการตากแดดทํา
ให้กระดูกไก่มีค่า L มากขึ้นสีของกระดูกไก่ดูสว่างมากขึ้น โดยค่า L
ทุกวิธีที่ศึกษาจัดว่าอยู่ในกลุ่มค่าเดียวกัน และไม่มีความแตกต่างกัน
กระดูกไก่ที่ล้างน้ําส้มสายชูตากแดดครึ่งวันมีค่า a* มากที่สุด ค่า a*
มากขึ้นเมื่อกระดูกไก่ล้างด้วยน้ําส้มสายชู และตากแดดครึ่งวัน ค่า a*
ของแต่ละวิธีที่ศึกษาจัดอยู่ในกลุ่มค่าเดียวกัน และไม่มีความแตกต่าง
กัน กระดูกไก่ที่ล้างน้ําส้มสายชูตากแดดเต็มวันมีค่า b* มากที่สุด ค่า
b* มากขึ้นเมื่อกระดูกไก่ล้างด้วยน้ําส้มสายชู และตากแดดเต็มวัน ค่า
b* ของทุกวิธีที่ศึกษาโดยรวมแล้วจัดว่าอยู่ในกลุ่มค่าเดียวกัน และไม่
พบว่าการอบแห้งด้วยการตากแดดเต็มวันมีความชื้นน้อยกว่าการ
มีความแตกต่างกัน กระดูกไก่ที่ล้างน้ําส้มสายชูตากแดดเต็มวันทําให้สี
อบแห้งด้วยการตากแดดครึ่งวัน เพราะว่าการอบแห้งด้วยการตาก
ของกระดูกไก่มีความสว่าง และใกล้เคียงกับกระดูกไก่สดมากที่สุด ค่า
แดดเต็ มวั นกระดู กไก่ ได้ รั บปริ มาณความร้ อนจากแสงอาทิ ตย์ ใน
∆E ของกระดูกไก่โดยรวมแล้วจัดอยู่ในกลุ่มค่าเดียวกัน และไม่มี
ระยะเวลาที่นานกว่า แต่ความชื้นทั้งการอบแห้งด้วยการตากแดดเต็ม
ความแตกต่างกัน
วัน และการอบแห้งด้วยการตากแดดครึ่งวันมีปริมาณความชื้นที่ต่ํา
3.5.2 ค่าโปรตีนของกระดูกไก่
กว่า 10% ตามมาตรฐานอาหารสัตว์
จากการศึกษาสภาวะการอบแห้งกระดูกไก่เพื่อแปรรูปเป็นอาหาร
3.5 ผลการศึกษาการวิเคราะห์คุณภาพของกระดูกไก่
สัตว์ มีการนํากระดูกไก่ไปล้างด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อหาวิธีการล้างที่ดี
การอบกระดูกไก่ด้วยวิธีการอบด้วยตู้อบลมร้อน ด้วยวิธีการตาก
สุ ด และนํ ากระดู กไก่ ไปอบแห้ งวิ ธี ที่ ศึ กษาคื อด้ วยตู้ อบลมร้ อนที่
แดด ทั้งแบบล้างน้ําส้มสายชู และไม่ล้างน้ําส้มสายชูจําเป็นต้องมีการ
100ºC และการตากแดดครึ่งวัน และเต็มวัน หลังจากศึกษาวิธีการ
นํากระดูกไก่ที่วิธีต่างๆ ไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพ เพื่อให้ได้กระดูกไก่
ต่างๆแล้วต้องนํากระดูกไก่ไปหาค่าโปรตีน เพื่อดูวิธีที่ทําให้โปรตีนมี
ที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในการทําอาหารสัตว์ การวิเคราะห์คุณภาพที่ได้
อยู่ในกระดูกไก่ ได้ผลดังตารางที่ .5
ศึกษามีการวิเคราะห์ค่าสี L*, a*, b* และ ∆E วิเคราะห์ค่าโปรตีน
Table 5 Protein values of chicken bones.
(เปอร์เซ็นต์) วิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ปริมาณผลผลิต ได้ผลดังนี้
Table 3 Drying of chicken bones by sun drying.

3.5.1 ค่าสี L*, a*, b* และ ∆E ของกระดูกไก่
จากการศึกษาสภาวะการอบแห้งกระดูกไก่เพื่อแปรรูปเป็นอาหาร
สัตว์ มีการนํากระดูกไก่ไปล้างด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อหาวิธีการล้างที่ดี
สุดและนํากระดูกไก่ไปอบแห้งวิธีที่ศึกษาคืออบด้วยตู้อบลมร้อนที่
100ºC และการตากแดดครึ่งวัน และเต็มวัน หลังจากศึกษาวิธีการ
ต่างๆแล้วต้องนํากระดูกไก่ไปวิเคราะห์คุณภาพ เพื่อดูวิธีที่ทําให้ค่าสี
ของกระดูกไก่ มีค่าสีที่ใกล้ เคี ยงกั บกระดู กไก่สดมากที่สุ ด ได้ผลดั ง
ตารางที่ 4
Table 4 Color values of chicken bones.

* ตัวอักษรที่เหมือนกันแสดงค่าผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05)

จากการศึกษาค่าโปรตีน จากตารางที่ 3.5 พบว่า กระดูกไก่ที่ตาก
แดดเต็มวันมีค่าโปรตีนมากที่สุด
3.5.3 เปอร์เซ็นต์ปริมาณผลผลิตของกระดูกไก่
จากการศึกษาสภาวะการอบแห้งกระดูกไก่เพื่อแปรรูปเป็นอาหาร
สัตว์ มีการนํากระดูกไก่ไปล้างด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อหาวิธีการล้างที่ดี
สุด และนํากระดูกไก่ไปอบแห้งวิธีที่ศึกษาคืออบด้วยตู้อบลมร้อนที่
100ºC และการตากแดดครึ่งวัน และเต็มวัน หลังจากศึกษาวิธีการ
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ต่างๆแล้วต้องนํากระดูกไก่ไปวิเคราะห์คุณภาพ เพื่อดูวิธีที่ทําให้ค่า
เปอร์เซ็นต์ปริมาณผลผลิตของกระดูกไก่ได้ผลดังตารางที่ 6
Table 6 Percentage yield of chicken bones.

จากตารางที่ 6 ผลของเปอร์เซ็นต์ปริมาณผลผลิตของกระดูกไก่
พบว่ากระดูกไก่ที่ล้างน้ําส้มสายชูอบด้วยตู้อบลมร้อนมีเปอร์เซ็นต์
ปริ ม าณผลผลิ ต ของกระดู ก ไก่ ม ากที่ สุ ด และกระดู ก ไก่ ที่ ไ ม่ ล้ า ง
น้ําส้มสายชูตากแดดครึ่งวันมีเปอร์เซ็นต์ปริมาณผลผลิตของกระดูกไก่
น้อยที่สุด
4. สรุป
จาการศึ กษาและทดลองหาคุ ณลั กษณะที่ เหมาะสมที่ สุ ดของ
กระดูกไก่กี่จะนํามาผลิตเป็นอาหารสัตว์ พบว่า เก็บกระดูกไก่ด้วยตู้
แช่แข็งดีที่สุด วิธีการล้างที่ดีที่สุด คือ ล้างด้วยน้ําส้มสายชู สภาวะการ
อบแห้งที่ดีที่สุด คือ 100ºC โดยใช้เวลา 5.20 ชั่วโมง การอบแห้ง
กระดูกไก่ด้วยการตากแดดเต็มวันมีค่าความชื้นต่ํากว่า 10% และมีค่า
โปรตี น มากที่ สุ ด เมื่ อ ล้ า งด้ ว ยน้ํ า ส้ ม สายชู กระดู ก ไก่ ที่ ล้ า งด้ ว ย
น้ําส้มสายชูและอบด้วยตู้อบลมร้อนมีเปอร์เซ็นปริมาณผลผลิตของ
กระดูกไก่มากที่สุด
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ สําหรับเงินทุนวิจัยในครั้งนี้
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การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ผลของตําแหน่งเซนเซอร์และหัวบรรจุน้ําสมุนไพรกระชายดํา
ทยาวีร์ หนูบุญ1*, พลเทพ เวงสูงเนิน1, จาริณี จงปลืม้ ปิต1ิ , พีรณัฐ อัณสุรีย์1, และสนัน่ จันทร์พรหม2
1

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 30000
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ผลกระทบของตําแหน่งเซนเซอร์และหัวฉีดน้ําสมุนไพรกระชายดําที่
มีผลต่อประสิทธิภาพการบรรจุน้ําสมุนไพรของเครื่องแบบอัตโนมัติ โดยการเก็บข้อมูลผลกระทบของเซ็นเซอร์วัดตําแหน่งและระดับความลึก
ของหัวจ่าย ซึ่งขนาดของขวดที่นํามาใช้ในการทดสอบมีสองขนาดได้แก่ขนาด 500 ml และขนาด 750 ml ในการศึกษาจะศึกษาตําแหน่งของ
เซ็นเซอร์วัดระดับเท่ากับ 1 cm และ 2 cm และระดับความลึกของหัวจ่ายเท่ากับ 1 cm 2 cm และ 3 cm จากนั้นนําเอาผลการทดสอบมา
สร้างสมการทางคณิตศาสตร์และวิเคราะห์ความเชื่อมั่นทางสถิติ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าตําแหน่งเซนเซอร์ ระดับความลึกของหัวจ่ายน้ํา
สมุนไพรและขนาดของขวดส่งผลประสิทธิภาพของการบรรจุน้ําสมุนไพรอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมันที่ 95% โดยตําแหน่งเซ็นเซอร์วัด
ตําแหน่ง ความลึกของหัวจ่าย และขนาดของขวดมีค่า Sig. เท่ากับ 0.002, 0.009 และ 0.000 ตามลําดับ โดยผลการวิเคราะห์ทางสถิติแสดงให้
เห็นว่าสมการตัวแปรอิสระทั้งสามตัวแปรต่อความสามารถในการบรรจุสามารถทํานายด้วยสมการเชิงเส้นเป็น y = 229.525 + 12.394hsensor) +
6.307dnozzle) - 0.195(Sbottle)
คําสําคัญ: กระชายดํา, เซ็นเซอร์วัดระดับของเหลว, เครื่องบรรจุน้ําสมุนไพร ,ระบบควบคุม

Mathematical Modeling Equations for Effect of Sensor and Nozzles of Black Capsicum Juice
Thayawee Nuboon1*, Ponthep Vengsungnle1, Jarinee Jongpluempiti1 Peeranat Ansuree1 and Sanan Janprom2
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Abstract
This paper aim to create a mathematical equation of the effect of sensor and nozzle positioning to the
efficience of automatic juice filling machine. The effect is experimented when the position sensor and the depth of nozzle
are changed. The sizes of the bottles used in the test are in two sizes, 500 ml and 750 ml. In this investigate, the sensors
position is addressed at 1 cm and 2 cm and the depth of the nozzle is located at 1 cm 2 cm and 3 cm. Then the results
are used to create mathematical equation and analyze the statistical confidence.
The results shown the position of the sensor, the depth of nozzle and bottle size are significantly impeding the
efficiency of the filling juice process at 95% confidence level. Sig. of there were 0.002, 0.009, and 0.000, respectively. The
statistical analysis showed that the three independent variables to performance were predicted by the linear equation of
y = 229.525 + 12.394hsensor) + 6.307dnozzle) - 0.195(Sbottle).
Keywords: Black Galingale, Fluid Level Sensor, Juice Filling Machine, Control system.
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บทคัดย่อ
การทําน้ํานมข้าวโพดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในปัจจุบันยังคงใช้แรงงานคนในการฝานข้าวโพดส่งผลให้เกิดความเมื่อยล้าและได้
ปริมาณเมล็ดข้าวโพดไม่เพียงพอ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาแรงดันที่เหมาะสมต่อการฝานข้าวโพดขนาดเล็กพันธุ์ซูการ์ 75 โดย
ใช้เครื่องฝานที่มีใบมีดฟันเรียบโดยใช้ระบบนิวแมติกส์ช่วยในการดันข้าวโพดเข้าสู่ใบมีดที่หมุนด้วยการทดรอบจากมอเตอร์746 วัตต์ แรงดันลม
ที่ทําการปรับมีค่า 5 ระดับคือ 2 2.5 3 3.5 และ 4 บาร์ ขณะที่ความเร็วรอบใบมีดหมุนคงที่ 1440 รอบต่อนาที ผลการวิจัยพบว่าที่แรงดันลม 3
บาร์ มีสัดส่วนในการฝานเมล็ดสูงสุด 54.99% ให้ความสามารถในการฝาน 1682.24 ฝักต่อชั่วโมง โดยใช้เวลาในการฝานข้าวโพดเฉลี่ย 2.14
วินาทีต่อฝัก ผลดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการฝานเมล็ดข้าวโพดหวานขนาดเล็ก หากความสัมพันธ์ระหว่างใบมีดและแรงดัน
ลมไม่มีความสอดคล้องกันอาจทําให้ข้าวโพดสะบัดหรือแตกหัก จนทําให้เกิดความสูญเสียได้
คําสําคัญ: ข้าวโพดหวาน; การฝาน; นิวแมติกส์

A study on appropriate pneumatic pressure to small size of sweet corn slicing for corn milk
production
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Abstract
Now a day, farm women group are still laboring for people to slice corn. this cause to tired on body and
insufficient corn kernels. The purpose of this paper is to investigate the appropriate pressure for small sweet corn slicing of
the SUGAR 75 using a slit-toothed slicer using a pneumatic system to push the corn into the leaf. The rotary knife was
rotated by a 746-watt motor. The air pressure was adjusted to 5 levels of 2 2.5 3 3.5 and 4 bars, while the blade angular
velocity was fixed at 1440 rpm. The results shown, pressure 3 bar effect to percent of slicing of 54.99%, the ability of slice
is 1682.24 ear per hour. It takes an average of 2.14 seconds to slice the corn on the cob. This was the most suitable factor
for the slicing of small sweet corn kernels. If the relationship between the blade and the pressure is no consensus could
take to swing and break that cause to loss.
Keywords: sweet corn; slicing; pneumatic.

1. บทนํา
ข้าวโพดหวาน (sweet corn) เป็นพืชที่คนไทยนิยมบริโภคเป็น
อาหารว่างหรืออาหารหวาน เช่น ข้าวโพดนึ่งหรือต้ม ข้าวโพดอบเนย
ข้าวโพดคั่วเค็ม ข้าวโพดคั่วหวาน ข้าวโพดทอด และน้ํานมข้าวโพด
เป็นต้น ในข้าวโพดมีแป้ง 61.2%, ไขมัน 4.2-4.75%, อัลคาลอยด์
0.21%, ซีแซนทิน (สีเหลืองของข้าวโพด), กลูโคส, น้ําตาล, วิตามินบี
1, วิตามินบี 2, วิตามินบี 6, วิตามินอี, แคลเซียม, และแมกนีเซียม

(MedThai, 2560) ซึ่งมีส่วนช่วยในด้านสายตา ป้องกันโรคผิวหนัง
และโรคระบบประสาท อาการสมองเสื่อม ต้านอนุมูลอิสระ ชะลอ
ความเสื่อมของเซลล์ ช่วยกระตุ้นการเจริญของกระดูกและฟัน และทํา
ให้รู้สึกสดชื่น เป็นต้น (Peak_swaiiriang, 2558) ในปี 2558 ประเทศ
ไทยมีเนื้อเพาะปลูกข้าวโพดหวาน 221,465 ไร่ ภูมิภาคที่มีการ
เพาะปลูกข้าวโพดหวานเรียงจากมากไปน้อยคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยมีผลผลิตรวมทั่วประเทศ
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434,453 ตัน ซึ่งเป็นจังหวัดเชียงรายที่มีผลผลิตสูงที่สุดในภาคเหนือ
65,848 ตัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา
13,884 ตัน จังหวัดกาญจนบุรีมีผลผลิต 53,287 ตัน ในภาคกลาง
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8,836 ตัน สําหรับภาคใต้ (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, p. 2560)
ในปัจจุบันนิยมน้ํามาแปรรูปเป็นน้ํานมข้าวโพดเพื่อให้สะดวกต่อ
การบริโภค เนื่องจากให้ความหวานสูง ไขมันต่ํา สําหรับการทําน้ํานม
ข้าวโพดเริ่มจากนําข้าวโพดหวานแกะเปลือกออกแล้วล้างในสะอาด
แล้วจึงเอามาต้มให้สุกใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที รอให้เย็นแล้วให้
นําข้าวโพดต้มที่ได้มาเฉือนเอาเนื้อออกมาใส่เครื่องปั่นน้ําผลไม้ปั่น
จากนั้นต้มประมาณ 5-10 นาที แล้วนํามากรองด้วยกระชอนที่มี
ความถี่ ข นาดเล็ ก แล้ วนํ า มาต้ มอี ก ครั้ ง ทํ า การปรุ ง รสชาติ ต ามที่
ต้องการ ในปัจุบันมีการผลิตที่เพิ่มขึ้นต้องใช้จํานวนแรงงานและเวลา
ในการผลิตมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะในขั้นตอนการฝานข้าวโพดที่ต้องใช้
ความรวดเร็วและกําลังในการฝานทําให้แรงงานเกิดความล้าจนเกิด
อันตรายได้ ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์และคณะ (2559) ได้ดําเนินการ
ออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดหวานเพื่อสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ลดต้ น ทุ น การผลิ ต เพิ่ มคุ ณ ภาพของข้ า วโพดหวานสู่
ผู้บริโภค โดยใช้การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ควบคุมความเร็วการแกะ
ข้าวโพดหวานประมาณ 300 -500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งเท่ากับการ
ทํางานด้วยแรงงาน 8 คน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่นําระบบนิวแม
ติ กส์ เข้ ามาช่ วยในการควบคุ มการป้ อนวั สดุ และการตั ดท่ อต่ างๆ
เพื่อให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น (Mahesh, Prasad, Kishorvyavahare, Omkar, and Pallavi, 2017) หรือแม้แต่จะตัดแผ่นเหล็ก
(K., K.V.S.S., Jakkoju, and M., 2016) สําหรับผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรไม่ว่าเป็นผักหรือการหั่นมะนาว ก็สามารถนําระบบนิวแม
ติ ก ส์ เ ข้ า ช่ ว ยในการหั่ น เพื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพ ลดจํ า นวนคนและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ (Tony, Muthu, and Sre Nandha ) จากการศึกษา
ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการฝานข้าวโพดด้วยระบบนิวแมติกส์ของจาริณี
และคณะ (2560) พบว่าการทดสอบข้าวโพดขนาดกลางฝานด้วย
ใบมีดทรงกระบอกแบบคมเรียบที่แรงดันลม 2.5 bar และความเร็ว
รอบ 1250 rpm มีความสามารถในการฝานเมล็ดข้าวโพดได้ 924.66
pod/hr (จาริณี และคณะ, 2560) วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้จึง
ทําการศึกษาแรงดันที่เหมาะสมต่อการฝานข้าวโพดขนาดเล็กพันธุ์ซู
การ์ 75 โดยใช้เครื่องฝานที่มีใบมีดฟันเรียบและใช้ระบบนิวแมติกส์
ช่วยในการดันข้าวโพดเข้าสู่ใบมีดที่หมุนคงที่ 1440 rpm แรงดันลมที่
ทํ า การปรั บ มี ค่ า 5 ระดั บ คื อ 2 2.5 3 3.5 และ 4 bar เพื่ อ หา
ความสามารถในการฝานและประสิทธิภาพในการฝานข้าวโพดขนาด
เล็ก

2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 เครื่องฝานเมล็ดข้าวโพดหวาน
เครื่องฝานเมล็ดข้าวโพดหวานมีหลักการทํางาน โดยใช้แรงดันลม
จากระบบนิวแมติกส์มาช่วยในการป้อนข้าวโพดไปยังใบมีดที่หมุนโดย
มีต้นกําลังจากมอเตอร์แสดงดัง Figure 1

Figure 3 sweet corn slicing machine.
เมื่อทําการเปิดเครื่องมอเตอร์ที่อยู่หมายเลข 7 จะหมุนเพื่อส่ง
กํ า ลั ง ไปยั ง ใบมี ด และลู กยางดึ ง ซั ง ข้ า วโพดให้ หมุ น พร้ อมทํ า งาน
หลังจากนั้นเปิดปั๊มลมและทําการปรับแรงดันลมที่หมายเลข 1 เพื่อไป
ดันกระบอกสอบในหมายเลข 2 .ให้เคลื่อนที่เข้า-ออก นําข้าวโพดมา
วางบริเวณตําแหน่งที่ 3 :ซึ่งเป็นตัวประคองจึงกดปุ่มให้กระบอกสูบ
เคลื่อนที่ดันข้าวโพดเข้าสู่ใบมีดในตําแหน่งที่ 4 ซึ่งมีลักษณะดัง
ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง โดยที่ซังจะถูกดึงออกมาด้วยลูก
ยางในหมายเลขที่ 5 ในส่วนของเมล็ดข้าวโพดที่ฝานได้จะออกมาทาง
ช่องออกในหมายเลขที่ 6

Figure 2 smooth sharp knife.
2.2 วิธีการทดลอง
ขั้นตอนแรกของการทดลองฝานข้าวโพดขนาดเล็กพันธุ์ซูการ์ 75
จําเป็นต้องศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของข้าวโพดโดยการวัดความยาว
เส้นผ่านศูนย์กลางโคน กลาง และปลายของฝักข้าวโพด นอกจากนี้ยัง
ต้องชั่งมวลเริ่มต้นของข้าวโพดทุกฝักที่นํามาทดลอง หลังจากนั้นจึง
ทําการแกะข้าวเมล็ดข้าวโพดด้วยมือเพื่อหาสัดส่วนของเมล็ดและซัง
หลังจากนั้นทดลองฝานด้วยเครื่องฝานที่แรงดันลมต่างๆ คือ 2
2.5 3 3.5 และ 4 บาร์ และมีการกําหนดความเร็วรอบของใบมีดหมุน
ที่ 1440 rpm เนื่องจากต้องการศึกษาในกรณีที่เกษตรกรนําไปใช้ซึ่ง
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ไม่ มี เ ครื่ อ งปรั บ ความถี่ ข องไฟฟ้ า จะทํ า ให้ ม อเตอร์ ห มุ น ตาม
ความสามารถที่กําหนด และกําหนดให้ใช้ใบมีดทรงกระบอกฟันเรียบ
เนื่องจากได้มีการศึกษามาก่อนหน้านี้ และทํ าให้ ทราบว่าใบมีดฟั น
เรียบจะมีความสามารถและประสิทธิภาพในการฝานที่ดีกว่าฟันปลา
นอกจากนี้ยังสามารถฝานเมล็ดข้าวโพดหวานได้สวยงามกว่าอีกด้วย
สํ า หรั บ สมการที่ ใ ช้ ใ นการคํ า นวณหาความสามารถและ
ประสิ ทธิ ภาพในการฝานแสดงดั งสมการที่ (1) และสมการที่ (2)
ตามลําดับ
(1)

/

Figure 4 kernel and cob.

(2)

efficiency %

โดยที่ Kernel by Machine หมายถึงความสามารถที่เครื่อง
สามารถทํางานได้ และ Kernel by labor หมายถึงความสามารถ
การฝานข้าวโพดโดยแรงงานคน
3. ผลและวิจารณ์
ข้าวโพดขนาดเล็กพันธุ์ซูการ์ 75 ขนาดเล็กมีลักษณะทางกายภาพ
คือ ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลางโคน กลาง ปลาย และมวลดัง Table
1

หลังจากนั้นได้ทําการทดลองฝานด้วยเครื่องฝานที่สร้างขึ้นทําการ
ทดลองตัวอย่างละ 3 ซ้ํา โดยมีตัวแปรต้นคือความดันลมหรือแรงดัน
ลมผลักข้าวโพดสู่ใบมีดทรงกระบอกหมุนมีจํานวน 5 ระดับคือ 2, 2.5,
3, 3.5 และ 4 bar และตัวแปรตามที่ได้คือ เมล็ดข้าวโพดที่ฝานได้
ซั ง ปริ มาณสู ญเสี ยและเวลาในการฝานข้ า วโพดต่ อฝั ก ดั งแสดง
Figure 5

Table 1 Physical properties of SUGAR 75 varity sweet corn.
parameter
average lenght
average mass
ear maximum diameter
ear middle diameter
ear minimum diameter

size
15.2
0.283
5.33
5.13
4.40

unit
cm
kg
cm
cm
cm

หลังจากนั้นนําข้าวโพดมาแกะด้วยมือเพื่อหาขนาดของซังและ
มวลของเมล็ดข้าวโพดที่ออกจากซังทั้งหมด โดยการสุ่มมาจํานวน 3
ฝัก ซึ่งทําให้ทราบว่าการนําเมล็ดข้าวโพดสดออกจากซังมีความยาก
มากเนื่องจากต้องระวังเมล็ดข้าวโพดแตกเพราะผิวของเมล็ดบางและ
ไม่ยืดหยุ่นเหมือนข้าวโพดที่สุกแล้ว โดยมีสัดส่วนของซังและข้าวโพด
ดัง Figure 3 และมีลักษณะของเมล็ดข้าวโพดและซังที่แกะได้ดัง
Figure 4
Figure 5 parameter and experimental.

corn cob
24%
corn kernel
76%

Figure 3 percent of corncobs and kernels of one ear.

จากผลการทดลองฝานด้วยเครื่องจะได้เมล็ดข้าวโพดที่ไม่มีขั้วติด
มาเหมือนเช่นการแกะด้วยมือคนดัง Figure 6 แต่ถึงอย่างไรเมล็ดที่ได้
ก็ มี ความสวยงามและไม่ ได้ เสี ยเนื้ อข้ าวโพดไปมากนั ก เนื่ องจาก
กระบอกของใบมีดถูกออกแบบให้ใหญ่กว่าแกนเฉลี่ยเล็กน้อย แต่ยังมี
บางเมล็ดที่แตกอาจเนื่องมาจากในช่วงที่มีการดันด้วยกระบอกสูบนิว
แมติกส์เข้าสู่ใบมีดหมุนข้าวโพดเกิดการสบัดจึงทําให้ไม่สวยงามได้
และในส่วนขั้วที่ถูกตัดออกจะติดอยู่กับซัง ดังแสดงใน Figure 7 ซึ่งจะ
เห็นได้ว่ามีเนื้อของข้าวโพดที่สูญเสียไม่มากนัก
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จะเห็นได้ว่าเมื่อแรงดันของกระบอกสูบเพิ่มสูงขึ้นจาก 2 bar ถึง 3
bar มีแนวโน้มของเมล็ดที่ฝานได้เพิ่มสูงขึ้นแล้วจึงลดลงเมื่อความดัน
เพิ่มมากขึ้น โดยที่แรงดัน 3 bar จะมีสัดส่วนการฝานที่ดีกว่าแรงดัน
อื่ นๆ ซึ่ งสั ดส่ วนของการฝานข้ าวโพดขนาดเล็ กที่ ฝานได้ สู งสุ ดคื อ
54.99 % ซังและส่วนชั้วของเมล็ดข้าวโพดที่ติดไปมีค่า 40.40% และ
มีปริมาณสูญเสีย 4.61% ซึ่งจะเป็นส่วนเนื้อที่แตกละเอียดเป็นน้ําแป้ง
ส่วนที่ติดกับใบมีดและส่วนที่ตกพื้น แต่ที่แรงดัน 4 bar จะมีเนื้อที่ติด
กับซังน้อยที่สุดแต่จะมีปริมาณสูญเสียมากที่สุด
เมื่อพิจารณาความสามารถในการฝานดัง Figure 9 จะเห็นได้ว่าที่
แรงดัน 2.5 bar สามารถฝานได้ 1956.52 pod/hr :ซึ่งเป็นค่าสูงที่สุด
เมื่อเทียบกับแรงดันอื่นๆ รองลงมาคือที่แรงดัน 3 bar มีความสามารถ
อยู่ที่ 1682.24 pod/hr และความสามารถในการฝานต่ําที่สุดคือ
1058.82 pod/hr ที่แรงดัน 3.5 bar อาจเนื่องมาจากที่แรงดันนี้ไม่
สัมพันธ์กับการหมุนของใบมีดจึงทําให้มีการฝานได้ช้าและมีส่วนเนื้อ
ติดกับซังในสัดส่วนที่มากกว่าแรงดันอื่นๆ

Figure 6 corn kernel by machine.

Figure 7 corn cob by machine.
ข้ อมู ลที่ ได้ ถู กนํ ามาคํ านวณหาสั ดส่ วนการฝานข้ าวโพดได้ แก่
เมล็ดข้าวโพด ซัง และปริมาณสูญเสียแสดงดัง Figure 8

Figure 9 capacity (pod/hr) by machine.
จากการหาความสามารถในการฝานด้วยเครื่องในหน่วย pod/hr
ได้นํามาวิเคราะห์หาความสามารถในหน่วยของ kg/hr ดังแสดง
Figure 10

Figure 8 corn propotion by machine.

Figure 10 comparison between slicing capacity and lost by
machine.
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จะเห็นได้ว่าที่แรงดัน 3 bar สามารถฝานได้เนื้อของเมล็ดข้าวโพด
มากที่สุดคือ 289.83 kg/hr รองลงมาคือที่แรงดัน 2.5 bar จะได้มีค่า
ใกล้เคียงกับแรงดัน 3 bar คือ 279.14 kg/hr และที่แรงดัน 3.5 bar
มีความสามารถในการฝานต่ําที่สุดคือ 127.98 kg/hr
สําหรับประสิทธิภาพในการฝานข้าวโพดหวานจะทําการเทียบ
เปอร์เซ็นต์เมล็ดข้าวโพดที่ฝานได้ด้วยเครื่องกับเมล็ดข้าวโพดที่แกะ
ด้วยมือซึ่งไม่มีความสูญเสีย มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดข้าวโพดต่อซังเท่ากับ
76 % ต่อ 24% โดยคํานวณจากสมการของประสิทธิภาพดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น หลังจากนั้นนําผลการคํานวณที่ได้มาเทียบเป็นกราฟ
แสดงความสัมพันธ์ดัง Figure 11 โดยเปรียบเทียบกับความสามารถ
ของคนแกะ ที่แรงดัน 2 -3 bar มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแต่เมื่อแรงดัน
สูงขึ้นจะทําให้ประสิทธิภาพในการฝานด้วยเครื่องลดลง โดยที่แรงดัน
3 bar จะมีประสิทธิภาพสูงสุด 72.83 % เนื่องมาจากในส่วนขั้วของ
เมล็ดข้าวโพดถูกตัดออกและติดไปกับซังและมีบางส่วนแตกละเอียด
เป็ น น้ํ า แป้ ง นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารสู ญ เสี ย ด้ ว ย จึ ง เป็ น สาเหตุ ใ ห้
ประสิทธิภาพของแต่ละการทดลองไม่ใกล้ 100% มากนัก

Figure 11 slicing efficiency.
4. สรุปผลการทดลอง
การศึกษาหาแรงดันที่เหมาะสมต่อการฝานข้าวโพดขนาดเล็ก
สําหรับการทําน้ํานมข้าวโพด โดยการให้มอเตอร์ส่งกําลังให้ใบมีด
ทรงกระบอกแบบคมเรียบหมุน และควบคุมการเคลื่อนที่ของฝัก
ข้าวโพดด้วยระบบนิวแมติกส์ซึ่งปรับแรงดัน 5 ระดับ จะเห็นได้ว่า
แรงดันผลักข้าวโพดเข้าสู่ใบมีดต้องมีความสัมพันธ์กัน เพื่อที่จะฝาน
เมล็ดข้าวโพดออกมาให้ได้มากที่สุด สําหรับการทดลองนี้ที่แรงดัน 3
bar จะมีค่าสัดส่วนการฝาน ความสามารถในการฝานให้ได้เมล็ด
ข้าวโพดกิโลกรัมต่อชั่วโมง และมีประสิทธิในการฝานได้สูงที่สุด
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการตรวจติดตามคุณภาพนมเปรี้ยวในกระบวนการหมักโดยใช้ FT-NIRs
และ ไฟเบอร์ออปติกโพรบ
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บทคัดย่อ
นมเปรี้ยวเป็นอาหารโภชนาการที่สําคัญ การควบคุมคุณภาพระหว่างการหมักจะมีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์ การตรวจติดตามคุณภาพ
แบบรวดเร็วและเป็นปัจจุบันจึงมีความจําเป็น ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ฟูเรียทรานส์ฟรอมสเปก
โทรสโกปี (FT-NIRs)ตรวจติดตามการหมักของนมเปรี้ยว โดยตัวอย่างเป็นนมสด UHT 10 มล. ผสมกับนมเปรี้ยว 1 มล. และหมักบ่มในชุด
ควบคุมอุณหภูมิที่ 37oC และตัวอย่างจะถูกสแกน 10 ครั้ง ด้วย FT-NIRs และ ไฟเบอร์ออฟติกโพรบ ที่ช่วงจํานวนคลื่น 10000-4000 ต่อ
เซนติเมตร ทุกๆ 30 นาที เป็นเวลา 27ชั่วโมงพร้อมทั้งวัดค่า pH ของตัวอย่าง 54 สเปกตร้าเฉลี่ยถูกนําไป คํานวณหาสมการแบบจําลองโดยใช้
การถดถอยของวิธีกําลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (PLSR) ผลการวิจัยพบว่าค่า pH ของตัวอย่างลดลงจาก 5.67 ถึง 3.95 ตลอดเวลาหมักบ่มที่
เพิ่มขึ้น สมการแบบจําลองที่เหมาะสมคือที่ จํานวนคลื่น 9000-5000 ต่อเซ็นติเมตรและเป็นสเปกตร้าอนุพันธ์ลําดับที่สอง โดยได้จํานวนแฟค
เตอร์ ค่าสัมประสิทธิ์การพิจารณา (R2) และค่าความผิดพลาดมาตรฐานของแบบจําลอง (SEC) คือ 8 0.99 และ 0.06 ค่าpH ตามลําดับ ในขณะ
ที่ ค่าความผิดพลาดมาตรฐานของการทํานาย (SEP) และ ค่าความผิดพลาด (Bias) คือ 0.21 และ -0.00 ค่าpH ผลการวิจัยแสดงว่าการใช้ FTNIRs พร้อมกับไฟเบอร์ออฟติกโพรบคือวิธีการที่ดีและมีความแม่นยําสูงในการวัดค่า pH ระหว่างตรวจติดตามการหมักของนมเปรี้ยว
คําสําคัญ: นมเปรี้ยว, การหมัก, ฟูเรียทรานส์ฟรอมสเปกโทรสโกปี

Feasibility Study for the Monitoring of the Fermentation Process for Fermented Milk Quality
using FT-NIRs and Fiber-optic Prob
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Abstract
Fermented milk is an important nutritional food. Quality control during fermentation has an affect on finished
product. The rapid and real time monitoring is a necessary method. Therefore, objective of this research was to feasibility
study for investigating the usefulness of FT-NIRs for monitoring of the fermentation process for fermented milk. Mixture of
10 ml of UHT milk with 1 ml of fermented milk was incubated at 37oC of temerature in temperature control sample
holder. A sample was scan 10 times per an averaged spectrum using FT-NIR spectrometer and fiber-optic prob in
reflectant mode in wavenumber region from 10000 to 4000 cm.-1 The pH value was measured every 30 min for 27 hours.
The total of 53 averaged spectra were used for the development of calibration equation by partial least squares (PLS)
regression. The results showed that the pH value decreased in range of 5.63 to 3.95 with incubate time. The appropriate
wavenumber region was 9000-5000 cm-1 and the second derivative spectra should be used. The factor number, R2 and
standard error of calibration (SEC) were 8, 0.99 and 0.06 respectively, while standard error of validation (SEP) and bias were
0.21 and -0.00. The results obtained suggested that the FT-NIRs and fiber optic probe were a good and high accuracy
technique for monitoring the pH value of fermented milk during process.
Keywords: Fermented milk, Monitoring, FT-NIRs.
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1. บทนํา
ปัจจุบันน้ํานมเป็นอาหารและเครื่องดื่มที่ถือว่ามีคุณค่าทางอาหาร
มากมาย อุดมด้วยธาตุอาหารครบทุกหมู่ คือ โปรตีน คาร์โบไฮเครต
ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ําตาล นม หรือ แลค
โตส และโปรตีนชนิดเคซีน ซึ่งพบในน้ํานมเท่านั้น น้ํานมยังเป็นแหล่ง
ของแคลเซียมที่สําคัญ ดังนั้นน้ํานมจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาทางร่างกายและสติปัญญาของเด็ก นมเปรี้ยวและโยเกิร์ตเป็น
ผลิ ตภั ณฑ์ จากการนํ าน้ํ านมมาหมั กกั บจุ ลิ นทรี ย์ ที่ มี ประโยชน์ ต่ อ
ร่างกายคือแบคทีเรียแลคโตบาซิลัส ที่พบในทางเดินอาหารของมนุษย์
มี กรดแลคติ กช่ วยในระบบการย่ อยและดู ดซึ มอาหาร เสริ มสร้ าง
ภู มิ คุ้ ม กั น และยั บ ยั่ ง จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด โทษต่ อ ร่ า งกาย
การตลาดนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตมีมูลค่า 21,800 ล้านบาทในปี 2556
และมีอัตราการเจริญเติมโต 5% ต่อปี (สถาบันอาหาร, 2557)
คุณภาพของนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตนอกจากขึ้นกับคุณภาพของน้ํานม
สดและจุ ลิ นทรี ย์แล้ ว กระบวนผลิ ตหรื อการหมั กที่ เหมาะสมและ
ควบคุมได้ก็เป็นปัจจัยสําคัญ การตรวจสอบและติดตามคุณภาพนมเป
รี่ ย วระหว่ า งการหมั ก จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งดํ า เนิ น การอย่ า งยิ่ ง
โดยเฉพาะในอุ ต สาหกรรมแปรรู ป นม การตรวจวั ด และติ ด ตาม
คุ ณภาพนมเปรี้ ยวได้ แก่ ความเป็ นกรด จํ านวนจุ ลิ นทรี ยื เป็ นต้ น
โดยทั่ วไปจะใช้ การสุ่ มตั วอย่ างแล้ วนํ าไปตรวจสอบคุ ณภาพด้ วย
เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ขนาดใหญ่ มีความแม่นยําสูง แต่มีข้อเสียคือ
เครื่องมือราคาแพง มีการใช้สารเคมี ใช้ผู้มีความชํานาญสูง ต้นทุนการ
ดํ า เนิ นการสู ง และใช้ เวลาวิ เคราะห์ น านจนอาจทํ า ให้ เกิ ดความ
เสียหายในกระบวนการหมักแล้ วจึงจะรู้ผลการตรวจสอบคุณภาพ
ดังนั้นการตรวจติดตามคุณภาพในอุตสาหกรรมนมหรืออาหารจึงควร
เป็ น วิ ธี ตรวจวั ดที่ รวดเร็ ว ไม่ ทํ าลายตั วอย่ า ง ไม่ ใช้ ส ารเคมี และ
เครื่องมือตรวจวัดที่ราคาถูก และต้นทุนการตรวจวัดต่ํา ปัจจุบันได้มี
การพั ฒ นาวิ ธี ก ารใหม่ ๆ หลายวิ ธี ใ นการตรวจที่ ส ามารถ นํ า ไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านได้ จ ริ ง มี ค วามรวดเร็ ว เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
อุตสาหกรรมการผลิตนมในอนาคต
การวิ เ คราะห์ ทั้ ง ด้ า นคุ ณ ภาพ และปริ ม าณ โดยการวั ด และ
วิเคราะห์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งสสารที่วิเคราะห์ดูดกลืนเข้าไป
หรือเปล่งออกมา.เป็นแถบคลื่นหรือที่เรียกว่าสเปกตรัม (Spectrum).
เทคนิ คการใช้ คลื่ นแสงช่ วงเนี ยร์ อิ นฟราเรด (Near
Infrared
Spectroscopy, NIRs) เป็นวิธีการหนึ่งที่กําลังพัฒนาในการวัดค่าหรือ
ตรวจสอบคุณภาพและคุณลักษณะที่แตกต่างของชีวมวลมานานกว่า
20 ปีมาแล้ว คลื่นแสงช่วงเนียร์อินฟาเรดมีความยาวคลื่นแสงช่วง
750-2500 nm การดูดกลืนแสงเกิดจากการสั่นของพันธะ C–H O-H
และN-H ข้อมุลเหล่านี้จะแสดงออกมาในรูปเส้นสเปกตรัมและจะเป็น
ลักษณะเฉพาะตัวของส่วนประกอบทางชีวภาพของวัสดุชีวภาพนั้นๆ
(Marten et al. 1985) การใช้วิธีทางคณิตศาสตร์หรือสถิติร่วมกับ
ข้อมูลทางกายภาพหรือทางเคมีมาปรับใช้ในการประมวลผลข้อมูล
สเปกตรั ม ทําให้ สามารถใช้เนียร์อินฟราเรดสเปโตสโกปี(NIRs).ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสมการที่ใช้ทํานายสิ่งที่ต้องการ

วิเคราะห์ได้อย่างแม่นยํายิ่งขึ้น เทคนิคNIRs ใช้ในการวิเคราะห์
คุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม (Osborne et al. 1993 and William.
2007) และมีการใช้ และการรับรองให้ใช้ตรวจสอบคุณภาพอาหาร
สัตว์ ธัญพืชและเมล็ดธัญพืชบดตามมาตรฐาน ISO 12099 (ISO.
2010) มีการวิจัยการใช้เทคนิคNIRsนี้ในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ
ไขมันในน้ํานมดิบ (Chen et al. 1999) และตรวจหาปริมาณไขมันนม
และกรดไขมันในน้ํานมแพะ (Nunez-Sanchez et al. 2016)
นอกจากนั้นยังมีการใช้เทคนิคNIRs ในการตรวจสอบผลกระทบจาก
การใช้ อั ล ตร้ า โซนิ ค โอโมจิ ไ นซ์ ต่ อ คุ ณ สมบั ติ ท างแสงของน้ํ า นม
(Aernouts et al. 2015)
ในปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยการใช้เทคนิค FT-NIRs เป็นเทคนิคที่
ตัวอย่างจะถูกสแกนโดยคลื่นแสงช่วงเนียร์อินฟาเรดในทุกช่วงความ
ยาวคลื่นที่สนใจในช่วงเวลาทั้งหมด ซึ่งต่างจากเทคนิคเดิมที่เป็นแบบ
Dispersive ซึ่งจะสแกนเฉพาะช่วงคลื่นแสงในขณะเวลาหนึ่งเท่านั้น
(Griffiths and Haseth 1986 and Manley et al. 2002) เทคนิค
FT-NIRs จะมีข้อดีกล่าวคือ สามารถสแกนตัวอย่างได้รวดเร็ว มีค่า
อั ตราส่ วนสั ณญาณคลื่ นต่ อสั ณญาณคลื่ นแทรก(S/N) สู ง มี ความ
แม่นยําและความเสถียรของคลื่นแสงสูงมาก และ ง่ายในการส่งถ่าย
ข้อมูลคํานวณคาลิเบรชัน (Manley et al. 2002) แต่อย่างไรก็ตาม
เครื่องจะมีขนาดใหญ่และราคาแพงมาก (Tarkosova and Copikova
2000)
อย่ า งไรก็ ต ามการการตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพนมเปรี้ ย วใน
กระบวนการหมักจําเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิระหว่างการหมักและ
ตรวจวัดคุณภาพเป็นช่วงเวลาโดยไม่ทําลายตัวอย่างโดยการใช้เทคนิค
FT-NIRs ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิและ
วิธีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของน้ํานมดิบจนเป็นนมเปรี้ยวโดย
ใช้FT-NIRs และไฟเบอร์ออปติกโพรบ.จะเป็นประโยชน์ด้านการ
อุตสาหกรรม ด้านการเกษตร และการแปรรูปนมต่อไป
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 การพัฒนาชุดอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและวางตัวอย่าง
เป็ นชุ ดอุ ป กรณ์ ควบคุ มอุ ณหภู มิ ที่ พั ฒนาขึ้ นซึ่ งประกอบด้ วย
กล่องปรับอุณหภูมิและวางตัวอย่าง (ทําความร้อนและความเย็น) พัด
ลมระบายอากาศ ไฟแสดงสถานะ สวิซระบบทํางาน และอุปกรณ์
ควบคุมอุณหภูมิ
2.2 การประกอบชุดอุปกรณ์ตรวจวัดด้วยเทคนิคเทคนิค FT-NIRs
ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดด้วยเทคนิคเทคนิค FT-NIRs ประกอบไปด้วย
3 ส่ วนหลั ก คื อ ส่ ว นแรกอุ ป กรณ์ ค วบคุ มอุ ณ หภู มิ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นที่
พัฒนาขึ้น ใช้สําหรับการปรับอุณหภูมิตัวอย่าง ส่วนที่สองคือเครื่อง
FT-NIR spectrometer รุ่น NIR Flex N500 ผลิตโดย บริษัท Buchi
Labortechnik, AG, Flawil ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อม
หัวตรวจวัดแบบไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optic.Prob) ใช้ตรวจวัดการ
ดูดกลืนแสงของตัวอย่าง และส่วนที่สามคือคอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูล
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วิเคราะห์ และแสดงผล ซึ่งลักษณะการประกอบชุดอุปกรณ์ตรวจวัด
ด้วยเทคนิค FT-NIRs (Figure 1)

และใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพาร์เชียลลีส์ทสแควร์ (Partial
least squares regression, PLSR) ดังสมการที่ 1
Y = b0 + b1X1 + b2X2…+ bnXn
เมื่อ Y
Xi
b0
bi

Figure 1 การประกอบชุดอุปกรณ์ตรวจวัดด้วย FT-NIRs และไฟ
เบอร์ออปติกโพรบ
2.3 การเตรียมตัวอย่าง
เตรียมน้ํานมสดและนมเปรี้ยว โดยใช้อัตราส่วน 8:2 ใส่หลอดแก้ว
จํานวน 1 หลอด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ
25oC
2.4 การตรวจวัดติดตามคุณภาพของการหมักนมเปรี้ยว
การตรวจวัดติดตามคุณภาพของการหมักนมเปรี้ยวของตัวอย่าง
โดยนําน้ํานมผสมตัวอย่างในหลอดแก้วที่จัดเตรียมไว้บรรจุลงในช่อง
ใส่ตัวอย่างที่ควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 37oC.แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสง
ด้ ว ยเครื่ อ ง FT-NIR
spectrometer ที่ ช่ ว งจํ า นวนคลื่ น
-1
4,000 – 10,000.cm .บันทึกผลการตรวจวัด 10 ซ้ํา.ต่อ1 ครั้งพร้อม
วัดค่า pH ด้วย pH Meter ทุกๆครึ่งชั่วโมง ตั้งแต่ 0–27 ชั่วโมง ทํา
การทดลอง 3 ซ้ํา (Figure 2)

คือ
คือ
คือ
คือ

(1)

ตัวแปรตามหรือค่าทํานาย
ตัวแปรอิสระหรือ
ค่าคงที่ของสมการ และ
ค่าคงที่ของตัวแปรอิสระ

3. ผลและวิจารณ์
การพัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิ เพื่อทดสอบคุณภาพนมด้วย
เทคนิคเนียร์อินฟราเรด โดยอุณหภูมิเริ่มจาก 25 องศาเซลเซียส
และตั้งอุณหภูมิ ที่ 50 องศาเซลเซียส ผลปรากฏว่าอุณหภูมิจะ
ค่ อ ยๆเพิ่ ม จาก.25.องศาเซลเซี ย ส ไปจนถึ ง .50.องศาเซลเซี ย ส
ภายในเวลา.20.นาที และอุณ หภูมิจะคงที่ ที่ 50 องศาเซลเซียส
(Figure 3)

Figure 3 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
จากการตรวจวั ดติ ดตามคุ ณภาพของการหมั กนมเปรี้ ยวของ
ตัวอย่าง โดย FT.–.NIR และไฟเบอร์ออปติกโฟรบ.โดยวิธีการอินเตอร์
แอคแทนร์ที่จํานวนคลื่นแสงต่อเซนติเมตร ตั้งแต่ 4000-10000 cm-1
จากการหมั กนมเปรี้ ยวตั วอย่ าง โดยที่ ควบคุ มอุ ณหภู มิ ไว้ ที่ 370C.
พร้อมวัดค่า pH ทุกๆครึ่งชั่วโมง ตั้งแต่ 0 – 27 ชั่วโมง โดยค่า pH
ตัวอย่างนมผสมจะลดลงจาก 5.63 ถึง 3.95 เมื่อเวลาการหมักเพิ่มขึ้น
โดยสเปคตร้ า เริ่ ม ต้ น ของตั ว อย่ า งในคุ ณ สมบั ติ ก ารดู ด กลื น แสง
(Absorbance) (Figure 4)

Figure 2 การตรวจสอบการเสื่อมเสียของน้ํานมดิบ
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
นําข้อมูลสเปคตรัมทั้งหมดไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม UnscramblerV.10.1 (CAMO.software, Norway) โดยสเปคตรัมถูกเฉลี่ยจาก
การตรวจวัด 3 ซ้ํา.โดยเรียงลําดับ สเปกตรัม ตามค่า.pH.จากน้อยไป
หามาก สเปกตรัมตัวอย่างถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม Calibration.Set.27
ตัวอย่าง และ.Validation.Set.26 ตัวอย่าง โดยวิธีเลือกเลขคู่ เลขคี่
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ระหว่างค่าจริงและค่าการทํานายค่า pH นมเปรี้ยวระหว่างการหมัก
(Figure 5)

Figure 4 สเปคตร้าเริ่มต้น ของตัวอย่างในคุณสมบัติ การดูดกลืน
แสง
จากผลการวิจัยจากสเปคตร้าเริ่มต้นของตัวอย่างทั้งหมด แสดงถึง
ช่วงการดูดกลืนคลื่นแสงที่สําคัญคือจะครอบคลุมช่วงการดูดคลื่นแสง
ของน้ํา (Water) คือ 5252 cm-1 และ 6896 cm-1 เป็นช่วงดูดกลืน
แสงโอเวอร์โทนอันดับสองของพันธะ O-H และ (Osborne et al.
1993 and William. 2007) และช่วงการดูดคลื่นแสงของกรดไขมัน
อิสระในนม (Free fatty acid) คือ 4487-4761 cm-1 (Slobodan
and Ozaki. 2000) อย่างไรก็ตามพบว่ามีการเลื่อนของเส้นสเปคตร้า
(Base line) เนื่องจากความแตกต่างของปริมาณกรดและน้ําของ
ตัวอย่างนมเปรี้ยว ดังนั้นจึงควรมีการปรับแต่งสเปคตรัมด้วย วิธีการ
แปลงค่าอนุพันธ์อันดับที่สองหรือเดอริเวทีฟลําดับที่สอง (Second
derivative pretreatment) ซึ่งจะสอดคล้องกับการวิจัยการผ่าน
คลื่ นแสงของส้ ม ซั ทซู ม่า (Satsuma
oranges) ซึ่ งศึ กษาโดย
Kawano et al (1993) ซึ่งเสนอแนะว่า การแก้ปัญหาการเลื่อนของ
เส้นสเปคตร้า (Base line) ได้โดยการทําเดอริเวทีฟลําดับที่สอง
สําหรับการหาค่าความแมนยําของสมการการตรวจสอบการเสื่อม
เสี ย ของน้ํ า นมดิ บ จะพิ จ ารณาจากค่ า R2 (Multiple correlation
coefficients), SEC (Standard error of calibration), SEP
(Standard error of calibration) และค่า Bias (The average of
difference between actual value and NIR-value) ซึ่งสมการ
การทํานายที่ดี R2 จะต้องมีค่ามากและจะต้องมีค่า SEC, SEP และค่า
Biasน้อยที่สุด จากการตรวจวัดน้ํานมดิบได้ผลดัง Table 1
Table 1 แสดงผลการวิเคราะห์ PLSR ที่ช่วงคลื่น 5000 – 9000
cm-1 ในการตรวจวัดติดตามค่า pH น้ํานมเปรี้ยว
Results Factor
Calibration
Validation

(F)
8

R2
0.99

SEC
0.06

SEP
0.21

Bias
-0.00

จากตารางที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสร้างสมการวิธี PLSช่วงจํานวน
คลื่นแสงต่อเซนติเมตร 5000–9000 cm-1 ตรวจสอบนมเปรี้ยว ด้วย
เครื่อง FT-NIR โดยการใช้สเปคตรัมที่ปรับแต่งด้วยอนุพันธ์อันดับที่
สอง ได้สมการทํานายที่มีค่า R2,SEC.และSEP.คือ 0.99,.0.04..และ
0.23.ตามลําดับ ส่วน.Bias.เท่ากับ.-0.02 .และจากกราฟความสัมพันธ์

(a)

(b)
Figure 5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและค่าทํานายค่า pH
ในนมเปรี้ยวระหว่างการหมักจากสมการcalibration (a) และการทวน
สอบหรือ validation (b)
จาก Figure 5.กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและค่าทํานาย
ค่ า pH.ในนมเปรี้ ยวโดยใช้ สมการ Calibration.ที่ ดี ที่ สุ ด แสดงใน
Figure 5 (a).และการทวนสอบหรือการ Validation. แสดงใน Figure
5 (b).และเมื่อเปรียบเทียบค่าจริงและค่าทํานาย ค่า.pH.ในน้ํานมดิบ
เพาะเชื้อ โดยใช้ T-testพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ที่
ระดั บความเชื่ อมั่ น 95% ระหว่ างค่ าจริ งและค่ าทํ านาย ดั งนั้ นจึ ง
สามารถประยุกต์ใช้คลื่นแสงเนียร์อินฟราเรดแบบฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม
ในการทํานายค่า pH ในนมเปรี้ยวระหว่างการหมักได้อย่างดี ถูกต้อง
เพียงพอ รวดเร็ว และไม่ทําลายตัวอย่าง
4. สรุป
การพัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิและวิธีการตวจติดตามคุณภาพ
นมเปรี้ยวโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรด ด้วยเครื่อง FT–NIR ที่ช่วง
คลื่น 4,000-9,000 cm-1 คํานวณด้วยวิธี PLS.พบว่า การตรวจสอบ
สมการ Calibration มีความแม่นยําถึง 99เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้ใน
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การพัฒนางานแปรรูปนมเปรี้ยว ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการค้า และ
อุตสาหกรรมนมได้ต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนการผลิตน้ําสกัดจากเนื้อมะพร้าว เพื่อหาเงื่อนไขในการตกตะกอนของโปรตีนในน้ํานมมะพร้าว
โดยนําน้ํานมมะพร้าวต้มที่อุณหภูมิ 75, 85 และ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3, 15 และ 30 นาที แล้วกรองด้วยผ้ากรอง 100 ไมครอน จากผล
การทดลอง ที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส แยกตะกอนโปรตีนจากน้ํานมมะพร้าวได้ 1.24, 1.55 และ 1.62% โดยน้ําหนัก ที่อุณหภูมิ 85 องศา
เซลเซียส ได้ตะกอนโปรตีนจากน้ํานมมะพร้าว 7.80, 8.40 และ 12.34 % โดยน้ําหนัก และที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส ได้ตะกอนโปรตีนจาก
น้ํานมมะพร้าว 11.24, 14.14 และ 14.71% โดยน้ําหนัก ตามลําดับเวลา พบว่าที่ อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลา 15 นาที เป็นเงื่อนไข
ที่เหมาะสม เนื่องจากแยกตะกอนโปรตีนได้ดีและใช้เวลาน้อย จากนั้นศึกษาการแยกตะกอนออกจากน้ําสกัดจากเนื้อมะพร้าว โดยใช้เครื่องแยก
แบบแรงเหวี่ยง (Disc and bowl centrifugal separator) ที่ความเร็วรอบ 10,500 rpm โดยกําหนดอัตราการไหลเข้าเป็น 3 ระดับ คือ 51,
175 และ 185 ml/min แล้วนําไปหาปริมาณตะกอนโปรตีนที่หลงเหลืออยู่โดยเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง (high speed centrifugal)
ที่ความเร็วรอบ 6,500 rpm เป็นเวลา 15 นาที พบว่า ที่อัตราการไหล 51, 175 และ 185 ml/min ได้ตะกอนที่หลงเหลืออยู่ 1.58, 1.57
และ 1.18% โดยน้ําหนัก ตามลําดับ จึงสรุปได้ว่า ที่อัตราการไหล 185 ml/min เหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีตะกอนโปรตีนหลงเหลืออยู่น้อย
คําสําคัญ: น้ํามันมะพร้าว, น้ํามะพร้าว, การสกัด

Study of Coconut Meat Water Extraction Process
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Abstract
This research has to study the process of coconut milk extraction. Researcher had to study on a precipitation
condition of coconut milk protein. The coconut milk was boiled at 75, 85 and 95 °C for 3, 15 and 30 minutes and then
filtered with 100 micron filter. The results showed that the coconut milk protein content was 1.24, 1.55 and 1.62% by
weight. At 85°C, coconut milk protein content was 7.80, 8.40 and 12.34% by weight and at 95°C, coconut milk protein
precipitation was 11.24, 14.14 and 14.71% by weight respectively time sequence. The result can be concluded that 95°C
for 15 minutes is the optimal condition. Due to high protein content and less time. Then, the sedimentation of the
coconut water extract was studied again. By using a Disc and bowl centrifugal separator. At a speed of 10,500 rpm, the
flow rates are 3 levels: 51, 175 and 185 ml/min. The amount of protein residue was determined by centrifugation. At a
speed of 6,500 rpm for 15 minutes, the flow rates of 51, 175 and 185 ml/min had the remaining sediment of 1.58, 1.57
and 1.18% by weight, respectively. Conclusions, the optimal flow rate is 185 ml/min owing to there had a few residues
remaining of protein.
Keywords: Coconut oil, Coconut juice, Extraction.

1. บทนํา
เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้คนได้มีความสนใจในการดูแลสุขภาพโดย
การใช้ธรรมชาติบําบัด ซึ่งน้ํามันมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนมีความ
สนใจมาก โดยในกระบวนผลิตน้ํามันมะพร้าวมีหลายวิธี เช่น การปั่น
เปียก การสกัดเย็น การสกัดร้อน เป็นต้น ซึ่งในการสกัดเย็นโดยใช้

เครื่องแยกแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ จะได้ผลผลิตคือ น้ํามันมพร้าว
ครีมข้น และน้ํามันมะพร้าว เนื่องจากน้ํานมมะพร้าวเป็นส่วนที่เหลือ
ใช้ ซึ่งต้องได้รับการกําจัดที่ถูกวิธีและมีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่หากกําจัดได้
ไม่ถูกวิธีจะก่อให้เกิดมลพิษแก่ธรรมชาติ เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชน
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งานวิจัยนี้ซึ่งทําการศึกษาการแปรรูปน้ํานมมะพร้าว นํามาทําให้เกิด
มูลค่าเพิ่มและประโยชน์ต่อไป
ดั งนั้ น จึ งได้ นํ าน้ํ านมมะพร้ าวหรื อน้ํ ากะทิ พร่ องไขมั น (Skim
coconut milk) ในกระบวนการผลิตน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็น ที่มีอยู่ใน
ปริมาณมาก มาพัฒนาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเครื่องดื่มน้ําสกัด
จากเนื้อมะพร้าวพร้ อมดื่ม ซึ่ งเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่ งเหลือใช้
น้ํ า มั น มะพร้ า วสกั ด เย็ น และลดภาระการกํ า จั ด ของเสี ย จาก
กระบวนการผลิต
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 วัตถุดิบ
คือ น้ํานมมะพร้าวหรือกะทิพร่องไขมัน ได้มาจากมะพร้าวแกง
อายุ 12 เดื อน กะทิ เป็ นศัพท์ ทั่วไปของการสกั ดน้ํ าออกจากเนื้ อ
มะพร้าว(เอ็นโดสเปิร์ม) (Seow and Gwee, 1997) นํามาคั้นได้กะทิ
นํามากรองด้วยผ้าขาวบาง 4 ชั้น แล้วนําเข้าเครื่องเหวี่ยงแยกครีม
เพื่อแยกครีมกะทิออกจากน้ํากะทิ ส่วนน้ําที่เหลือก็คือ น้ํานมมะพร้าว
หรือกะทิพร่องไขมัน วัตถุดิบที่เราต้องการ
2.2 ทดสอบหาเงื่ อ นไขในการตกตะกอนของโปรตี น ในน้ํ า นม
มะพร้าว
เมิ่ อ นํ า กะทิ ม าผ่ า นกระบวนการให้ ค วามร้ อ น (thermal
processing)
ซึ่ ง ทํ า ให้ โ ปรตี น กะทิ เ กิ ด การเปลี่ ย นสภาพ
(denaturation) กะทิที่ได้รับความร้อนจะเริ่มสูญเสียความคงตัว จะ
เกิ ด การเกาะกลุ่ มกั น (flocculation)
หรื อ การรวมตั วกั น
(Coalescence) ซึ่งต่อมาจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนรวมตัวหนาแน่นเป็น
ชั้นครีมขุ่น เรียกว่า การแยกชั้นครีม (Dickinson and Stainsby,
1982; Dickinson, 1992) โปรตีนกะทิส่วนมากเกิดการรวมตัวกันเป็น
ก้ อน (coagulate)
เมื่ อให้ ความร้ อนถึ งอุ ณหภู มิประมาณ 80
เนื่องจากการเสียสภาพทางธรรมชาติ (denaturation) ของโปรตีนที่
ไม่ทนความร้อน (Steinkraus et al.,1968)
นําน้ํานมมะพร้าวที่ผ่านการกรองด้วยผ้าขาวบางแล้ว ใส่บีก-เก
อร์ปริมาณ 150 ml มาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 75, 85 และ 95 องศา
เซลเซียส โดยเตาไฟฟ้าเอนกประสงค์ (Hot plate) และใช้
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิให้ได้อุณหภูมิตามที่กําหนด จับเวลาในการ
ต้มที่ 3, 15 และ 30 นาที ของแต่ละอุณหภูมิในการต้ม เมื่อให้ความ
ร้อนได้ระยะเวลาที่กําหนด กรองด้วยผ้ากรองขนาด 100 ไมครอน
เพื่อแยกตะกอนโปรตีนออก(ของแข็ง) ชั่งน้ําหนักตะกอนโปรตีนที่ได้
ในแต่อุณหภูมิ วิเคราะห์ผลการทดลอง แล้วสรุปอุณหภูมิและเวลาที่
เหมาะสม โดยเลือกจากปริมาณตะกอนของโปรตีนมากที่สุดและเวลา
ที่เหมาะสมที่สุด ในขั้นตอนนี้จะได้น้ําสกัดจากเนื้อมะพร้าว
2.3 ทดสอบเครื่ องเหวี่ ย งแบบต่ อเนื่ อง เพื่ อหาอั ต ราการไหลที่
เหมาะสม
เลือกตัวอย่างที่เหมาะสมที่สุดในข้อ 2.2 นํามาเหวี่ยงเอาตะกอน
และสารแขวนลอยที่หลงเหลือออกอีกครั้ง โดยใช้เครื่องแยกแบบแรง

เหวี่ยง ที่ความเร็วรอบ 10,500 rpm กําหนดอัตราการไหลเข้าเครื่อง
แยกแบบเหวี่ยง 3 ระดับ คือ 51, 175 และ 185 mL/min นําน้ําสกัด
จากเนื้อมะพร้าวที่ผ่านการเหวี่ยงแล้ว หาปริมาณตะกอนโปรตีนที่
เกิดขึ้น โดยการนําน้ําสกัดจากเนื้อมะพร้าวไปเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่น
เหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 6,500 rpm เป็นเวลา 15 นาที และหลังจาก
นํ าไปปั่ นเหวี่ ยงเสร็ จแล้ ว นํ าตะกอนที่ ได้ ไปอบไล่ ความชื้ นที่ 105
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และชั่งน้ําหนักตะกอน จากนั้น
วิเคราะห์ผลการทดลอง แล้วสรุปอัตราการไหลที่เหมาะสมที่สุด ใน
การผลิตน้ําสกัดจากเนื้อมะพร้าว
3. ผลและวิจารณ์
3.1 ผลทดสอบหาเงื่ อนไขในการตกตะกอนของโปรตี นในน้ํ านม
มะพร้าว
จากการทดสอบการตกตะกอนของโปรตี นในน้ํ า นมมะพร้ า ว
กําหนดอุณหภูมิที่ 75, 85 และ 95 องศาเซลเซียส และเวลาที่ 3, 15
และ 30 นาที ตามลําดับ พบว่า ที่อุณหภูมิที่ 75 องศา-เซลเซียส ได้
ปริมาณตะกอนโปรตีนจากน้ํานมมะพร้าว 1.24, 1.55 และ 1.62 %
โดยน้ําหนัก ที่อุณหภูมิที่ 85 องศาเซลเซียส ได้ปริมาณตะกอนโปรตีน
จากน้ํานมมะพร้าว 7.80, 8.40 และ 12.34 % โดยน้ําหนัก และที่
อุ ณหภู มิ 95 องศาเซลเซี ยส ได้ ปริ มาณตะกอนโปรตี นจากน้ํ านม
มะพร้าว 11.24, 14.14 และ 14.71 % โดยน้ําหนัก ตามลําดับเวลา
จากข้อมูลที่ได้นํามาเขียนความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนที่ได้
และเวลา ในแต่ละอุณหภูมิ (รูปที่ 1) พบว่า เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ทํา
ให้ปริมาณการตกตะกอนของโปรตีนในน้ํานมมะพร้าวเพิ่มขึ้นด้วย

Figure 1 Relationship between the average of sediment
with temperatures 75, 85 and 95oC at 3, 15 and 30
minutes, respectively and filtered with 100 micron filter.
จากกราฟ แสดงให้เห็นว่า ในการตกตะกอนของโปรตีนในน้ํานม
มะพร้าว ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส มีการตกตะกอนปริมาณมาก
ที่สุด แสดงว่าเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมและเวลาที่ 15 นาที เหมาะสม
ที่สุดในการแปรสภาพน้ํานมมะพร้าว
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Figure 2 Relationship between the remaining sediment.
3.2 ผลทดสอบเครื่องเหวี่ยงแบบต่อเนื่อง เพื่อหาอัตราการไหลที่
เหมาะสม
จากการทดสอบหาอัตราการไหลที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องแยก
แบบแรงเหวี่ยง (disk-bowl centrifugal separator) ที่ความเร็วรอบ
10,500 rpm ซึ่งกําหนดอัตราการไหลเข้าที่ 51, 175 และ 185
ml/min แล้วนําน้ําสกัดจากเนื้อมะพร้าวที่ได้ผ่านเครื่องแยกแบบแรง
เหวี่ยงแล้ว นําไปหาปริมาณตะกอนของโปรตีนที่หลงเหลืออยู่ โดย
นําไปเหวี่ยงอีกครั้งด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง จึงได้ปริมาณตะกอนโปรตีนที่
หลงเหลืออยู่ในน้ําสกัดจากเนื้อมะพร้าว 1.58, 1.57 และ 1.18 %
โดยน้ํ า หนั ก โดยจากข้ อมู ล ที่ ไ ด้ นํ ามาแสดงความสั มพั นธ์ ระห่ า ง
ปริมาณตะกอนที่หลงเหลืออยู่และระดับอัตราการไหลเข้าเครื่องแยก
แบบแรงเหวี่ ย ง (รู ป ที่ 2) พบว่ า อั ต ราการป้ อ นที่ 1 85 ml/min
สามารถแยกตะกอนโปรตีนที่หลงเหลืออยู่ได้ดีกว่าการป้อนที่ช้ากว่า
สังเกตุได้จากเปอร์เซนต์ของตะกอนที่หลงเหลืออยู่ในน้ําสกัดจากเนื้อ
มะพร้าวมีปริมาณตะกอนเหลืออยู่น้อยที่สุด
4. สรุป
จากผลการศึกษาพบว่า ในการผลิตน้ําสกัดจากเนื้อมะพร้าวที่
อุณหภูมิสูงสามารถแยกตะกอนโปรตีนจากน้ํานมมะพร้าวได้ดี ในการ
ทดลองนี้คือ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที มีความเหมาะสม
ที่สุดในการแปรสภาพของน้ํานมมะพร้าว และการป้อนเข้าเครื่องแยก
แบบแรงเหวี่ยง (disk-bowl centrifugal separator) ที่ความเร็ว
รอบ 10,500 rpm ที่อัตราการป้อนที่ 175 ml/min ซึ่งเป็นอัตราการ
ไหลที่สูงที่สุดที่สามารถแยกตะกอนที่เหลือในน้ําสกัดของน้ําสกัดจาก
เนื้ อมะพร้ าวได้ ดีกว่ า จากอุ ณหภู มิและอั ตราการไหลที่ เหมาะสม
สามารถผลิตเครื่องดื่มน้ําสกัดจากเนื้อมะพร้าวได้ดี สามารถปรุงแต่ง
รส เพื่อความพึงพอใจในการบริโภคได้ตามความต้องการ
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณภาควิ ชาวิ ศวกรรมเกษตร คณะวิ ศวกรรมศาสตร์
กํ า แพงแสน มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตกํ า แพงแสน
จ.นครปฐม ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
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บทคัดย่อ
การให้บริการอาหารในโรงเรียนเป็นสิ่งสําคัญและมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของนักเรียน ปัญหาความปลอดภัยอาหารใน
โรงเรียนมักพบเห็นอยู่อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ําและทําการออกแบบ
โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะในการให้บริการอาหารภายในโรงเรียน โดยเน้นประยุกต์ใช้กับโรงอาหารในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้ทําการ
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตอันตรายของการประกอบอาหารในโรงเรียน และอาศัยเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารมาใช้ ในการออกแบบ
อาศัยโปรแกรม Visio ขนาดโรงอาหารที่ทําการออกแบบมีขนาด 200 ที่นั่ง ซึ่งกําหนดจากผลสํารวจข้อมูลของโรงอาหารทั้งหมดในเขต
ลาดกระบัง พื้นที่ใช้งานของโรงอาหารแบ่งออกเป็น 13 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนตรวจรับวัตถุดิบ ส่วนล้างทําความสะอาดวัตถุดิบ ส่วนเก็บ
แช่เย็น ส่วนเก็บแช่เยือกแข็ง ส่วนเก็บอาหารแห้ง ส่วนเตรียมวัตถุดิบ ส่วนประกอบปรุง ส่วนรอเสิร์ฟ ส่วนรับประทานอาหาร ส่วนล้างภาชนะ
อุปกรณ์ ส่วนเก็บภาชนะอุปกรณ์ ส่วนรองรับเศษอาหารและขยะ และส่วนห้องพักพนักงาน รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ที่จําเป็นต่อการ
สุขาภิบาลอาหาร โรงอาหารที่ได้มีขนาดพื้นที่รวม 480 ตารางเมตร พร้อมทั้งแสดงรายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการอาหาร นอกจากนั้นได้
ทดลองนําแบบที่ได้บางส่วนไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนวัดขุมทอง (เพชรทองคําอุปถัมภ์) เขตลาดกระบัง พบว่าผลการ
ตรวจประเมินด้านสุขลักษณะดีขึ้นกว่าเดิม การปนเปื้อนสิ่งอันตรายโดยเฉพาะด้านจุลินทรีย์ลดลงถึง 75% เมื่อเทียบกับผลประเมินก่อนการ
ปรับปรุงโรงอาหาร
คําสําคัญ: การออกแบบ, โรงอาหาร, สุขลักษณะ, โรงเรียน
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Abstract
School food service plays an important role in student health. Problems with school food safety are still
occuring and continuing increased. Therefore this study was aimed to develop minimum standard requirements and to
design the hygienic school canteen in Bangkok Metropolitian Administration. The principle of hazard analysis and critical
control point and good manufacturing practice were applied in design of hygienic school canteen with Microsoft Visio.
Concept school canteen with 200 seats was designed based on survey data of school canteens in Ladkrabang area. The
layout of designed canteen was divided into 13 parts including raw material inspection area, cleaning area, cold storage,
freezer, dry storage, preparing area, cooking area, serving area, dining area, sanitation room, utensils storage, waste
treatment, locker room and other necessary utilities. The total area of the designed canteen equipped with minimum
utilities for school food service was 400 square meters. Some parts of the design were implemented in Khum Thong
school in Ladkrabang area. It showed that the sanitation evaluation was improved, the hazard contaminations were 75%
reduced compared to the previous results before implementing the design.
Keywords: Design, School, Canteen, Hygienic.
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การประกอบปรุงอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล การควบคุมแมลงและ
1. บทนํา
ปัญหาความปลอดภัยของอาหารในโรงเรียนมักพบเห็นอยู่อย่าง สัตว์พาหะนําโรค การทําความสะอาด การเคลื่อนย้ายอาหารปรุงเสร็จ
ต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ในปี 2556 พบว่านักเรียนในสังกัด การกําจัดขยะและกําจัดน้ําเสีย ซึ่งล้วนเป็นสิ่งสําคัญสําหรับระบบการ
กรุงเทพมหานคร ป่วยเป็นโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญ จัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย (Beatritz et al.,
เกิดจากการบริโภคอาหารในโรงเรียน ที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบในการ 2014)
การออกแบบโรงอาหารอย่ างถู กสุ ขอนามั ยและได้ มาตรฐาน
ปรุ งอาหารที่ ไม่ สะอาดและการปนเปื้ อนที่ เกิ ดขึ้ นในระหว่ างการ
ประกอบปรุง (กองควบคุมโรคติดต่อ. 2556, รุ่งเรือง 2557) มีรายงาน สามารถช่ วยลดปั ญหาการปนเปื้ อน (Lelieveld et. al.,2014) ซึ่ ง
การปนเปื้อนของอาหารมาจากการปนเปื้อนข้ามคิดเป็นร้อยละ 73.30 อาศัยหลักวิศวกรรมสุขลักษณะ (Hygienic design) มาใช้ในการ
(Garayoa et. al., 2016) กอปรกั บโรงอาหารขาดมาตรฐานด้ าน ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ
สุ ข ลั ก ษณะ อี ก ทั้ ง ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง ล้ อ ม ที่สามารถปนเปื้อนในอาหารได้ (Hygieic design food process)
เนื่องจากในการประกอบอาหารนั้นมักเกิดของเสียทั้งในรูปแบบของ ดังนั้นจากกรณีปัญหาสุขลักษณะที่เกิดขึ้นจากการให้บริการอาหารใน
กลิ่นหรือควัน น้ําทิ้ง กากวัตถุดิบ และเศษอาหารต่างๆ ซึ่งจําเป็นต้อง โรงเรี ย น จึ ง ควรมี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง สภาพโรงอาหารให้ ถู ก
นําไปบําบัดอย่างเหมาะสม (รุ่งเรือง กิจผาติ. 2557) นอกจากนั้นยัง สุขลักษณะ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกณฑ์มาตรฐาน
พบว่าเมื่อพิจารณาพื้นที่ใช้งานในโรงอาหาร เช่น พื้นที่เตรียมวัตถุดิบ ด้านสุขลักษณะขั้นต่ําของโรงอาหารและทําการออกแบบโรงอาหารที่
พื้นที่ ปรุ งอาหาร พื้นที่ เก็ บรักษา พื้ นที่ล้ างภาชนะ เป็ นต้ น ล้ วนมี ถู ก สุ ข ลั ก ษณะในการให้ บ ริ ก ารอาหารของโรงเรี ย น ในสั ง กั ด
ความสําคัญ จําเป็นต้องจัดวางอย่างเหมาะสม รวมทั้งการเลือกใช้ กรุงเทพมหานคร
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการให้บริการอาหาร เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อน 2. วิธีการดําเนินงาน
สําหรับการศึกษาการออกแบบโรงอาหารอย่างถูกสุขลักษณะใน
และสร้างความปลอดภัยในอาหารแก่ผู้บริโภค (กชพงศ์ 2555, กิติ
สินธุเสก. 2553) คณะกรรมาธิโคเด็กซ์ด้านสุขลักษณะอาหาร(Codex งานวิ จั ยนี้ เป็ นผลสื บเนื่ องจากรายงานวิ จั ยปั ญหาสุ ขลั กษณะของ
Committeon Food Hygine) ได้จัดทําระบบการวิเคราะห์อันตราย โรงเรียน (กัญญาและมาฤดี 2559) โดยกําหนดขนาดโรงอาหารเพื่อ
และจุ ด วิ ก ฤตที่ ต้ อ งควบคุ ม (HACCP) เพื่ อ ให้ ไ ด้ มี ก ารนํ า มา บริการนักเรียนจํานวน 200 คน/วัน ขั้นตอนการดําเนินงาน แสดง
ประยุ ก ต์ ใช้ ใ นผลิ ตอาหารและเป็ น มาตรฐานการจั ด การอาหาร ตามลําดับ ดังนี้
ปลอดภัยสากล(ปรียา และคณะ 2558) จากการสํารวจพบว่ า
 ทําการวิเคราะห์ปัญหาจากผลสํารวจด้านสุขลักษณะของโรง
มหาวิทยาลัยในประเทศโปรตุเกสได้มีการนําระบบวิเคราะห์อันตราย อาหารสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตลาดกระบัง จํานวน 20
และจุ ดวิ กฤติ ที่ต้ องควบคุ ม(HACCP) มาประยุ กต์ ใช้ ในการพั ฒนา แห่ง (กัญญาและมาฤดี, 2559)
ปรับปรุงการให้บริการในโรงอาหาร โดยวิเคราะห์อันตรายทั้งทาง
 วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ใน
กายภาพ ชีวภาพและเคมี ของอาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบ การประกอบปรุง การประกอบอาหารในโรงเรียน
การขนส่งลําเลียง จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค ปรากฏว่าเมื่อนําหลักการ
 กําหนดเกณฑ์สุขลักษณะขั้นต่ําในการประกอบอาหารตาม
HACCP ,มาประยุกต์ใช้ ผลคะแนนประเมินความปลอดภัยอาหารมีค่า หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร(GMP) เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ในระดับที่ดีขึ้นเป็นที่ยอมรับ (Veiros et. al., 2009) ระบบการ ออกแบบ
ควบคุ มอันตรายและจุ ดควบคุ มวิ กฤต (HACCP) จึ งเป็นระบบการ
 ทําการออกแบบโรงอาหาร ประกอบด้วย พื้นที่รับและเตรียม
จั ดการความปลอดภั ยของอาหารและเป็ นแนวทางในการควบคุ ม
วัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ การประกอบปรุง การรอเสริฟ บริเวณ
อันตรายจากอาหารซึ่งเป็นวิธีที่ยอมรับกันทั่วโลก (Kandaric et.
รับประทาน ส่วนสนับสนุนต่างๆ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visio
al.,2012)
ในการออกแบบ
 นํารูปแบบของโรงอาหารที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการปรับปรุง
การประกอบอาหารหรือการให้บริการอาหารควรต้องเป็นไปอย่าง
โรงอาหารของโรงเรียนวัดขุมทอง(เพชรทองคําอุปถัมภ์) ในพื้นที่เขต
ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้อาหารมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค มาตรฐาน
ลาดกระบัง โดยทําการตรวจประเมินด้านสุขลักษณะและเปรียบเทียบ
สุขลักษณะที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
ผลประเมินก่อนและหลังการปรับปรุงโรงอาหาร
อาหาร (GMP) ระบบการ วิ เคราะห์ อั นตรายและจุ ดวิ กฤตที่ ต้ อง
ควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) มาตรฐานระบบการจัดการความ 3. ผลการศึกษา
ปลอดภัยของอาหาร (ISO22000) ต่างเป็นมาตรการที่จัดทําขึ้นโดย 3.1 การวิเคราะห์ผลสํารวจด้านสุขลักษณะของโรงอาหาร
หน่วยงานมาตรฐานด้านอาหาร เพื่อนํามาใช้จัดการกระบวนการผลิต
จากผลสํารวจโรงอาหารสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง
อาหารในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบที่ใช้ให้ได้คุณภาพ ทั้ง 20 แห่ง พบว่าโรงเรียนมีจํานวนนักเรียนในช่วง 200-2000 คน
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โดยมากยั งคงมี ปั ญหาด้ านสุ ขลั กษณะ คะแนนประเมิ นที่ ได้ อยู่ ใน
เกณฑ์ต่ํา (<50%) โดยเฉพาะในด้านโครงสร้าง สถานที่ประกอบการ
อุปกรณ์ภาชนะที่ใช้ การกรักษาความสะอาด การเก็บรักษาอาหาร
และสุขลักษณะส่วนบุคคล เป็นต้น

และใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) มากําหนด
เกณฑ์ขั้นต่ําในการออกแบบโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ แบ่งเป็น 6
หมวด ประกอบด้วย

3.2 การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติ
การประกอบอาหารเพื่อใช้เสริฟอาหารแก่นักเรียนคํานวณจาก
จํานวนผู้รับบริการ 200 คน สมมติตัวอย่างอาหารมี 3 รายการ คือ
ประเภทของคาว (ข้าวผัด 100 กิโลกรัม น้ําซุป 20 กิโลกรัม) และ
ประเภทของหวาน (ขนมแกงบวด 30 กิโลกรัม) ปริมาณวัตถุดิบที่ต้อง
ใช้ต่อวันแสดงใน Table 1 และแผนภูมิประกอบอาหารแสดงใน
Figure 1

 สถานที่อาคาร ตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่ทําให้เกิดการปนเปื้อนต่อ
การประกอบและการให้บริการอาหาร
 โครงสร้างอาคารมีความแข็งแรง สามารถรับแรงที่เกิดขึ้นใน
การใช้งานและไม่ทําให้เกิดปนเปื้อนข้ามไปยังอาหาร
 พื้ น ผนั ง ฝ้ า เพดาน ในบริ เ วณประกอบอาหารและ
รับประทานอาหาร ไม่สะสมสิ่งสกปรก และมีความลาดเอียงและการ
ระบายอากาศที่ดี

Table 1 Amounts of raw materials used for 200 food
servings per day.
Food Items
Raw Foods (meat, eggs, vegetables, fruits)
Dried Foods (Rice, pepper, chilli)
Ingredients (Seasoning)
Total

3.3.1 สถานที่ตั้ง โครงสร้าง และบริเวณทั่วไป

3.3.2 ภาชนะอุปกรณ์
 โต๊ะและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เตรียม-ประกอบปรุง ต้องสูงจาก
พื้นอย่างน้อย 60 เซ็นติเมตร ทําด้วยวัสดุผิวเรียบ สามารถทําความ
สะอาดง่าย
 ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในบริเวณประกอบอาหารและสัมผัส
กับอาหาร ทําจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ ง่ายแก่การทําสะอาด
 มีตู้สําหรับปกปิดอาหารที่ปรุงสําเร็จแล้วและสามารถมองเห็น
อาหารที่อยู่ภายใน
 มี ซิ งค์ น้ํ าที่ มี ขนาดใหญ่ และลึ กเพี ยงพอสํ าหรั บการใช้ งาน
พร้อมก๊อกน้ําที่ติดตั้งภายในอ่างน้ํา ควรเป็นแบบที่ไม่ใช้มือเปิด และมี
ท่อที่ระบายน้ําทิ้งพร้อมอุปกรณ์กักเก็บเศษอาหาร
 เครื่องดูดควัน การติดตั้งเครื่องดูดควันต้องอยู่ในตําแหน่งที่
สามารถดูดควันไอจากการประกอบอาหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ถังขยะ ผลิตจากโลหะหรือวัสดุที่ทนทานต่อการแตกร้าวหรือ
รั่วได้ สามรถทําความสะอาดง่าย ถ่ายขยะออกได้ง่าย และปิดได้สนิท

Amount (kgs)
50
25
18
93

3.3.3 การควบคุมการประกอบอาหาร

Figure 1 Process flow diagram of school foods.
นําหลักวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมมาใช้ในการ
ประกอบอาหารเพื่อสร้างความปลอดภัยของอาหารที่บริการในโรง
อาหาร (Dzwolak, 2014) แสดงการวิเคราะห์ HACCP ในการ
ประกอบอาหารใน Table 2
3.3 การกําหนดเกณ์สุขลักษณะขั้นต่ําในการออกแบบ
การกําหนดเกณฑ์สุขลักษณะขั้นต่ําอาศัยผลจากการวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP) มาพิจารณาในข้อ 3.2

 บริเวณเตรียมอาหาร ต้องแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน
 ควบคุมอุณหภูมิและเวลาในการประกอบอาหาร ซึ่งเป็นจุด
ควบคุมวิกฤตที่สําคัญของการประกอบปรุงอาหาร
 น้ํ าแข็ งต้ องผลิ ตจากน้ํ าบริ โภคที่ สะอาด เก็ บรั กษาในที่ ที่
สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้
 ไอน้ําที่สัมผัสอาหารโดยตรงหรือพื้นผิวที่สัมผัสอาหารต้องไม่
มีสารที่ก่ออันตรายต่อสุขภาพ
 น้ํ าอุ ปโภค ที่ ใช้ สํ าหรั บวั ตถุ ประสงค์ อื่ นที่ ไม่ เกี่ ยวกั บการ
ประกอบอาหาร ควรแยกท่อจ่ายน้ําออกจากกันโดยสมบูรณ์ และไม่
ปนกันหรือไหลย้อนกลับไปยังระบบน้ําบริโภค
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Table 2 HACCP Flow Diagram.
Process
Receiving
Raw Foods
(Meat, fruits &
vegetables)
Dried Foods
Ingredients
Washing

Preparation

Cooking*

Storage*

Serving*

Hazards
Biological: Pest, insect,
vegetative & spore forming
pathogens
Chemical: Contamination of
chemical substances (pesticides,
borax, Sulphur, etc.)
Physical: Foreign materials (hair,
glass, dirt, stone)
Biological: Pest and pathogens
multiplication
Chemical: Physical: Cross contamination
Foreign materials
Biological: Biological growth
Chemical:
Physical:

Biological: Survival of bacterias
Chemical: Physical: Biological: Biological growth
Chemical:Physical: Cross contamination

Cross contamination
Biological: Survival bacteria

Control
 Specifiy product quality and safety, including
delivery temperature
 Approved vendors are used
 Use refrigerator bag or box for transport of
perishables

Monitoring
Quality Inspection of all
foods and ingredients
Truck inspection & record
Check time and temperature
for unloading
Check packaging & expiry
date

 GMP
 Water treatment control & record
 Adequte providing of utensils, spaces and
equipment

Cleaning schedules
Staff monitoring
Design and layout of kitchen
Equipment maintenances

 GMP
 Hand washed with antibacterial soap
 Color coded boards
 Wash equipment with detergent and clean
water
 GMP
 Cook to above 80 C at least 1.5 mins. at core
temperature
 GMP
 Pest control & record
 Chilled food store below 5C
 Frozen food store below -18C
 Check mold in vegetables
 Maintain proper storage temperature
 Store clean and dry place
 Store raw and ready to eat foods separately
 Use FIFO procedure
 GMP
 Foods must be above 60C
 Hold not longer than 2 hours after cooking
 Use clean utensils
 Storage temperature and Reheat once only
 Cover and store properly before serving
 Personal hygiene control

Cleaning schedules
Staff monitoring
Design and layout of kitchen
Equipment maintenances
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CCP-1
Temperature and time
control
CCP-2
Check temperature and time
Visual check of foods

CCP-3
Check temperature and time
Visual check of foods

 อาหารและเครื่ องดื่ มที่ บ รรจุ ปิ ดสนิ ท ควรเก็ บ อย่ า งเป็ น
ระเบียบ สูงจากพื้นอย่างน้อย 30 เซ็นติเมตร
 อาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด
วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซ็นติเมตร

0.40 m

3.3.4 การสุขาภิบาลและสิ่งอํานวยความสะดวก

0.60 m

0.90 m

Entering

1.5

1.3

1.20 m

1.3

1.20 m 2.00 m 4.00 m

0.30 m

0.90 m

1.4

Outgoing

0.30 m 1.1
1.50 m

Raw materials

1.00 m

0.40 m
0.50 m

1.2

0.60 m

Receiving

3.50 m

Figure 2 Receiving area.
0.60 m
1.00 m

2.5

In/Out

0.60 m

3.50m
0.60 m

2.4

2.3

0.40 m

1.80 m
0.90 m

Raw

2.2

1.20 m

2.2

1.20 m

4.00 m 2.00 m materials
Entering

2.1

0.40 m

1.50 m

0.60 m

Gabages

 มี การจั ดเก็ บและการกํ าจั ดของเสี ย ในห้ องครั วหรื อห้ อง
ประกอบปรุง รวบรวมไว้ในถุงขยะที่ใช้เพียงครั้งเดียว ควรมีการปิด
มิดชิด และนําออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานทันทีที่เต็ม
 น้ํ าใช้ มี คุ ณภาพตาม มี ท่ อส่ งน้ํ าที่ มี ความดั นและอุ ณหภู มิ
เหมาะสม มี การป้ องกั นการปนเปื้อนและมี การเก็ บตั วอย่ างน้ําส่ ง
ตรวจวิเคราะห์อย่างสม่ําเสมอ
 ท่อหรือรางระบายน้ําที่มีสภาพดี ระบายน้ําจากครัวและซิงค์
ลงสู่ท่อระบายหรือแหล่งบําบัดได้ดี (กําหนดความลาดเอียงให้น้ําทิ้ง
ไหลด้วยความเร็วไม่ต่ํากว่า 0.6 เมตรต่อวินาที เพื่อชะล้างเศษตกค้าง
ภายในท่อ) และต้องไม่ระบายน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะโดยตรง
 มีบ่ อดักเศษอาหารและดักไขมั นที่ใช้ การได้ดี มีการพั กน้ํ า
ก่อนระบายน้ําเสียทิ้ง

3.50 m
1.00 m

1.00 m
Waste

2.00 m

3.3.5 การล้างทําความสะอาดและการบํารุงรักษา
 ล้ างภาชนะอุ ปกรณ์ ด้วยวิ ธี การอย่ างน้ อย 2 ขั้ นตอน โดย
ขั้นตอนที่ 1 ล้างด้วยน้ํายาล้างภาชนะ และขั้นตอนที่ 2 ล้างด้วยน้ํา
สะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ําไหล และอุปกรณ์การล้างต้องสูงจาก
พื้นอย่างน้อย 60 เซ็นติเมตร
 อ่างล้างมือควรแยกออกจากอ่างล้างภาชนะอุปกรณ์ สบู่หรือ
กระดาษชําระ อยู่ใกล้กับบริเวณล้างทําความสะอาด
 จาน ชาม ถ้วย แก้วน้ํา ถาด เก็บคว่ําในภาชนะหรือตะแกรง
วางสู งจากพื้ นอย่ างน้ อย 60 เซ็ นติ เมตร หรื อเก็ บในภาชนะหรื อ
สถานที่ที่สะอาดมีการปกปิด

Figure 3 Washing area.

(a)

3.3.6 บุคลากร

(b)

 ผู้ ป รุ ง ผู้ เ สิ ร์ ฟ ต้ อ งแต่ ง กายสะอาด มี ผ้ า กั น เปื้ อ นหรื อ
เครื่องแบบเฉพาะ เก็บผมโดยใส่หมวกหรือเน็ทคลุมผม
 จัดให้มีห้องพัก ห้องน้ํา ห้องส้วม และห้องแต่งกายสําหรับผู้
ปรุง ผู้เสิร์ฟ
3.4 การออกแบบ
เมื่อกําหนดเกณฑ์การออกแบบโรงอาหารเป็นที่เรียบร้อย ได้ทํา
การออกแบบด้วยโปรแกรม Visio บริเวณพื้นที่ภายในโรงอาหารแบ่ง
ออกเป็น 13 ส่วน ประกอบด้วย บริเวณที่ใช้เตรียมวัตถุดิบ บริเวณ
เก็บรักษา บริเวณประกอบปรุง บริเวณเสริฟ บริเวณรับประทาน เป็น
ต้ น กํ าหนดขนาดของโรงอาหารที่ ออกแบบสามารถให้ บริ การแก่
นักเรียนจํานวน 200 คน รวมพื้นที่โรงอาหารเท่ากับ 480 ตารางเมตร
ซึ่งมีรายละเอียด ดังแสดงใน Figure 2-14

(c)
Figure 4 Storage areas.
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Figure 7 Preparation area
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Figure 10 Dining area.
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Figure 11 Sanitation room.

Figure 8. Cooking area.
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Figure 9 Serving area.
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Figure 12 Utensils storage.
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นอกจากนั้นสิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดการด้าน
สุขลักษณะอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการสุขาภิบาลอาหาร เช่น การกําจัดขยะ
น้ําทิ้ง บ่อดักไขมัน ระบบน้ําและปริมาณน้ําที่รองรับต่อการอุปโภค
บริโภคภายในโรงอาหารสามารถสรุปดังนี้
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Figure 13 Staff room.
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Figure 14. Waste and gabage area.
เมื่อรวมพื้นที่จําเป็นทั้งหมดเข้าด้วยกัน สามารถแสดงเป็นแผนผัง
รวมของโรงอาหารที่ประกอบด้วยพื้นที่ใช้งานและอุปกรณ์เพื่อสร้าง
สุขลักษณะที่จําเป็นของโรงอาหารในโรงเรียนได้ดังแสดงใน Figure
15

Figure 15 Hygienic school canteen lauout.

 ระบบน้ํ าและปริ มาณน้ํ าใช้ มี ปริ มาณการใช้ ต่ อวั นเท่ ากั บ
3,000 ลิตร ใช้ได้ทั้ง โดยใช้ระบบการกรองอย่างน้อย 3 ขั้นตอน เพื่อ
กรองสิ่งปนเปื้อนทางเคมี กายภาพ และเชื้อโรค ประกอบด้วย กรอง
คาร์บอน กรองเรซิน และกรองฆ่าเชื้อโรค สามารถใช้ระบบอัลตร้า
ฟิลเตรชั่นหรือแสงยูวี ให้ได้มาตรฐานของน้ําสะอาดเพื่อการบริโภค
พร้อมถังสแตนเลสมีฝาปิดมิดชิด ติดตั้งให้สามารถดูแลรักษาและทํา
ความสะอาดสะดวก ปริมาตรไม่น้อยกว่า 200 ลิตรเพื่อสํารองไว้ใช้
 การกําจัดขยะ ปริมาณขยะเฉลี่ยต่อวันไม่น้อยกว่ากับ 150
กิ โลกรั ม โดยมี พื้ น ที่ รองรั บขยะ ขนาดพื้ นที่ 12.50 ตารางเมตร
แบ่งเป็นพื้นที่ขยะทั่วไปขนาด 7.50 ตารางเมตร และขยะรีไซเคิ ล
ขนาด 5.00 ตารางเมตร
 การจัดการน้ําทิ้ง มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ปริมาณน้ําทิ้งต่อ
วันเฉลี่ยประมาณ 2,300 ลิตร โดยมีส่วนของขยะไขมันไม่น้อยกว่า 10
ลิตร บ่อดักไขมันที่ติดตั้งของโรงอาหารควรมีขนาดความจุรวมไม่ต่ํา
กว่า 60 ลิตรเพื่อใช้ในการจัดการไขมันก่อนปล่อยลงสู่บ่อเขรอะที่มี
ตะแกรงละเอียดไว้ดักขยะก่อนปล่อยลงท่อนําระบายน้ําสาธารณะใน
ลําดับถัดไป
3.5 ผลการนํารูปแบบโรงอาหารไปประยุกต์ใช้
ในการศึกษานี้ได้นํารูปแบบของโรงอาหารที่ได้ออกแบบบางส่วน
ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนวัดขุมทอง (เพชร
ทองคําอุปถัมภ์) ในพื้นที่เขตลาดกระบัง พบว่าเมื่อเปรียบเทียบผลการ
ตรวจประเมินด้านสุขลักษณะที่ได้หลังการปรับปรุงมีค่าที่ดีขึ้น จาก
คะแนนที่ประเมินได้ก่อนการปรับปรุงได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 37.50
ซึ่งถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด (เกณฑ์การประเมินที่กําหนดไว้ว่าต้อง
มี ค่ ามากกว่ าคะแนนร้ อย 60) ส่ วนคะแนนที่ ประเมิ นได้ หลั งการ
ปรั บปรุ งได้ เป็ นร้ อยละ72.00 ซึ่ งผ่ านเกณฑ์ สุ ขลั กษณะที่ กํ าหนด
(กัญญาและมาฤดี 2559) ส่ วนการตรวจประเมินการปนเปื้อนทาง
จุลินทรีย์ (ความสะอาดของมือผู้ปรุง ภาชนะ อาหาร) ตามเกณฑ์กอง
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข (กรม อนามัย 2559) จากคะแนนที่ได้
ก่อนการปรับปรุงมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 83.33 แสดงให้เห็นถึงการ
ปนเปื้อนที่มีสูง แต่เมื่อทําการปรับปรุงคะแนนที่ได้มีค่าลดลงเหลือ
เพียงร้อยละ 8.3 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสะอาดของผู้ปรุงอาหาร
ภาชนะ และอาหารที่มีคุณภาพความสะอาดดีขึ้น โดยสามารถลดการ
ปนเปื้อนทางจุลินทรีย์ลง ถึงร้อยละ 75 ส่วนผลการตรวจประเมินการ
ปนเปื้อนทางเคมีในอาหาร ก่อนการปรับปรุงมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ
25.71 หลังการปรับปรุงตรวจไม่พบการปนเปื้อนทางเคมีในอาหาร
เนื่องจากส่วนหนึ่งเกิดจากการแนะนําให้เลือกแหล่งซื้อวัตถุดิบอาหาร
ที่ได้คุณภาพตามข้อกําหนดกระทรวงสาธารณสุข
4. สรุป
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จากการออกแบบโรงอาหารอย่างถูกสุขลักษณะของโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ขนาดพื้นที่โรงอาหารที่จําเป็นเท่ากับ 480
ตารางเมตรเพื่อให้บริการอาหารแก่นักเรียนจํานวน 200 คน และผล
จากการนํารูปแบบที่ได้เพียงบางส่วนไปประยุกต์ใช้ ประกอบด้วยส่วน
สําคัญต่างๆ เช่น ส่วนการรับและเตรียมวัตถุดิบ การล้างทําความ
สะอาด การประกอบปรุ งอาหาร การเก็ บรั กษา การรั บประทาน
อาหาร การสุขาภิบาล และส่วนสนับสนุน ผลของการนํารูปแบบของ
โรงอาหารที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงโรงอาหารในโรงเรียบน
เขตพื้นที่ลาดกระบังพบว่าสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพความปลอดภัยใน
อาหารได้เป็นผลดี สามารถสร้างสุขลักษณะในโรงอาหาร และลดการ
ปนเปื้อนทางจุลินทรีย์และทางเคมีในอาหาร ช่วยสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้บริโภคในโรงเรียน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของระดับอุณหภูมิอบแห้งต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นของแผ่นโฟมมะขามเปรี้ยวระหว่าง
การอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรดไกล หาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช้ในการอบแห้ง และหาสมบัติทางกายภาพด้านสีของแผ่นโฟมมะขาม
เปรี้ยวหลังการอบแห้ง โดยอบแห้งแผ่นโฟมมะขามเปรี้ยวด้วยรังสีอินฟราเรดไกลที่อุณหภูมิ 60, 70 และ 80oC จนความชื้นสุดท้ายของโฟม
มะขามเปรี้ยวต่ํากว่า 13%w.b. จากผลการทดลองพบว่า ระดับอุณหภูมิอบแห้งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นของแผ่นโฟมมะขามเปรี้ยว
ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช้การอบแห้ง และสีของแผ่นโฟมมะขามเปรี้ยวอบแห้ง โดยแผ่นโฟมมะขามเปรี้ยวอบแห้งที่อุณหภูมิ 60oC ใช้
เวลาอบแห้งนานที่สุด ส่วนแผ่นโฟมมะขามเปรี้ยวอบแห้งที่อุณหภูมิ 80oC ใช้เวลาอบแห้งสั้นที่สุด แผ่นโฟมมะขามเปรี้ยวอบแห้งที่อุณหภูมิต่ํามี
ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช้ในการอบแห้งน้อยกว่าแผ่นโฟมมะขามเปรี้ยวอบแห้งที่อุณหภูมิสูง และยังพบว่า แผ่นโฟมมะขามเปรี้ยว
อบแห้งที่อุณหภูมิต่ํามีค่าความสว่าง (ค่า L) และค่าสีเหลือง (ค่า b) มากกว่า แต่มีค่าสีแดง (ค่า a) น้อยกว่าแผ่นโฟมมะขามเปรี้ยวอบแห้งที่
อุณหภูมิสูง
คําสําคัญ: การอบแห้ง, โฟมแมท, มะขามเปรี้ยว, รังสีอินฟราเรดไกล

Effect of Drying Temperature on Foam-mat Tamarind Drying Using Far-infrared Radiation
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Abstract
The objective of this research was to study the effect of drying temperature on the changes of the moisture
content of foam-mat tamarind undergoing far-infrared radiation drying. Specific energy consumption and color of dried
foam-mat tamarind were investigated. The foam-mat tamarind were dried at drying temperature of 60, 70 and 80oC, until
its moisture content was lower than 13% wet basis. The experimental results showed that the drying temperature had
effect on the changes of the moisture content of foam-mat tamarind, specific energy consumption, and color of dried
foam-mat tamarind. The foam-mat tamarind dried at 60oC had the longest drying time, while the foam-mat tamarind
dried at 80oC had the shortest drying time. The foam-mat tamarind dried at low temperature had lower specific energy
consumption than those dried at high temperature. Moreover, the foam-mat tamarind dried at low temperature had
higher lightness (L value) and yellowness (b value), but lower redness (a value) than those dried at high temperature.
Keywords: Drying, Far-infrared radiation, Foam-mat, Tamarind.

1. บทนํา
มะขาม (Tamarind หรือ Indian date) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Tamarindus indicac L. อยู่ในตระกูล Leguminosae) มะขามใน
ประเทศไทยแบ่งกลุ่มได้เป็น 2 กลุ่ม คือ มะขามหวาน และมะขาม
เปรี้ยว (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์ (1), 2560)
โดยมะขามเปรี้ยวเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ในปี
พ.ศ. 2554 มะขามเปรี้ยวในรูปแบบมะขามเปียกมีปริมาณส่งออก

จํานวน 3,150 ตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 76.03 ล้านบาท (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ตลาดส่งออกมะขามเปียกที่สําคัญใน
ต่างประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ประเทศตะวันออก
กลาง และสหรัฐอเมริกา (สมพงษ์ สุขเขตต์, 2558) มะขามเปรี้ยวจัด
ว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินและแร่
ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามินซี วิตามินบี 1 วิตามินบี 2
วิตามินเอ แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต
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เป็นต้น มะขามเปรี้ยวมีสรรพคุณทางยา เช่น ทําให้ชุ่มคอ ลดความ
ร้อนของร่างกาย แก้ไอขับเสมหะ และแก้อาการท้องผูก (สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2560)
อย่างไรก็ตามเมื่อเก็บรักษามะขามเปรี้ยวในรูปแบบมะขามเปียกเป็น
ระยะเวลานาน สีของมะขามเปียกจะเปลี่ยนเป็นสีดําคล้ําเนื่องจาก
ปฏิ กิ ริ ยาสี น้ํ าตาล (Browning
reaction) ดั งนั้ นการแปรรู ป
มะขามเปียกเป็นมะขามผงจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยยืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้
การผลิตมะขามผงทําได้โดยการอบแห้ งมะขามเปียกแบบโฟม
แมทแล้วจึงนํามาบดให้เป็นผง หลักการของการอบแห้งแบบโฟม แม
ทคือ การทําให้วัตถุดิบเกิดลักษณะเป็นโฟมที่คงตัวในระหว่างการ
อบแห้ง โดยการตีปั่นเติมอากาศเข้าไปและเติมสารที่ช่วยให้โฟมคงตัว
จากนั้ น นํ า โฟมที่ ไ ด้ เ กลี่ ย เป็ น ชั้ น บางๆ แล้ ว อบแห้ ง ด้ ว ยลมร้ อ น
ผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้มีโครงสร้างที่เป็นรูพรุน เมื่อนําไปบดเป็นผงจะ
ทํ า ให้ กลั บ คื น รู ป เดิ มได้ เร็ วมาก และสามารถรั กษาคุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ไว้ได้เนื่องจากใช้เวลาอบแห้งที่สั้น (สมชาติ โสภณรณฤทธิ์,
2540) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอบแห้งแผ่นโฟมมะขามด้วยอากาศ
ร้อน ได้แก่ งานวิจัยของ วิริยา พรมกอง และคณะ (2551) ได้ศึกษา
ผลของระดับปริมาณสารมอลโทเด็กซ์ทริน (Maltodextrin) ที่ใช้ต่อ
คุณภาพของแผ่นโฟมมะขามอบแห้ง และหาอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ใช้
ในการอบแห้ง ผลการทดลองพบว่า การเติมสารมอลโทเด็กซ์ทริน
10-15% ช่วยทําให้มะขามผงละลายน้ําได้เร็วขึ้น เกิดการกระจายตัว
ได้ ดี ขึ้ น ลดการดู ดน้ํ ากลั บและการเกาะตั วของมะขามผงได้ โดย
อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการอบแห้งมะขามแบบโฟมแมท คือ 70oC
จากงานวิ จั ยข้ า งต้ น พบว่ า การผลิ ต มะขามแบบโฟมแมทใช้
กระบวนการอบแห้งด้วยอากาศร้อน ซึ่งการอบแห้งด้วยอากาศร้อนมี
ปั ญหาที่ พ บคื อ การใช้ พลั ง งานที่ สู งในระหว่ า งการอบแห้ ง และ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้ไม่ค่อยดี (วันชลี เพ็งพงศา, 2549)
ด้ วยเหตุ นี้ จึ งมี การอบแห้ งด้ วยรั งสี อิ นฟราเรดไกล เนื่ องจากรั งสี
อินฟราเรดไกลสามารถถ่ายโอนความร้อนให้กับผิวผลิตภัณฑ์โดยตรง
และสามารถทะลุผ่านเข้าไปในเนื้อผลิตภัณฑ์ได้ระดับหนึ่ง โดยไม่ต้อง
อาศัยตัวกลางส่งผ่านความร้อนจึงทําให้ความชื้นในผลิตภัณฑ์ลดลงได้
อย่างรวดเร็ว (ภูมิใจ สอาดโฉม และธนิต สวัสดิ์เสวี, 2557) งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการอบแห้งผลิตภัณฑ์แบบโฟมแมทด้วยรังสีอินฟราเรด
ไกล ได้แก่ งานวิจัยของ พัตสลา ใจดํารงค์ (2552) ได้ศึกษาผลของ
สภาวะอบแห้ งที่ มี ต่ อคุ ณภาพของโฟมน้ํ าส้ มหลั งการอบแห้ งด้ วย
เครื่องอบแห้งสุญญากาศแบบอินฟราเรด โดยใช้อุณหภูมิอบแห้งที่ 40
และ 60oC และความดันที่ 0.1, 0.5 และ 1.0 bar ผลการทดลอง
พบว่า ที่อุณหภูมิอบแห้ง 60oC และความดัน 0.1 bar เป็นสภาวะ
อบแห้งซึ่งทําให้ได้น้ําส้มผงที่มีค่า aw ต่ําที่สุด คือ 0.411 และมีค่าสี
L*, a* และ b* เท่ากับ 87.67, -0.16 และ 48.41 ตามลําดับ ทั้งนี้
จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นพบว่า ไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
อบแห้งมะขามเปรี้ยวแบบโฟมแมทด้วยรังสีอินฟราเรดไกล

ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของระดับอุณหภูมิ
อบแห้ งต่ อการเปลี่ ยนแปลงความชื้ นของแผ่ นโฟมมะขามเปรี้ ยว
ระหว่ า งการอบแห้ ง ด้ วยรั ง สี อิ น ฟราเรดไกล หาความสิ้ น เปลื อ ง
พลังงานจําเพาะที่ใช้ในการอบแห้ง และหาสมบัติทางกายภาพด้านสี
ของแผ่ นโฟมมะขามเปรี้ ยวหลั งการอบแห้ ง โดยอบแห้ งแผ่ นโฟม
มะขามเปรี้ยวด้วยรังสีอินฟราเรดไกลที่อุณหภูมิ 60, 70 และ 80oC
จนความชื้นสุดท้ายของโฟมมะขามเปรี้ยวต่ํากว่า 13%w.b.
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 วัตถุดิบ และสารเคมี
 มะขามเปียก จากตลาดสดเทศบาล อ.เมือง จ.ตาก
 มอลโทเด็กซ์ทริน DE 10%
 เมทโทเซล E4M Premium
2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
 เครื่องอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรดไกล
 เครื่องปั่นผสมอาหาร (Blender)
 เครื่องปิดผนึกถุงด้วยความร้อน
 ตู้อบลมร้อน
 เวอร์เนียคาลิเปอร์
 บีกเกอร์ขนาด 200 และ 500 ml
2.3 เครื่องอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรดไกล
ลักษณะและส่วนประกอบของเครื่องอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรด
ไกลแสดงดัง Figure 1 และ 2 ตามลําดับ หลักการทํางานของ
เครื่องอบแห้งนี้เริ่มจากหลอดรังสีอินฟราเรดไกลยี่ห้อ Infrapara รุ่น
AW-2-250 ขนาด 250 W จํานวน 2 หลอด (หมายเลข 1) ซึ่งถูก
ติดตั้งไว้ที่ผนังด้านบนของห้องอบแห้งได้ถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่
รังสีความร้อนไปยังผลิตภัณฑ์ (หมายเลข 2) โดยควบคุมอุณหภูมิ ณ
ตําแหน่งกลางห้องอบแห้งและเหนือผลิตภัณฑ์ 5 cm ไว้ที่ 60, 70
และ 80oC ด้วยเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบพีไอดียี่ห้อ Toho รุ่น
TTM-004-PA (หมายเลข 3) มีความถูกต้อง 1oC และใช้เทอร์
โมคั ปเปิ ลชนิ ด K
(หมายเลข 4) เป็ นตัววั ดอุณหภูมิ เมื่อผ่ าน
กระบวนการอบแห้งแล้วอากาศร้อนจะไหลตามท่อวนกลับ (หมายเลข
5) เพื่อนําอากาศร้อนมาใช้อีกครั้ง อากาศร้อนบางส่วนจะถูกปล่อย
ผ่านวาล์วปีกผีเสื้อ (หมายเลข 6) สู่สิ่งแวดล้อมเพื่อระบายความชื้น
ออกจากเครื่องอบแห้ง ทั้งนี้ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในการอบแห้งถูกวัด
ด้วยมิเตอร์ไฟฟ้ายี่ห้อ Dai-ichi (หมายเลข 7)

Figure 1 Characteristic of far-infrared radiation dryer.
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ควบคุมอุณหภูมิอบแห้งอยู่กลางห้องอบแห้งและเหนือผลิตภัณฑ์ 5
cm
2.4.5 การหาความชื้นของแผ่นโฟมมะขาม
ความชื้นของแผ่นโฟมมะขามที่เวลาใดๆ หาจากสมการ (AOAC,
2012)
(1) Infrared lamp (2) Foam-mat tamarind (3) Temperature controller
(4) Thermocouple (5) Duct (6) Butterfly valve and (7) Energy meter

Figure 2 Schematic diagram of far-infrared radiation dryer.
2.4 วิธีการทดลอง
2.4.1 การเตรียมเนื้อมะขามเปียก
โดยใช้มะขามเปียก 1 ส่วน ผสมกับน้ํา 2 ส่วน จากนั้นคัดแยกเนื้อ
มะขามออกจากเยื่อหุ้มเมล็ดออกด้วยมือ

M(

W D
W

)  100%

(1)

โดยที่ M คือ ความชื้นของแผ่นโฟมมะขามที่เวลาใดๆ (%w.b.) W
คือ มวลของแผ่นโฟมมะขามที่เวลาใดๆ (g) และ D คือ มวลแห้ง
ของแผ่นโฟมมะขาม (g) ทั้งนี้มวลแห้งของแผ่นโฟมมะขามหาโดย
นําแผ่นโฟมมะขามไปอบในตู้อบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 105oC จนมวล
คงที่ และในแต่ละการทดลองจะชั่งมวลของแผ่นโฟมมะขามทุกๆ
10 min และทําซ้ํารวม 3 ครั้ง แล้วจึงคํานวณหาค่าความชื้นเฉลี่ย

2.4.2 การเตรียมปริมาณส่วนผสมของเนื้อมะขามเปียก มอลโท
เด็กซ์ทริน และเจลเมทโทเซล
การเตรียมปริมาณส่วนผสมเพื่อผลิตแผ่นโฟมมะขามนี้ได้ใช้สูตร
ดัดแปลงจากสูตรของ วิริยา พรมกอง และคณะ (2551) โดยใช้เนื้อ
มะขามเปียก 340 g มอลโทเด็กซ์ทริน 17 g และเจลเมทโทเซล
104.25 g (การเตรียมเจลเมทโทโซล 104.25 g ทําโดยนําเมทโทเซล
ผง 4.25 g เทลงในน้ํากลั่นร้อน (อุณหภูมิ 90oC) 100 g ในบีกเกอร์
250 ml แล้วใช้แท่งแก้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเกิดเป็นเจล เรียบ
ใส และไม่ขุ่น)

2.4.6 การหาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช้ในการอบแห้ง
ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช้ในการอบแห้ง คือ อัตราส่วน
ระหว่างปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในการอบแห้งต่อปริมาณน้ําที่ระเหยออก
จากวัสดุอบแห้ง ซึ่งหาจากสมการ (อําไพศักดิ์ ทีบุญมา และศักชัย จง
จํา, 2553)

2.4.3 การเตรียมโฟมมะขามที่ใช้สําหรับอบแห้ง

โดยที่ SEC คือ ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช้ในการอบแห้ง
(kWhkg-1) Eelec คือ ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในการอบแห้ง (kWh) และ
Mw คือ ปริมาณน้ําที่ระเหยออกจากวัสดุอบแห้ง (kg) ทั้งนี้ในแต่ละ
การทดลองจะหาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช้ในการอบแห้ง
จํานวน 3 ครั้ง และวิเคราะห์ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช้
ในการอบแห้งทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

 นําเนื้อมะขามเปียก 340 g และมอลโทเด็กซ์ทริน 17 g มา
ผสมกันในเครื่องผสมอาหาร ใช้หัวตีรูปตระกร้อตีที่ความเร็วสูงสุดจน
ส่วนผสมที่ได้เป็นเนื้อเดียวกัน
 เติมเจลเมทโทเซล 104.25 g ลงในส่วนผสมแล้วตีปั่นผสมกัน
ด้วยเครื่องผสมอาหาร ใช้หัวตีรูปตะกร้อตีที่ความเร็วสูงสุดเป็นเวลา
10 min จะได้โฟมมะขามที่ใช้สําหรับอบแห้ง นอกจากนี้ความคงตัว
ของโฟมมะขามหาตามวิธีของ Ekpong et al. (2016) (นําโฟมมะขาม
10 ml ใส่ในกระบอกตวง 10 ml แล้วตั้งโฟมมะขามทิ้งไว้เป็นเวลา 1
hr สังเกตการแยกตัวของของเหลวโดยดูปริมาณน้ําจากตัวเลขใน
กระบอกตวง)
2.4.4 การอบแห้งแผ่นโฟมมะขาม
นํ าโฟมมะขามใส่ ใ นแบบอะลู มิ เนี ยมฟอยล์ ซึ่ ง มี ลั กษณะเป็ น
ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 cm สูง 5 mm แล้วนําไป
อบแห้งแผ่นโฟมมะขามด้วยรังสีอินฟราเรดไกลที่อุณหภูมิ 60, 70
และ 80oC จนความชื้นสุดท้ายของแผ่นโฟมมะขามต่ํากว่า 13%w.b.
(อ้างอิงคุณลักษณะความชื้นของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการตามมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนของพื ช สมุ น ไพรผงปรุ ง รส (มผช.1380/2550)
(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2550)) ทั้งนี้ตําแหน่งที่

SEC



E elec
Mw

(2)

2.4.7 การทดสอบคุณภาพด้านสีของผลิตภัณฑ์อบแห้ง
 คุณภาพด้านสีของแผ่นโฟมมะขามอบแห้งวัดด้วยเครื่องวัดสี
อาหารยี่ห้อ Minolta รุ่น CR-231 โดยวัดค่าสีของแผ่นโฟมมะขาม
อบแห้งตามระบบฮันเตอร์ (Hunter system) ซึ่งแสดงในเทอมของตัว
แปร L a และ b โดยค่า L แสดงค่าความสว่าง a แสดงค่าสีแดงและสี
เขียว และ b แสดงค่าสีเหลืองและน้ําเงิน
 คุ ณ ภาพด้ า นสี ข องมะขามผงหาโดยนํ า แผ่ น โฟมมะขาม
อบแห้ง 100 g เข้าเครื่องบดอาหารยี่ห้อ Haopeng มีความจุ 500 g
เป็ นเวลา 5 min และนํ าไปร่ อนผ่ านตะแกรงร่ อนขนาด 60 เมช
(Mesh) แล้ ว นํ า มะขามผงที่ ไ ด้ ไ ปวั ด ด้ ว ยเครื่ อ งวั ด สี อ าหารยี่ ห้ อ
Minolta รุ่น CR-23
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ในแต่ ละการทดลองจะทดสอบคุ ณภาพด้ านสี ของผลิ ตภั ณ ฑ์
อบแห้งจํานวน 3 ชิ้น และวิเคราะห์ค่าสีของผลิตภัณฑ์อบแห้งทาง
สถิติด้วยโปรแกรม SPSS
3. ผลและวิจารณ์

Moisture content, %w.b.

3.1 ผลของระดับอุณหภูมิอบแห้งต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นของ
แผ่นโฟมมะขาม
การเปลี่ยนแปลงความชื้นของแผ่นโฟมมะขามระหว่างการอบแห้ง
ที่อุณหภูมิ 60, 70 และ 80oC แสดงดัง Figure 3 พบว่า แผ่นโฟม
มะขามอบแห้งที่อุณหภูมิ 80oC สามารถลดความชื้นได้เร็วกว่าแผ่น
โฟมมะขามอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 และ 60oC ตามลําดับ เนื่องจากการ
อบแห้งที่อุณหภูมิสูงทําให้อัตราการถ่ายเทความร้อนมากขึ้น ส่งผลให้
อัตราการระเหยน้ําออกจากผลิตภัณฑ์สูงขึ้น ทั้งนี้แผ่นโฟมมะขาม
อบแห้งที่อุณหภูมิ 60, 70 และ 80oC ใช้เวลาอบแห้ง 120, 100 และ
80 min ตามลําดับ
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3.2 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช้ในการอบแห้ง
ความสิ้ น เปลื อ งพลั ง งานจํ า เพาะที่ ใช้ ใ นการอบแห้ ง แสดงดั ง
Table 1 พบว่า แผ่นโฟมมะขามอบแห้งที่อุณหภูมิ 60oC มีความ
สิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะเฉลี่ยน้อยกว่าแผ่นโฟมมะขามอบแห้งที่
อุณหภูมิ 80oC อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P0.05 เนื่องจากการ
อบแห้งที่อุณหภูมิ 60oC ใช้ปริมาณไฟฟ้าน้อยกว่าการอบแห้งที่
อุณหภูมิ 80oC อย่างเห็นได้ชัดเจน และยังพบว่า ความสิ้นเปลือง
พลังงานจําเพาะเฉลี่ยของแผ่นโฟมมะขามอบแห้งที่อุณหภูมิ 70oC ไม่
มีความแตกต่างกับแผ่นโฟมมะขามอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 และ 80oC
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P>0.05 เนื่องจากการอบแห้งที่อุณหภูมิ
70oC ใช้ปริมาณไฟฟ้าใกล้เคียงกับการอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 และ
80oC
3.3 ผลการทดสอบคุณภาพด้านสีของแผ่นโฟมมะขามอบแห้ง
Table 2 แสดงผลการทดสอบคุณภาพด้านสีของแผ่นโฟมมะขาม
อบแห้ง พบว่า แผ่นโฟมมะขามอบแห้งที่อุณหภูมิต่ํามีค่าความสว่าง
(ค่า L) และค่าสีเหลือง (ค่า b) มากกว่า แต่มีค่าสีแดง (ค่า a) น้อย
กว่าแผ่นโฟมมะขามอบแห้งที่อุณหภูมิสูงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
P0.05 เนื่ อ งจากการอบแห้ ง ที่ อุ ณ หภู มิ ต่ํ า ทํ า ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) น้อยกว่าการอบแห้งที่
อุณหภูมิสูง (ฤทธิชัย อัศวราชันย์ และคณะ, 2559)

3.4 ผลการทดสอบคุณภาพด้านสีของมะขามผง
ผลการทดสอบคุณภาพด้านสีของมะขามผงแสดงดัง Table 3
พบว่า มะขามผงอบแห้งที่อุณหภูมิ 60oC มีค่าความสว่าง (ค่า L) และ
ค่าสีเหลือง (ค่า b) มากกว่า แต่มีค่าสีแดง (ค่า a) น้อยกว่ามะขามผง
0
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Drying time, min
อบแห้ ง ที่ อุ ณ หภู มิ 80 oC อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ P0.05
Figure 3 Changes of moisture content of foam-mat tama- เนื่องจากปฏิกิริยาเมลลาร์ดเกิดขึ้นได้ดีที่อุณหภูมิสูง (วิศณีย์ โพธิ์หล้า
rind undergoing far-infrared radiation drying at 60, 70 and และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2556) อย่างไรก็ตามค่าสี (ค่า L, a และ
80oC.
b) ของมะขามผงอบแห้ งที่ อุ ณหภู มิ 70oC ไม่ มี ความแตกต่ างกั บ
มะขามผงอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 และ 80oC อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ P>0.05 เนื่ องจากการอบแห้ งที่ อุณหภู มิ 70oC ใช้ เวลาอบแห้ ง
ใกล้เคียงกับการอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 และ 80oC
Table 1 Specific energy consumption of foam-mat tamarind drying using far-infrared radiation.
Electrical energy consumed
Water evaporated during
Drying
during drying process (kWh)
drying process (g)
time
(min)
1st
2nd
3rd
1st
2nd
3rd
120
0.44
0.44
0.45
60
33.48 32.05
31.18
100
0.49
0.48
0.48
70
32.29 33.73
31.28
80
0.52
0.51
0.52
80
31.34 33.58
31.98
Values with the same superscript letters within columns are not significantly different (P>0.05).
Drying
temp.
(oC)
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Specific energy consumption
(kWhkg-1)
1st
2nd
3rd
Average
13.14 13.73
14.43
13.770.65b
15.17 14.23
15.35
14.920.60ab
16.26
16.010.73a
16.59 15.19

Table 2 Color of dried foam-mat tamarind after far-infrared radiation drying.
Color of dried foam-mat tamarind
L-value
a-value
a
60
120
25.850.87
3.360.31c
70
100
22.090.73b
4.040.28b
80
80
19.420.78c
4.870.37a
Values with the same superscript letters within columns are not significantly different (P>0.05).
Drying temp. (oC)

Drying time (min)

b-value
43.890.95a
41.500.90b
39.350.81c

Table 3 Color of tamarind powder after far-infrared radiation drying.
Color of tamarind powder
L-value
a-value
a
60
120
26.230.86
3.140.30b
ab
70
100
24.590.91
3.610.37ab
80
80
22.960.82b
4.150.31a
Values with the same superscript letters within columns are not significantly different (P>0.05).
Drying temp. (oC)

Drying time (min)

4. สรุป
ระดับอุณหภูมิอบแห้งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นของแผ่น
โฟมมะขามอบแห้ ง โดยแผ่ นโฟมมะขามอบแห้ งที่ อุ ณหภู มิ 80oC
สามารถลดความชื้นได้เร็วกว่าแผ่นโฟมมะขามอบแห้งที่อุณหภูมิ 70
และ 60oC ตามลําดับ แผ่นโฟมมะขามอบแห้งที่อุณหภูมิต่ํามีความ
สิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะน้อยกว่าแผ่นโฟมมะขามอบแห้งที่อุณหภูมิ
สูง แผ่นโฟมมะขามอบแห้งที่อุณหภูมิต่ํามีค่าความสว่าง (ค่า L) และ
ค่าสีเหลือง (ค่า b) มากกว่า แต่มีค่าสีแดง (ค่า a) น้อยกว่าแผ่นโฟม
มะขามอบแห้งที่อุณหภูมิสูง ทั้งนี้งานวิจัยต่อไปควรประเมินคุณภาพ
มะขามผงอบแห้งทางด้านประสาทสัมผัส และประเมินอายุการเก็บ
รักษาของมะขามผง

b-value
46.110.94a
44.331.08ab
42.460.91b
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อิทธิพลของการเก็บรักษาด้วยการแช่ในน้าํ ร่วมกับการควบคุมอุณหภูมิต่อสมบัติทางกายภาพและเคมี
ของกล้วยหอมทองที่ระยะเวลาต่างๆ
ธนกร นาราพานิช1, รวิภัทร ลาภเจริญสุข1*
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาอิทธิพลของการแช่ในน้ําร่วมกับการเก็บรักษาแบบควบคุมอุณหภูมิต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของกล้วย
หอมทองที่ระยะเวลาต่างๆ กล้วยหอมถูกเก็บรักษาที่ 3 สภาวะคือการแช่ในน้ํา 5ºc เป็นเวลา 30 นาทีร่วมกับเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 16ºc การแช่
ในน้ํา 5ºc เป็นเวลา 30 นาทีร่วมกับเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและไม่แช่ในน้ําร่วมกับเก็บรักษาที่อุณหภูมหิ ้อง ระยะเวลาในการเก็บรักษาที่ 0, 3,
5 และ 7 วัน การศึกษาครั้งนี้สมบัติทางกายภาพคือน้ําหนัก เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิตและสี (L*a*b*) สมบัติทางเคมีคือปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้ ปริมาณกรดมาลิกและสัดส่วนปริมาณของแข็งที่ละลายได้ต่อปริมาณกรดมาลิก จากการทดลองพบว่าสภาวะการเก็บรักษา
ไม่ส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพและปริมาณของแข็งที่ละลายได้ แต่ส่งผลกับปริมาณกรดมาลิกและสัดส่วนปริมาณของแข็งที่ละลายได้ต่อปริมาณ
กรดมาลิก สมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการ (สี, ปริมาณของแข็งที่ละลายได้, ปริมาณกรดมาลิก และสัดส่วนปริมาณของแข็งที่ละลายได้
ต่อปริมาณกรดมาลิก) มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาในการเก็ บรักษาในขณะที่น้ําหนั กและเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิ งเรขาคณิตไม่
เปลี่ยนแปลง ผลการทดลองแสดงว่าการแช่ในน้ําที่ 5ºc เป็นเวลา 30 นาทีร่วมกับการควบคุมอุณหภูมิที่ 16 ºc สามารถช่วยชะลอการสุกกล้วย
หอมทองได้นานขึ้นและคงลักษณะทางกายภาพเอาไว้ได้
คําสําคัญ: กล้วยหอมทอง, การแช่ในน้ํา, ควบคุมอุณหภูมิ, สมบัติทางกายภาพ, สมบัติทางเคมี
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Abstract
This reseach aims to study effect of water soaking and temperature controlling on physical and chemical
properties of cavendish banana at diference storage times. Banana were storaged at 3 states which consisted of soaking at
5°C on 30 min with storaging at 16°C, soaking at 5°C on 30 min with storaging at room temperature and non-soak with
storaging at room temperature. Storage time were 0, 3, 5 and 7 days. In this reseach physical properties were weight,
geometric mean diameter (GMD) and color (L*a*b*). Chemical properties were total soluble solids (TSS), malic acid and
ratio of total soluble solids to malic acid. The results showed that storage states did not effect to physical properties and
total soluble solids. Nevertheless, storage states effect to malic acid and ratio of total soluble solids to malic acid. Some
physical and chemical properties (color, total soluble solids, malic acid and ratio of total soluble solids to malic acid)
changed according storage days. While weight and geometric mean diameter (GMD) did not differ during storage times.
These results presented that soak at 5°C on 30 min with storaging at 16°C could slow down ripeness and remain the
physical properties of banana.
Keywords: Banana, Water soaking, Controlling temperature, Physical properties, Chemical properties.
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1. บทนํา
กล้วยหอมทอง (Musa acuminata) เป็นพืชที่ปลูกง่าย ได้
ผลผลิตเร็ว สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วน เช่น ลําต้นใช้
เป็นอาหารสัตว์, ก้านกล้วยใช้มัดของ, ใบกล้วยใช้ห่ออาหาร เป็นต้น
ส่วนผลมีคุณค่าทางอาหารสูง ราคาย่อมเยา ทําให้เป็นที่นิยมปลูกกัน
ทั่ วไป และนิ ยมบริ โภคภายในประเทศแล้ วยั งส่ งออกไปยั งตลาด
ต่างประเทศทํารายได้ให้ประเทศไทย แต่ปัญหาที่สําคัญของผลกล้วย
หอมทอง คือ อายุการเก็บรักษาและคุณภาพหลังจากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ในระยะที่กล้วยหอมทองสุกจะมีอายุการเก็บรักษาที่สั้นลง
อย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของกล้วยหอมทองในระยะการสุ ก
จะทําให้กล้วยหอมทองนั้นมีรสชาติดีขึ้น แต่อายุการเก็บรักษาจะสั้น
ลง เกิดการเน่าเสียง่าย ทําให้สูญเสียด้านปริมาณและคุณภาพทาง
เศรษฐกิจ
เนื่องจากกล้วยหอมทองผลิตเอทธิลีนอัตรา 1-10 C2H4/กก.ชม.
(จริงแท้, 2546) ซึ่งเอทธิลีนเป็นก๊าซที่พืชทุกชนิดสร้างได้ เป็นตัวเร่ง
ในการสุกของผลไม้ โดยเฉพาะกล้วยหอมทอง จึงต้องหาวิธีการลดการ
สร้างเอทธิลีนในกล้วยหอมทอง โดยการแช่ในน้ําในกล้วยหอมทอง
ร่วมกับการเก็บรักษาแบบควบคุมอุณหภูมิเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถ
ลดการผลิตเอทธิลีนได้ โดยการแช่ในน้ําช่วยลดความร้อนแฝงในกล้วย
หอมทองที่เกิดจากความร้อนสะสมในกล้วยหอมทอง ซึ่งเป็นปัจจัย
สําคัญในการเร่งให้กล้วยหอมทองผลิตเอทธิลีน และการเก็บรักษา
แบบควบคุมอุณหภูมิ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทองโดยไม่
ทําให้กล้วยหอมทองเกิดการสะท้านหนาวโดยควบคุมอุณหภูมิในการ
เก็บรักษาที่เหมาะสม จากงานวิจัยก่อนหน้านี้การแช่ในน้ําถูกนํามาใช้
กับชมพู่ทับทิมจันท์ ที่การแช่ในน้ําที่ -20ºc เป็นเวลา 20-40 นาที มี
อายุการเก็บรักษานานที่สุด 18 วัน (ไตรวรา, 2550), เงาะที่การแช่ใน
น้ําที่ 0ºc เป็นเวลา 10 นาที มีอายุการเก็บรักษานานที่สุด 15 วัน
(กิตติพงษ์, 2550), มะนาวที่การแช่ในน้ําที่ 10ºc เป็นเวลา 40 นาที มี
อายุการเก็บรักษานานที่สุด 112 วัน (วีระยุทธ, 2550), มะพร้าวที่การ
แช่ในน้ําที่ -30-0ºc เป็นเวลา 10-35 นาที มีอายุการเก็บรักษานาน
ที่สุด 40 วัน (ปรีชา, 2553) ซึ่งวิธีการดังกล่าว จะทําให้กล้วยหอม
ทองมีการสุกที่ช้าลง ยืดอายุการเก็บรักษา และรักษาคุณภาพที่ดีได้
นานขึ้น งานวิจัยก่อนหน้านี้ได้ประยุกต์ใช้การแช่ในน้ําที่ 5ºc เป็น
เวลา 30 นาที เพื่อเก็บรักษากล้วยหอมดิบผลปรากฎว่ากล้วยหอมมี
อายุการเก็บรักษานานที่สุด 65 วัน (สมฤดี, 2550)
สมบัติทางกายภาพและเคมี เป็นตัวชี้วัดคุณภาพมักถูกใช้ชี้วัด
คุณภาพของผลผลิตเกษตรเช่นเดียวกับกล้วยหอมทอง โดยสมบัติทาง
กายภาพอาจถู กระบุ ด้วย น้ํ าหนั ก,
เส้ นผ่ านศู นย์ กลางเฉลี่ ย
เชิ ง เรขาคณิ ต และสี ฯลฯ สมบั ติ ท างเคมี ที่ นิ ยมตรวจสอบ เช่ น
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้, ปริมาณกรดมาลิก และสัดส่วนปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้ต่อปริมาณกรดมาลิก ซึ่งสมบัติเหล่านี้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลักการเก็บเกี่ยวตามหลักสรีระวิทยาของผลผลิตเกษตร
หลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว การศึ ก ษาสมบั ติ ท างกายภาพและเคมี ข อง

กล้วยหอมทองจึงมีความสําคั ญในแง่ของคุณภาพของผลผลิ ตหลั ง
การเก็บเกี่ยว
ดังนั้นการยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทอง โดยการแช่ในน้ํา
ร่ วมกั บการเก็ บรั กษาแบบควบคุ มอุ ณหภู มิ อาจจะเป็ นการแก้ ไข
ปัญหาของเก็บรักษากล้วยหอมทอง ซึ่งจะทําให้สามารถวางจําหน่าย
ได้นานขึ้น งานวิจัยนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาอิทธิพลของการเก็บรักษาด้วย
การแช่ในน้ําร่วมกับการควบคุมอุณหภูมิต่อสมบัติทางกายภาพและ
เคมีของกล้วยหอมทองที่ระยะเวลาต่างๆ ซึ่งอาจเป็นวิธีการที่ง่ายใน
การนําไปประยุกต์ใช้จริง
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 ตัวอย่าง
กล้วยหอมทอง (Musa acuminata) ที่นํามาทําการทดลองนั้น
ได้มาจากสวนในอําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยตัดเครือ
หลังจากการตัดปลี 100 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการ
เก็บเกี่ยวเพื่อการค้า (รักบ้านเกิด, 2555) จํานวน 1 เครือ (82 ผล)
ตัวอย่างกล้วยหอมทองที่ได้ถูกนํามาเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 27-30ºc จน
เริ่มสุกก่อน (9 วัน) กล้วยหอมทองทั้งหมดจํานวน 60 ผล โดย
ตัวอย่างถูกเลือกมาจากทุกๆ หวีในเครือจํานวน 5 หวี หวีละ 12 ผล
โดยเลือกผลที่ไม่มีตําหนิและแมลงกัดกิน
2.2 การแช่ในน้ํา
ตัวอย่างกล้วยหอมทองที่จากกลุ่มที่ 1 และ 2 ถูกนํามาแช่น้ําที่
อุ ณ หภู มิ 5ºc เป็ น เวลา 30 min โดยใช้ เ ครื่ อ ง Water bath
(Polyscience, PN 9502A12E, Serial 108400100, USA)
2.3 การเก็บรักษา
ในการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 16 ºc (ความชื้นสัมพัทธ์ 85%) ใช้
ตู้ เ ย็ น ซึ่ ง ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ด้ ว ยชุ ด ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ (MH1210W,
China) สํ า หรั บ การเก็ บ รั ก ษาที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง (อุ ณ หภู มิ 25 ºc)
ความชื้นสัมพัทธ์ 78% การศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีทํา
การทดสอบที่ระยะเวลา 0, 3, 5 และ 7 วันหลังการเก็บรักษา
2.4 สมบัติทางกายภาพ และเคมี
2.4.1 น้ําหนัก
น้ําหนักของกล้วยหอมทองทดสอบ โดยใช้เครื่องชั่งอิเล็กโทรนิกส์
(Ohaus corp. Pine Brook, New Jersey, USA, พิกัด 210 g, ความ
ละเอียด 0.0001 g)
2.4.2 เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต
ขนาดของกล้ ว ยหอมทองถู ก รายงานในเทอมของเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต (geometric mean diameter (GMD))
โดยวัดความยาว (วัดจากขั้วผลไปยังก้นผล (L)), ความกว้าง (วัดด้านที่
ตรงข้ามกับ L (W)) และความหนา (วัดด้านที่ตรงข้ามกับ L และ W
(T)) โดยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ดิจิตอล (Mitutoyo, ABS digimatic
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caliper, No. 938882, Japan) ค่าที่ได้แทนในสมการ GMD = (L x
W x T)1/3
2.4.3 สี
การวัดสีใช้เครื่องวัดสี Hunter Lab (Miniscan XE Plus 45/0
Lav, Reston, USA) ใช้มาตรฐานระบบ CIE Lab ((L*) บอกความ
สว่างของสี, (a*) บอกความเป็นสีเขียวเมื่อค่าเป็นลบกับสีแดงเมื่อค่า
เป็นบวก, (b*) บอกความเป็นสีน้ําเงินเมื่อค่าเป็นลบกับสีเหลืองเป็น
บวก) ตําแหน่งในการวัด คือ 3 ตําแหน่งหัว, กลาง และ ท้ายผลกล้วย
หอมทอง ในแต่ละตําแหน่งสแกน 3 ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย แล้วนําค่าทั้ง
3 ตําแหน่ง และนํามาหาค่าเฉลี่ยเป็นของทั้งผล
2.4.4 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้
การวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (Brix) โดยนําเนื้อกล้วยหอม
ทองทั้งลูก เติมน้ํากลั่น 3 เท่าของน้ําหนักเนื้อกล้วยหอมทอง มาปั่น
ให้ละเอียด กรองเฉพาะส่วนของน้ํามาหาปริมาณของแข็งที่ละลายได้
ด้วย เครื่อง Refractometer (Atago, PAL-1, No. 3810, Japan) ซึ่ง
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องต้องนํามาคูณกลับด้วยค่าแฟคเตอร์การละลาย
ทํา 3 ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย

2.4.6 สัดส่วนปริมาณของแข็งที่ละลายได้ต่อปริมาณกรดมาลิก
การหาค่าสัดส่วนปริมาณของแข็งที่ละลายได้ต่อปริมาณกรดมา
ลิก (Brix/Malic acid) ได้จากการนําค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้
หารด้วยปริมาณกรดมาลิก
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
วางแผนการทดลองแบบ factorial 3×4 in complaetely
randomized design (CRD) โดยมีปัจจัยในการทดลอง 2 ปัจจัย
ได้ แก่ สภาวะในการเก็ บรั กษาและระยะเวลาในการเก็ บรักษา ซึ่ ง
สภาะวะในการเก็บรักษามีทั้งสิ้น 3 สภาวะ คือ 1) กลุ่มที่นํามาแช่ใน
น้ําและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 16ºc 2) กลุ่มที่นํามาแช่ในน้ําและเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิห้อง 3) กลุ่มที่นํามาเป็นชุดควบคุม (ไม่แช่ในน้ําและ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง) สําหรับระยะเวลาในการเก็บรักษากําหนด
4 ระยะเวลาได้แก่ 0, 3, 5, และ 7 วัน รวมทั้งสิ้น 12 กลุ่มการทดลอง
โดยแต่ละกลุ่มการทดลองทําการทดลองทั้งหมด 5 ซ้ํา ซ้ําละ 1 ผล
ค่าเฉลี่ยถูกเปรียบเทียบ ด้วยวิธี least significant differre-nce
(LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

3. ผลและวิจารณ์
ลักษณะของกล้วยหอมทองหลังการเก็บรักษาที่สภาวะในการเก็บ
2.4.5 ปริมาณกรดมาลิก
ตัวอย่างน้ํากล้วยจากการเตรียมในข้อ 2.3.4 ถูกแบ่งมาไทเทรต รักษาและระยะเวลาต่างๆ แสดงใน Figure 1 เห็นได้ว่ากล้วยหอมทอง
เพื่อหาปริมาณกรด ด้วยสารละลาย NaOH ความเข้มข้น 0.1 N ด้วย ที่นํามาแช่ในน้ําและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 16ºc หลังจากเก็บรักษาไว้
เครื่อง Auto Titrator (Mettler Toledo, Titrator T50, Switzer- 7 วัน (Figure 1 (D)) มีลักษณะภายนอกเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด
land) ซึ่งค่าที่อ่านได้จากเครื่องต้องนํามาคูณกลับด้วยค่าแฟคเตอร์ แตกต่ า งจากกล้ ว ยหอมทองที่ นํ า มาแช่ ใ นน้ํ า และเก็ บ รั ก ษาที่
การละลาย ทํา 3 ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย ปริมาณกรดถูกรายงานในรูป อุ ณหภู มิ ห้ อง และ ชุ ดควบคุ มที่ มี ลั กษณะภายนอกเกิ ดจุ ดดํ าขึ้ น
(Figure 1 (H และ L))
ของปริมาณกรดมาลิก (Malic acid)

( 16 c – soaking (A) First day, (B) 3 day, (C) 5 day and (D) 7 day // Room temp -- soaking (E) First day, (F) 3 day, (G) 5 day and (H) 7 day // Room
temp -- unsoaking (I) First day, (J) 3 day, (K) 5 day and (L) 7 day )

Figure 1 Banana samples after storage at diferrance treatment.
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ผลของการวิเคราะห์ความแปรรปรวณแบบสองทาง (Two-way
ANOVA) สําหรับสมบัติทางกายภาพพบว่าสภาวะในการเก็บรักษา
ระยะเวลาในการเก็บรักษา และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปัจจัย ไม่มีผล
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของน้ํ า หนั ก และเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางเฉลี่ ย
เชิงเรขาคณิตอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงใน Table
1 และ 2 แสดงว่าสภาวะในการเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บ
รั กษา ไม่ มี ผลต่ อน้ํ าหนั กที่ สู ญเสี ยไปและขนาดที่ เปลี่ ยนแปลงไป
สํ าหรั บค่ า L* a* และ b* สภาวะในการเก็ บรั กษาไม่ มี ผลต่ อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่ระยะเวลาในการ
เก็บรักษา และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปัจจัยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของ ในรูปแบบมีความแปรปรวนไม่เท่ากันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P0.05) ดังแสดงใน Table 1 และ 2 โดยการเปลี่ยนแปลงของค่า
L*, a* และ b* ตามระยะเวลาการเก็บรักษาแสดงใน Table 1 ค่า L*
ในปัจจัยระยะเวลาในการเก็บรักษาที่ 3 และ 5 วัน มีค่ามากกว่าวัน
เริ่มต้นและวันที่ 7 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยในวันที่ 7 ค่าลดลง
ใกล้เคียงกับวันเริ่มต้น (0 วัน) เพราะว่า วันเริ่มต้น (0 วัน) กล้วยหอม
ทองมีสีเขียว และวันที่ 7 กล้วยหอมทองมีสีเหลืองเข้มและมีจุดดํา ซึ่ง
โทนสีมีความเข้มกว่า (L* มีค่าน้อย) ตัวอย่างกล้วยหอมทองในวันที่ 3
และ 5 ที่มีสีเหลืองซึ่งมีสีที่สว่างกว่า (L* มีค่ามาก) การเปลี่ยนแปลง
ค่า a* ระหว่างระยะเวลาในการเก็บรักษาในวันเริ่มต้น (0 วัน) ค่า a*
ติดลบ (แสดงถึงความเป็นสีเขียว) ส่วนในวันที่ 3, 5 และ 7 ค่า a*
เป็นบวก (แสดงถึงความเป็นสีแดง) โดยในระหว่างในที่ 3 ถึงวันที่ 7
ค่า a* เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ค่า b* ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติตาม
ระยะเวลาในการเก็บรักษาที่ 3, 5 และ 7 วัน โดยสีกล้วยหอมทอง
เป็นสีเหลืองในวันที่ 3 และ 5 (ค่า b* มีค่ามาก) แต่สําหรับในวัน
เริ่มต้น (0 วัน) และ 7 ค่า b* มีค่าต่ํากว่าวันที่ 3 และ 5 เนื่องจากใน
วันเริ่มต้น (0 วัน) และ 7 กล้วยหอมทองมีโทนสีเป็นสีน้ําเงิน
ผลของการวิเคราะห์ความแปรรปรวณแบบสองทาง (Two-way
ANOVA) สําหรับสมบัติทางเคมีพบว่าในกรณีของปริมาณของแข็งที่
ละลายได้สภาวะในการเก็บรักษาและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปัจจัย
ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังนั้น
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ปริ ม าณของแข็ ง ละลายได้ ข องกล้ ว ยหอมทอง
ไม่ แตกต่างเมื่ อเก็บรั กษาที่ สภาวะในการเก็บรั กษาใดๆ ก็ตาม แต่
ระยะเวลาในการเก็ บรั กษามี ผลต่ อการเปลี่ ยนแปลงของปริ มาณ
ของแข็งที่ละลายได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) ดังแสดงใน
Table 3 และ 4 สํ า หรั บ ปริ ม าณกรดมาลิ ก และสั ด ส่ ว นปริ ม าณ
ของแข็งที่ละลายได้ต่อปริมาณกรดมาลิก พบว่าสภาวะในการเก็บ

รักษา ระยะเวลาในการเก็บรักษา และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปัจจัย มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ ในรูปแบบมีความแปรปรวนไม่เท่ากัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) ดังแสดงใน Table 3 และ 4 โดย
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งที่ละลายได้, ปริมาณกรดมาลิก
และสัดส่ วนปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ต่อปริมาณกรดมาลิกตาม
ระยะเวลาการเก็ บ รั ก ษาซึ่ ง ถู ก แสดงใน Table 3 พบว่ า ปริ ม าณ
ของแข็งที่ละลายได้ในปัจจัยระยะเวลาในการเก็บรักษาที่วันเริ่มต้น
(0 วัน) มีค่าน้อยกว่าวันที่ 3, 5 และ 7 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
อาจเป็นเพราะว่าวันที่เริ่มต้นกล้วยหอมทองยังดิบจึงทําให้มีปริมาณ
แป้งมากกว่าน้ําตาลเมื่อเทียบกับตัวอย่างกล้วยหอมทองในวันที่ 3, 5
และ 7 ที่สุกแล้วที่มีปริมาณน้ําตาลมากกว่าแป้ง ปริมาณกรดมาลิกใน
ปัจจัยระยะเวลาในการเก็บรักษาที่ 0, 3, 5 และ 7 วัน มีค่าลดลง
อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ อาจเนื่ อ งมาจากวั น เริ่ ม ต้ น (0 วั น )
กล้วยหอมทองดิบ ซึ่งทําให้ความเปรี้ยวมากที่สุดเมื่อระยะเวลาเก็บ
รักษาผ่านไปความเปรี้ ยวจะลดลงเนื่องจากกล้วยมีการสุ กมากขึ้ น
สัดส่ วนปริมาณของแข็ งที่ละลายได้ต่อปริมาณกรดมาลิกในปั จจั ย
ระยะเวลาในการเก็บรักษาที่วันเริ่มต้น (0 วัน) มีค่าน้อยกว่าวันที่ 3
และ 5 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่ระยะเวลาในการเก็บรักษา
วันที่ 7 มีค่ามากที่สุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เพราะว่าวันเริ่มต้น
(0 วัน) กล้วยหอมทองดิบซึ่งทําให้ความหวานน้อยความเปรี้ยวมาก
เมื่อระยะเวลาเก็บรักษาผ่านไปความหวานเพิ่มขึ้นความเปรี้ยวลดลง
เป็นอัตราส่วนต่อกันเนื่องจากกล้วยมีการสุกมากขึ้น สําหรับในปัจจัย
สภาวะในการเก็ บรั กษาปริ มาณกรดมาลิ ก ตั วอย่ างกลุ่ มที่ นํ ามา
แช่ในน้ําและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 16ºc มีค่ามากกว่ากลุ่มที่นํามาแช่
ในน้ําและเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและชุดควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เพราะว่ากลุ่มที่นํามาแช่ในน้ําและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 16ºc
สามารถชะลอการสุกของกล้วยหอมทองทําให้ความเปรี้ยวมากที่สุด
ซึ่งต่างจากกลุ่มที่นํามาแช่ในน้ําและเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและชุด
ควบคุมที่กล้วยหอมทองสุกตามธรรมชาติทําให้ความเปรี้ยวน้อยกว่า
สัดส่วนปริมาณของแข็งที่ละลายได้ต่อปริมาณกรดมาลิกกลุ่มที่นํามา
แช่ในน้ําและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 16ºc มีค่าน้อยกว่ากลุ่มที่นํามาแช่
ในน้ําและเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและชุดควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติเพราะว่ากลุ่มที่นํามาแช่ในน้ําและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 16ºc
สามารถชะลอการสุกของกล้วยหอมทองทําให้ความหวานน้อยความ
เปรี้ ย วมาก ซึ่ ง ต่ า งจากกลุ่ ม ที่ นํ า มาแช่ ใ นน้ํ า และเก็ บ รั ก ษาที่
อุณหภูมิห้องและชุดควบคุมที่กล้วยหอมทองสุกตามธรรมชาติทําให้
ความหวานเพิ่มขึ้นความเปรี้ยวลด
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Table 1 Physical properties of banana according storage days.
Shelf life
(day)
weight (g)
0
149.71±16.90ns
3
138.43±19.69ns
5
136.42±11.86ns
7
133.54±13.26ns
ns
– Mean in row did not differ significant at p < 0.05
a, b, c, d
- Mean in row differ significant at p < 0.05

GMD (mm)
61.12±2.41ns
59.60±3.55ns
59.45±2.98ns
59.73±3.55ns

Physical properties
L*
58.70±4.64b
66.72±3.29a
63.55±3.06a
55.33±8.62b

a*
-6.61±1.13c
5.12±3.66b
7.01±2.54ab
7.78±2.69a

b*
38.35±2.61bc
44.68±3.16a
41.02±2.62b
35.17±7.28c

Table 2 Physical properties of banana according storage conditions.
Storage conditions

ns

knonk -- 16 c
knonk -- Room temp
unknonk -- Room temp

weight (g)
141.25±19.47ns
138.62±16.11ns
138.72±14.31ns

Physical properties
L*
62.07±5.94ns
59.28±7.48ns
60.44±7.77ns

GMD (mm)
60.87±3.19ns
59.42±3.24ns
59.64±2.97ns

a*
0.71±5.00ns
4.83±6.31ns
4.43±7.22ns

b*
41.02±3.13ns
38.22±6.21ns
40.17±6.51ns

– Mean in row did not differ significant at p < 0.05
- Mean in row differ significant at p < 0.05

a, b, c, d

Table 3 Chemical properties of banana according storage days.
Chemical properties
Malic acid
0.365±0.032a
0.295±0.054b
0.223±0.050c
0.162±0.058d

Shelf life (day)

Total soluble solid content (%Brix)
0
15.2±3.2b
3
19.7±2.8a
5
19.5±2.4a
7
19.2±2.5a
ns
– Mean in row did not differ significant at p < 0.05
a, b, c, d
- Mean in row differ significant at p < 0.05

Brix/Malic acid
41.9095±8.6290c
70.0046±18.1957b
91.6750±22.8752b
135.0970±53.1498a

Table 4 Chemical properties of banana according storage conditions.
Chemical properties
Malic acid
0.317±0.063a
0.240±0.088b
0.225±0.095b

Storage conditions

Total soluble solid content (%Brix)
knonk -- 16 c
17.5±3.6ns
knonk -- Room temp
18.6±2.7ns
unknonk -- Room temp
19.2±3.3ns
ns
– Mean in row did not differ significant at p < 0.05
a, b, c, d
- Mean in row differ significant at p < 0.05

4. สรุป
จากผลการทดลองที่ได้สามารถสรุปได้ว่าการแช่ในน้ําที่ 5ºc เป็น
เวลา 30 นาทีร่วมกับการควบคุมอุณหภูมิที่ 16ºc ของกล้วยหอมทอง
ที่เริ่มสุ กที่ อายุ การเก็ บรักษา 7 วั น สามารถชะลอการสุ กได้ ดีกว่ า
กล้วยหอมทองที่เริ่มสุกที่ไม่แช่ในน้ําร่วมกับเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง
ที่ อายุ การเก็ บรั กษา 3 วั น โดยสี ของเปลื อกซึ่ งเป็ นดั ชนี ที่ ใช้ ชี้ วั ด
ลั ก ษณะภายนอกของกล้ ว ยหอมทองเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงตาม
ระยะเวลาการเก็บรักษาไปน้อยที่สุด อีกทั้งกล้วยหอมทองยังคงรักษา
น้ําหนักและขนาดเอาไว้ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา นอกจากนั้น

Brix/Malic acid
57.6144±16.5965b
89.7603± 35.1338a
107.6276±60.0054a

สมบัติทางเคมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณของแข็งที่ละลายได้ซึ่งเป็น
ดั ชนี ชี้ วั ดคุ ณภาพของผลไม้ ที่ สํ าคั ญยั งไม่ มี การเปลี่ ยนแปลงตาม
ระยะเวลาการเก็บรักษาอีกด้วย ดังนั้นสามารถระบุได้ว่าวิธีการนี้ทํา
ให้กล้วยหอมทองสามารถวางจําหน่ายหรือเก็บไว้บริโภคได้นานขึ้น
ซึ่งวิธีการดังกล่าวสามารถนําไปใช้ได้ง่ายในร้านค้าขนาดเล็กหรือใน
ครัวเรือน
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บทคัดย่อ
การตรวจวัดในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการวัดค่า DRC ของน้ํายางสดกับสารรักษาสภาพ NH3(0.3%) , TMTD:ZnO +
NH3 และ ZnO + NH3 โดยออกแบบอุปกรณ์การวัดด้วยวิธีวัดค่าการส่งผ่านทางแสง ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1.ถาดใส่ตัวอย่างน้ํายางสด ทํา
จากกระจกขนาด กว้าง 2.35 cm. ยาว 5.4 cm.หนา 2 cm. ประกบกับแผ่นอะครีลิคสีดําขนาดเดียวกัน เจาะวงกลมรัศมี 0.6 cm. เพื่อให้แสง
ทะลุผ่าน และ 2. กล่องการวัดแสง สําหรับใส่ถาดตัวอย่างน้ํายางสด เป็นแบบปิดทึบแสง ประกอบด้วย ตัวส่งและตัวรับแสง ความยาวคลื่น 615
nm. เมื่อใส่ถาดตัวอย่างน้ํายางสดในกล่องการวัดแสง แสงจะส่งผ่านไปยังตัวรับ ผลที่ได้เป็นแรงดันไฟฟ้า ผ่านวงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเป็น
ดิจิตอล เพื่อนําข้อมูลการวัดที่ได้ไปประมวลผลด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ในการวิจัยทําการเก็บข้อมูลทดลองน้ํายางสดกับสารรักษาสภาพต่างๆ
โดยใช้วิธีการอบแบบมาตรฐาน กับ วิธีวัดค่าการส่งผ่านทางแสง ได้กราฟความสัมพันธ์ค่าการส่งผ่านทางแสงของน้ํายางสดกับสารรักษาสภาพที่
ค่า DRC ต่างๆ
คําสําคัญ: DRC, Optical
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Abstract
The objective of this research was to study the technique of measuring dry rubber content(DRC) of rubber latex
with preservatives NH3(0.3%) , TMTD:ZnO + NH3 , and ZnO + NH3 by using optical value. The methodology was
conducted by designing measuring device based on optical value, consisting of 2 parts: 1). Sample tray which was made
of 2.35 cm. wide, 5.4 cm. long, 2 cm. thick glass with similar size black acrylic sheet that was drilled into a 0.6 cm. radius
circle to allow light penetration and 2). Light measuring box for a sample tray. It is an opaque box equipped with light
transmitter and receiver with a 615 nm. wavelength. When a sample tray was put into the measuring box, light was
passed to the receiver. The experimental results were represented in voltage through analogue to digital converting
circuit. Data measured were then processed by the microprocessor. By conducting the research, the data were collected
and latex was tested with various types of preservatives by using standard method and optical methods. The results were
represented in graphical relationship between optical transmission of latex and preservatives at different DRC levels.
Keywords: DRC, Optical.

1. บทนํา
การหาปริมาณของสสารบางอย่างที่ประกอบอยู่ในของเหลวโดย
วิธีการทางแสงนั้น ได้มีการศึกษามานาน โดยเฉพาะในทางการแพทย์
ที่ใช้งานในปัจจุบัน เช่นเครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

(Pulse Oximeter) จากภายนอกร่างกายโดยใช้แสงสองความยาว
คลื่น คือ 660 nm. และ 800 nm. ส่งผ่านบริเวณปลายนิ้วมือหรือติ่ง
หู(Kinast 1999, Mendelson 2002, Ukawa et al. 1994) ซึ่งมี
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ความสะดวก ใช้งานง่าย รวดเร็ว มีความละเอียดและความแม่นยํา
ค่อนข้างสูง
ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการตรวจวัด DRC โดยการวัดค่าทางแสงกับ
สารรักษาสภาพน้ํายาง (preservatives) เนื่องจาก เมื่อกรีดเอาน้ํายา
งออกจากต้ นยาง จุ ลิ นทรี ย์ ในอากาศจะลงไปปะปนในน้ํ ายาง มี
ปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดกรดทําลายชั้นห่อหุ้มอนุภาคยาง
ทําให้ยางจับตัวเป็นก้อน การเกิดลักษณะเช่นนี้จะช้าหรือเร็วเพียงใด
ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ ความเสถียรของน้ํา
พันธุ์ยาง เป็นต้น ดังนั้น เพื่อป้องกันน้ํายางจับตัวเป็นก้อนก่อนเวลาที่
ต้องการ หรือเพื่อให้น้ํายางอยู่ในสภาพของของเหลวตามที่ต้องการ
จึงจําเป็นต้องเติมสารรักษาสภาพน้ํายาง ซึ่งในงานวิจัยนี้เลือกใช้สาร
รักษาสภาพน้ํายาง NH3(0.3%) , TMTD:ZnO + NH3 และ ZnO +
NH3 โดยออกแบบอุปกรณ์การวัดด้วยวิธีวัดค่าการส่งผ่านทางแสง
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1.ถาดใส่ตัวอย่างน้ํายางสด ทําจากกระจก
ขนาด กว้ า ง 2.35 cm. ยาว 5.4 cm. หนา 2 cm. ประกบกั บ
แผ่นอะครีลิคสีดําขนาดเดียวกัน เจาะวงกลมรัศมี 0.6 cm. เพื่อให้
แสงทะลุผ่าน และ 2. กล่องการวัดแสง สําหรับใส่ถาดตัวอย่างน้ํายาง
สด เป็นแบบปิดทึบแสง ประกอบด้วย ตัวส่งและตัวรับแสง ความยาว
คลื่น 615 nm. เมื่อใส่ถาดตัวอย่างน้ํายางสดในกล่องการวัดแสง แสง
จะส่ งผ่ า นไปยั ง ตั วรั บ ผลที่ ไ ด้ เป็ นแรงดั นไฟฟ้ า ผ่ า นวงจรแปลง
สัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล เพื่อนําข้อมูลการวัดที่ได้ไปประมวลผล
ด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ในการวิจัยทําการเก็บข้อมูลทดลองน้ํายางสด
กับสารรักษาสภาพต่างๆ โดยใช้วิธีการอบแบบมาตรฐาน กับ วิธีวัดค่า
การส่งผ่านทางแสง ได้กราฟความสัมพันธ์ค่าการส่งผ่านทางแสงของ
น้ํายางสดกับสารรักษาสภาพที่ค่า DRC ต่างๆ

2.1.2 สารรักษาสภาพระบบ ZnO + NH3 หรือสารรักษาสภาพ
ระบบ TMTD:ZnO + NH3
สารรักษาสภาพ ZnO จะใช้ร่วมกับ NH3 โดยนิยมใช้ปริมาณ NH3
ร้อยละ 0.30 โดยน้ําหนักน้ํายางสด ร่วมกับ ZnO ร้อยละ 0.05 โดย
น้ําหนักน้ํายางสด สามารถคํานวณปริมาณ ZnO ที่ต้องการเติมได้
ดังนี้
VZnO 

2.1.3 การเจือจางน้ํายางสด
การเจือจางน้ํายางสด (International Organization For
Standardization, 2005) คํานวณปริมาณน้ํากลั่นที่ต้องเติมเพื่อเจือ
จางน้ํายางสดให้ได้ปริมาณเนื้อยางแห้งที่ต้องการดังนี้
V 

A L
DC

DRC1  VL
 VL
DRC2

เมื่อ V

2.1 กระบวนการเติมสารรักษาสภาพต่างๆ และการเจือจางน้ํา
ยางสด

VNH 3 

(2)

เมื่อ VZnO คือน้ําหนัก ZnO ที่ต้องเติมลงในน้ํายางสด หน่วยเป็น
กรัม
Z
คือความเข้มข้นของ ZnO ในน้ํายางสด หน่วยเป็น
กรัมต่อน้ําหนักน้ํายางสด
L
คือปริมาณน้ํายางสดที่ต้องการเตรียม หน่วยเป็นกรัม
C
คือความเข้มข้นของ ZnO

2. อุปกรณ์และวิธีการ

2.1.1 การเติมสารรักษาสภาพ NH3
การเติมสารรักษาสภาพ NH3 ลงไปในน้ํายางสด สามารถคํานวณ
ปริมาณ NH3 ที่ต้องการเติมได้ดังนี้

ZL
C

(3)

คื อ ปริ ม าตรน้ํ า ที่ ต้ อ งเติ ม เพื่ อ เจื อ จางน้ํ า ยาง
หน่วยเป็นมิลลิลิตร

DRC1

คือปริมาณเนื้อยางแห้งของน้ํายางสดเริ่มต้น

DRC2

คือปริมาณเนื้อยางแห้งของน้ํายางสดที่ต้องการ
เจือจาง

VL

คือปริมาตรน้ํายางสดที่ต้องการเตรียม หน่วยเป็น
มิลลิลิตร
โดยปริมาณการเติมสารรักษาสภาพยางดัง Table 1.
Table 1 Volume of preservation.

(1)

เมื่อ V NH คื อ ปริ ม าตรแอมโมเนี ย ที่ ต้ อ งเติ ม ลงในน้ํ า ยางสด
หน่วยเป็น มิลลิลิตร
คือความเข้มข้นของแอมโมเนียในน้ํายางสด หน่วย
A
เป็น กรัมต่อน้ําหนักน้ํายางสด
คือปริมาณน้ํายางสดที่ต้องการเตรียม หน่วยเป็น กรัม
L
คือความหนาแน่นของแอมโมเนีย หน่วยเป็น กรัมต่อ
D
มิลลิลิตร
C
คือความเข้มข้นของแอมโมเนีย

preservatives
NH3

concentration
25 %

ZnO + NH3

25 % NH3, 50 %
ZnO
50 % TMTD
TMTD:ZnO = 1:1

3
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TMTD:ZnO+NH3

Volume
< 0.3 %w/w for Low
Ammonia (LA)
≥ 0.6 %w/w for High
Ammonia (HA)
ZnO+NH3=0.05 %w/w
+ 0.3 %w/w
TMTD:ZnO+NH3=0.025
%w/w + 0.2 ถึง 0.35
%w/w

2.1.4 การหาความเข้ มข้ นน้ํ ายางมาตรฐาน(สถาบั นวิ จั ยยาง,
2544)
ชั่งตัวอย่างทดสอบ 10 g. เจือจางตัวอย่างทดสอบด้วยน้ํากลั่น ให้
ได้ปริมาณของแข็งทั้งหมดประมาณร้อยละ 20 เติมสารละลายกรดอะ
ซิติกความเข้มข้น 10 % จํานวน 35 ml. ภายในเวลา 5 นาที ยางที่
จับตัววางบนอ่างไอน้ําเป็นเวลาประมาณ 15-30 นาที จนได้เซรุ่มใส
ถ้าเซรุ่มไม่ใสให้เติมเอทธานอล 95% จํานวน 5 ml. ล้างด้วยน้ําพร้อม
ทั้ ง ทดสอบความเป็ น กรดของน้ํ า ด้ ว ยกระดาษลิ ต มั ส จนกระทั่ ง
กระดาษลิตมัสไม่เปลี่ยนสี กดยางจับตัวเพื่อไล่น้ําออก ให้ได้ความ
หนาไม่เกิน 2 ml. ล้างแผ่นยางด้วยน้ําไหลผ่านเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5
นาที ปล่อยให้แผ่นยางหมาดก่อนอบแห้ง อบแผ่นยางที่อุณหภูมิ 70
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 ชั่วโมง หรือจนกระทั่งไม่มีจุดขาวทําให้
เย็นในโถแก้วดูดความชื้นประมาณ 30-45 นาที ชั่งและบันทึกน้ําหนัก
ปริมาตรของน้ํากลั่น คํานวณดังนี้
VD 

เมื่อ

TSC  W
W
20

VD
TSC
W

เมื่อ



m1
 100
m0

(5)

คือน้ําหนักตัวอย่างทดสอบ (น้ํายางข้นหรือน้ํายางสด)
ก่อนอบ หน่วยเป็นกรัม
m1 คือน้ําหนักของแผ่นยางแห้ง หน่วยเป็นกรัม
โดยที่ผลการทดสอบสองซ้ํา ต่างกันได้ไม่เกินร้อยละ 0.1

เมื่อ I

คือความเข้มแสงที่ส่งผ่าน

I0

คือความเข้มแสงที่ตกกระทบ
การออกแบบระบบวัดแสง ได้ผลความสัมพันธ์ของความเข้มข้น
น้ํายางกับค่าการวัดทางแสงดัง Figure 1
Transmitter
Display

คลื่นแสง
คือค่าความเข้มข้นของสารละลายในตัวกลาง

Figure 1 Measurement system.
ใช้แสงคลื่นความถี่เดียว 615 nm. ถาดใส่ตัวอย่างน้ํายางสด ทํา
จากกระจกขนาด กว้าง 2.35 cm. ยาว 5.4 cm.หนา 2 cm. ประกบ
กับแผ่ นอะครี ลิ คสี ดําขนาดเดี ยวกั น เจาะวงกลมรั ศมี 0.6 cm.ดั ง
Figure 2 เพื่ อ ให้ แ สงทะลุ ผ่ า น กล่ อ งการวั ด แสง สํ า หรั บ ใส่ ถ าด
ตัวอย่างน้ํายางสด เป็นแบบปิดทึบแสง ประกอบด้วย ตัวส่งและตัวรับ
แสง เมื่อใส่ถาดตัวอย่างน้ํายางสดในกล่องการวัดแสง แสงจะส่งผ่าน
ไปยังตัวรับ ผลที่ได้เป็นแรงดันไฟฟ้า ทําการเก็บข้อมูลทดลองน้ํายาง
สดกับสารรักษาสภาพต่างๆ โดยใช้วิธีการอบแบบมาตรฐาน กับ วิธีวัด
ค่าการส่งผ่านทางแสง ได้กราฟความสัมพันธ์ค่าการส่งผ่านทางแสง
ของน้ํายางสดกับสารรักษาสภาพที่ค่า DRC ต่างๆ
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ยางสดกับค่าการวัดทางแสงกับสารรักษาสภาพต่างๆ
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ตั ว กลางนั้ น ดู ด กลื น ไว้ จ ะแปรโดยตรงกั บ ปริ ม าณของตั ว กลางที่
ดูดกลืนแสงนั้น เมื่อเราวัดการดูดกลืนแสงของสารละลาย ปริมาณ
ความเข้ ม ของแสงที่ ถู ก ดู ด กลื น จะขึ้ น อยู่ กั บ ทั้ ง ความเข้ มข้ น ของ
สารละลายและความหนาของสารละลายที่ลําแสงต้องผ่านสามารถ
เขียนเป็นรูปสมการได้ดังนี้
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Figure 2 Sample Tray.
3. ผลและวิจารณ์
การวัดด้วยวิธีการส่งผ่านทางแสง นําถาดใส่ตัวอย่างน้ํายางสดทํา
จากกระจกขนาด กว้าง 2.35 cm. ยาว 5.4 cm.หนา 2 cm. ประกบ
กับแผ่นอะครีลิคสีดําขนาดเดียวกัน เจาะวงกลมรัศมี 0.6 cm. เพื่อให้
แสง-ทะลุ ผ่ า น ใส่ ใ นกล่ อ งการวั ด แสง เป็ น แบบปิ ด ทึ บ แสง
ประกอบด้วย ตัวส่งและตัวรับแสง ความยาวคลื่น 615 nm. เมื่อทํา
การวัดแสง แสงจะส่งผ่านไปยังตัวรับ ผลที่ได้เป็นแรงดันไฟฟ้า ผ่าน
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วงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล เพื่อนําข้อมูลการวัดที่ได้ไป
ประมวลผลด้ วยไมโครโปรเซสเซอร์ ในการวิ จั ยทํ าการเก็ บข้ อมู ล
ทดลองน้ํ ายางสดกั บสารรั กษาสภาพต่ างๆ โดยใช้ วิ ธี การอบแบบ
มาตรฐาน กับ วิธีวัดค่าการส่งผ่านทางแสง ได้กราฟความสัมพันธ์ค่า
การส่งผ่านทางแสงของน้ํายางสดกับสารรักษาสภาพที่ค่า DRC ต่างๆ
ได้ผลการทดลองดังนี้

Figure 5 Optical Measurement (TMTD 24 °C).
Figure 5 การส่งผ่านคลื่นแสงกับน้ํายางสดกับ TMTD: ZnO
อุ ณหภู มิ 24 องศาเซลเซี ยส ที่ %DRC
ต่ างๆ กั น ได้ สมการ
3
2
y = -1278.6x + 3185.1x - 2674.2x + 778.86, R² = 1
Figure 3 Optical Measurement (NH3 24 °C).
Figure 3 ผลการทดลองที่ได้ให้ผลเป็นไปตามสมการฟังก์ชั่น
exponential ของการส่ งผ่ านคลื่ นแสงกั บน้ํ ายางสดกั บ
NH3
อุ ณหภู มิ 24 องศาเซลเซี ยส ที่ %DRC
ต่ างๆ กั น ได้ สมการ
2
y = 292.53x - 637.47x + 367.32, R² = 0.8864

Figure 6 Optical Measurement (TMTD 24 °C).
Figure 6 การส่งผ่านคลื่นแสงน้ํายางสดกับ TMTD:ZnO
อุ ณหภู มิ 28 องศาเซลเซี ยส ที่ %DRC
ต่ างๆ กั น ได้ สมการ
3
2
y = -102.13x + 237.93x - 213.9x + 93.348, R² = 1

Figure 4 Optical Measurement (NH3 28 °C).
Figure 4 ผลการทดลองที่ได้ให้ผลเป็นไปตามสมการฟังก์ชั่น
exponential ของการส่ ง ผ่ า นคลื่ น แสงกั บ น้ํ า ยางสดกั บ NH3
อุ ณหภู มิ 28 องศาเซลเซี ยส ที่ %DRC
ต่ างๆ กั น ได้ สมการ
2
y = 216.26x - 508.78x + 318.88, R² = 0.9426

Figure 7 Optical Measurement (ZnO 24 °C).
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Figure 7 การส่งผ่านคลื่นแสงน้ํายางสดกับ ZnO อุณหภูมิ 24
องศาเซลเซียส ที่ %DRC ต่างๆ กัน ได้สมการ y = 66.897x2 162.79x + 118.69, R² = 0.9427

Figure 8 Optical Measurement (ZnO 28 °C).
Figure 8การส่งผ่านคลื่นแสงกับน้ํายางสดกับ ZnO อุณหภูมิ 28
องศาเซลเซียส ที่ %DRC ต่างๆ กัน ได้สมการ y = 21.424x-1.699, R²
= 0.9216
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Figure 9 Optical Measurement (NH3, TMTD , ZnO 24 °C).
Figure 9 แสดงการเปรียบเทียบการส่งผ่านคลื่นแสงกับน้ํายางสด
กับ NH3, TMTD : ZnO และ ZnO ที่อุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส ที่
%DRC ต่างๆ กัน
4. สรุป
จากผลการทดลองที่ได้ ค่าการส่งผ่านคลื่นแสงน้ํายางสดกับสาร
รั กษาสภาพต่ างๆ ให้ ผลเป็ นไปตามสมการฟั งก์ ชั่ น exponential
กล่าวคือที่ค่า %DRC มาก การส่งผ่านคลื่นแสง(V) ได้น้อย และยัง
ขึ้นกับค่าอุณหภูมิอีกด้วย สําหรับการส่งผ่านคลื่นแสงน้ํายางสดกับ
NH3, TMTD : ZnO และ ZnO ที่อุณหภูมิเดียวกัน สารรักษาสภาพ
NH3 ส่งผ่านคลื่นแสงได้มากกว่า ZnO และ TMTD:ZnO ตามลําดับ
จากข้อมูลที่ได้ทําให้ได้ความสัมพันธ์ของความเข้มข้นน้ํายางสดกับค่า
การวัดทางแสงกับสารรักษาสภาพต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญในการ
ออกแบบเครื่องมือวัด
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของความชื้นต่อการเปลี่ยนแปลงสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต (S) ของข้าวเปลือกไรซ์เบอรี่และข้าวเหนียวเปลือก
ลืมผัว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนําไปสู่การพัฒนาเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยววิธีการเริ่มจากนําข้าวเปลือก 2 สายพันธุ์ คือข้าวเปลือกไรซ์
เบอรี่และข้าวเหนียวเปลือกลืมผัว มาคัดแยกเอาเมล็ดที่สมบูรณ์จํานวน 200 เมล็ด/ความชื้น /แผ่นพื้น นําไปปรับความชื้น 5 ระดับความชื้น คือ
10 11 12 13 และ 14% มาตรฐานแห้ง จากนั้นทดสอบหาสัมประสิทธิแรงเสียดทานสถิตและมุมสัมประสิทธิแรงเสียดทานด้วยอุปกรณ์วัดแรง
เสียดทานแบบพื้นเอียง มีพื้นผิวสัมผัส 4 พื้นผิว คือ พื้นพลาสติก พื้นเหล็ก พื้นสังกะสี และพื้นสแตนเลส จากผลการทดลองได้ว่า ความชื้นและ
ชนิดแผ่นพื้น มีอิทธิพลต่อ S อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ต่อ S ของข้าวทั้งสองสายพันธุ์ พื้นผิวสแตนเลสมีแนวโน้มของ S
ต่ํากว่าพื้นผิวอีก 3 ชนิด เนื่องมาจากลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสมีความละเอียดมากกว่า ส่งผลให้มีการสัมผัสระหว่างผิวของข้าวเปลือกกับผิว
ของสแตนเลสน้อย เนื่องจากเปลือกของเมล็ดข้าวมีลักษณะแหลมเป็นแฉก และจากลักษณะผิวแบบนี้ส่งผลให้ S ของพื้นผิว เหล็ก พลาสติก
และสังกะสี มีค่าสูงกว่าผิวสแตนเลส และจากการที่พื้นผิวมีความละเอียดน้อยกว่า และไม่เรียบเหมือนผิวสแตนเลส การสัมผัสระหว่างผิว
ข้าวเปลือกกับผิวของแผ่นพื้นอาจเกิดขึ้นในลักษณะการเกาะกัน
คําสําคัญ : ความชื้น สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต ข้าวเปลือกไรซ์เบอรี่ ข้าวเหนียวเปลือกลืมผัว

Effect of Moisture on Coefficient of Static Friction of Thai Black Paddy Rice cv. Riceberry
and Thai Glutinous Black Paddy Rice cv. LeumPua
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Abstract
The effect of moisture on Coefficient of Static Friction (S) changing of Thai Black Paddy Rice cv. Riceberry and
Thai Glutinous Black Paddy Rice cv. LeumPua was studied. This study will be useful for the development of postharvest
machinery. Thai Black Paddy Rice cv. Riceberry and Thai Glutinous Black Paddy Rice cv. LeumPua were used in this study.
The two types of paddy Rice were classified for 200 grains each/moisture levels/plate types. The two types of paddy Rice
were adjusted at five levels of temperature of 10, 11, 12, 13 and 14% dry basis. Four plate types of plastic, iron, zinc and
stainless steel were used in this study. The S and its angle were tested using a friction measuring device. The results
were found that moisture and plate type were significantly affected to S for both types of paddy Rice at 95%
confidence. The S of stainless steel plate was trended lower than others because of the plate surface were smoother.
Moreover, the paddy grains were spiky and V-shaped properties then the paddy grains were less effect by the stainless
steel plate. The S of plastic, iron and zinc plates were higher than stainless steel plate one because of the plate surfaces
were rougher, therefore, the paddy grains were easily stacked together.
Keywords: Moisture, Coefficient of Static Friction, Thai Black Paddy Rice cv. Riceberry, Thai Glutinous Black Paddy Rice cv. LeumPua.
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1. บทนํา
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Riceberry) ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง
ข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ลักษณะเป็นข้าวเจ้า สีม่วง
เข้ม รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ข้าวกล้องมีความนุ่มนวลมาก ปลูกได้ตลอด
ทั้งปี ให้ผลผลิตต่อไร่ปานกลาง คุณสมบัติเด่นทางด้านโภชนาการ คือ
มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล
วิตามินอี แทนนิน สังกะสี และโฟเลตสูง มีดัชนีน้ําตาลต่ํา-ปานกลาง
(สสส, 2556) ข้ า วลื ม ผั ว เป็ น ข้ า วสายพั น ธุ์ ห นึ่ ง ที่ มี ชื่ อ เรี ย ก
หลากหลายชื่อได้แก่ ข้าวลืมผัว ข้าวเหนียวลืมผัว และข้าวเหนียวก่ํา
ลืมผัวเป็นต้น เป็นข้าวที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารเป็นอย่างมาก
ชนิดหนึ่ง โดยอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งมีส่วนช่วยลดความ
เสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง รวมทั้งอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆ
มากมาย ได้แก่ โปรตีน วิตามินบี 1 และ 2 วิตามินอี สารแกมมา – โอ
ไรซานอล กรดไขมัน แอนโทไซยานิน โอเมก้า 3 6 และ สังกะสี ธาตุ
เหล็ก แมงกานีส และแคลเซียม ซึ่งมีส่วนช่วยในการบํารุงร่างกาย
บํ า รุ ง สมอง และบํ า รุ ง ผิ วพรรณให้ เปล่ ง ปลั่ งอี กด้ วย รวมถึ ง ช่ วย
ป้องกันโรคหัวใจ โรคสมองเสื่อม โรคเบาหวาน โรคหย่อนสมรรถภาพ
ทางเพศทั้ ง ในเพศชายและเพศหญิ ง อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยลดระดั บ
คอเลสเตอรอล และช่วยลดความอ้วนได้ดี จึงเป็นข้าวที่เหมาะสําหรับ
คนที่ลดน้ําหนักและรักสุขภาพเป็นอย่างมาก
ความเสียดทานเป็นสมบัติทางกายภาพที่สําคัญของผลิตผลเกษตร
ที่ ถู ก นํ า ไปใช้ ใ นการออกแบบและพั ฒ นาเครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ ใ น
กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว มาทํางานแทนคน เช่น การแปรรูป
แปรสภาพ ขนถ่าย และการคัดแยก เป็นต้น เราจําเป็นที่จะต้องรู้ถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่ให้ผลิตผลเคลื่อนที่กับผิวสัมผัสประเภท
ต่างๆ โดยเฉพาะผลิตผลเกษตรไทยจําเป็นต้องหาไว้ให้มีขึ้นมากเพื่อ
เป็นข้อมูลบริการแก่นักวิชาการ วิศวกร (บัณฑิต,2546) ในทางทฤษฎี
เมื่อวัตถุอันหนึ่งถูกกดเข้ากับวัตถุอีกอันหนึ่งด้วยแรงที่มีค่าเท่ากับ
น้ําหนัก W ของมัน วัตถุแรกจะไม่เคลื่อนที่ในทิศทางขวางกับแนวแรง
กด จนกระทั่ งแรงความเสี ยดทานระหว่ างวั ตถุ ทั้ งสองถู กเอาชนะ
เรียกว่า ความเสียดทานสถิต (Static Friction) (แรงที่จําเป็นที่จะเริ่ม
การเคลื่ อนที่) เมื่ อการเคลื่อนที่ เริ่มขึ้นแรงเสียดทานสถิตจะลดลง
จนกว่าแรงที่น้อยกว่าถูกใช้ทําให้การเคลื่อนที่ต่อเนื่องไป แรงเสียด
ทานที่มีอยู่ระหว่างผิวที่เคลื่อนที่สัมพันธ์กัน เรียกว่า แรงความเสียด
ทานจลนวัต (Kinetic friction) (Mohsenin, 1980) สัมประสิทธิ์ความ
เสียดทานคืออัตราส่วนระหว่างแรงเสียดทานกับน้ําหนักกดของวัตถุ
(ดังรูปที่ 1) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ประกอบ-ด้วย สัมประสิทธิ์ความ
เสียดทานสถิต (S) จะมีค่าสูงกว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์
(S) บัณฑิต (2546) กล่าวว่าความชื้นภายในวัสดุมีผลต่อสัมประสิทธิ์
ความเสียดทานอย่างมากโดยทั่วไปสัมประสิทธิ์ความเสียดทานมีค่า
สูงขึ้นเมื่อความชื้นภายในวัสดุเนื่องจากความชื้นที่สูงขึ้นนี้จะทาให้
ผิวหน้าสัมผัสของวัสดุเปียกจึงทาให้เพิ่มแรงด้านทานการเคลื่อนที่สา
หรับเมล็ดพืชก็เช่นกันกับวัสดุเกษตรชนิดอื่น

Figure 1 The friction exerted on the material.
ฤษฏา และคณะ (2556) ได้กล่าวว่าความชื้นส่งผลให้สัมประสิทธิ์
ความเสียดทานของเมล็ดถั่วลิสงเพิ่มขึ้น วริศรา และคณ (2555)
กล่าวว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต (Static friction coefficient) ของเมล็ดข้าวบาร์เล่ย์จะเพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้น
(แปรผันตรง)
2. อุปกรณ์และวิธีการ
เริ่มต้นด้วยการเตรียมวัตถุดิบโดยการนําข้าวเปลือกไรซ์เบอรี่ และ
ข้าวเปลือกเหนียวลืมผัวมาคัดแยกเมล็ดที่สมบูรณ์ (สามารถเพราะ
กล้าได้) จํานวน 200 เมล็ดต่อความชื้นต่อแผ่นพื้น จากนั้นปรับ
ความชื้นเมล็ดข้าวปลือก 5 ระดับความชื้น 10-14 % d.b. (ช่วง
ความชื้ นของเมล็ ดข้ าวที่ เหมาะกั บการสี การเก็ บรั กษา และการ
ปรับปรุงเมล็ดพันธ์) เริ่มจากการวัดความชื้นเมล็ดข้าวด้วย เครื่องวัด
ความชื้นเมล็ดข้าวยี่ห้อ Kett electric laboratory รุ่น PM-599 แล้ว
นําเมล็ดข้าวไปปรับความชื้น 5 ระดับ คือ 10-14 %d.b. โดยนําเมล็ด
ข้าวกระจายในถาดแล้วนําผ้าชุบน้ํามาคลุมถาดใส่ข้าววางไว้ในห้อง 1
คืน เพื่อให้เมล็ดข้าวดูดกลืนความชื้นให้ทั่วทั้งเมล็ด จากนั้นนํามาวัด
ความชื้นให้ได้ตามที่กําหนด หากความชื้นสูงกว่าที่กําหนดก็นําเข้า
ตู้อบลมร้อนที่ 100±5 องศาเชลเซียล และวัดความชื้นทุกครึ่งชั่วโมง
จนความชื้นได้ตามที่กําหนด
การทดสอบวั ด ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามเสี ย ดทานสถิ ต (Static
Coefficient of friction, S) และมุมเสียดทานสถิต เริ่มจากการนํา
เมล็ดข้าวเปลือกที่ผ่านปรับความชื้น และมีความชื้นตามกําหนด มา
วางบนแผ่นพื้นครั้งละ 1 เมล็ด บนแผ่นพื้น 4 ชนิด คือ สังกะสี สแตน
เลส เหล็ก และพลาวติกซึ่งพื้นผิวติดอยู่บนอุปกรณ์วัดสัมประสิทธิ์
ความเสียดทานจากนั้นค่อยๆยกพื้นผิวด้านใดด้านหนึ่งขึ้นจนกระทั่ง
เมล็ดเริ่มไถลลงอย่างอิสระ วัดความสูงของแผ่นพื้นที่เมล็ดเริ่มไถล ทํา
จนกระทั่งครบ 200 เมล็ดต่อความชื้นต่อแผ่นพื้น ดังรูปที่ 2 สามารถ
คํานวณหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตได้จากสมาการดังรูปที่ 1
และชั่ ง น้ํ า หนั ก ต่ อ เมล็ ด ด้ ว ยเครื่ อ งชั่ ง น้ํ า หนั ก ความละเอี ย ด 3
ตําแหน่ง
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Moisture (%)
10
11
12
13
14
0.08f 0.10g 0.08e 0.08e 0.06d
29.3
30.3 29.2± 29.0± 26.9
Zinc
±2.0 ±2.8
2.6
1.8
±2.8
Stainless 19.0
20.8
19.6
20.0
19.2
steel
±2.4
±2.6
±2.5
±2.3
±1.7
Angle
27.5
31.4
28.5
31.1
25.7
Steel
±2.2 ±4.1 ±1.9 ±2.6 ±1.4
27.5
31.4
28.5
31.1
25.7
Plastic
±2.2 ±4.1 ±1.9 ±2.6 ±1.4
*Number in the same colume follow by the different character
implies significant different of the mean volume the significant level
of 5%.
Surfaces
type

Figure 2 Measuring the coefficient of static friction.
3. ผลและวิจารณ์
Table 1 Weight of paddy per seed (milligram).
Weight/
seeds
(milligram)

Moisture (%)
10

11

12

13

14

LeumPua

29.85±
1.98

29.83±
2.13

30.15±
1.90

32.63±
1.98

31.29±
2.10

Riceberry

27.45±
2.14

27.70±
2.15

27.76±
2.05

28.41±
2.29

28.85±
2.32

สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตของข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวเหนียว
ลืมผัว เป็นตัวแปรหนึ่งที่มีมาความสําคัญต่อการออกแบบและพัฒนา
เครื่ องจั กร อุ ปกรณ์ ด้ านวิ ทยาการหลั งการเก็ บเกี่ ยว เช่ นระบบ
ลําเลียง การคัดแยก เป็นต้น โดยในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความชื้นของเมล็ดข้าวเปลือกในช่วง 10-14 %d.b. ที่อาจจะ
มีผลกับสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต บนพื้นผิว 4 ชนิด ได้ผลการ
ทดลองดังนี้
จากตารางที่ 1 แสดงน้ํ าหนั กต่ อเมล็ ดของข้ าวเปลื อก พบว่ า
ความชื้นไม่มีผลต่อความแตกต่างของน้ําหนักเมล็ดข้าวเปลือก โดย
ข้าวเหนียงลืมผัวมีนํ้าหนักต่อเมล็ดประมาณ 29-33 มิลลิกรัม ข้าว
ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีน้ําหนักต่อเมล็ดประมาณ 27-29 มิลลิกรัม ซึ่ง
น้ําหนักของเมล็ดข้าวเปลือกไม่มีแนวโน้มเพิ่มตามปริมาณความชื้น
น่าจะเกิ ดจากความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวเปลื อกที่นํ ามาทดลองมี
ความแตกต่างกัน เนื่องด้วยกาคัดเลือกเมล็ดข้าวเปลือกใช่เกณฑ์การ
คัด คือสามมารถนํามาเพราะต้นกล้าได้ ข้าวที่สามารถเพราะแล้วงอก
มีความสมบูรณ์ประมาณ 80-100% จึงส่งผลให้น้ําหนักเมล็ดข้าวไม่มี
แน้วโน้มเพิ่มตามปริมาณความชื้น

จากตารางที่ 2 นําเสนอค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต และ
มุ มเสี ยดทาน ของข้ า วเหนี ยวลื มผั ว พบว่ า ความชื้ น มี ผ ลอย่ า งมี
นัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ต่อ S ของเมล็ดข้าวเปลือกบน
แต่ละพื้นผิว จากการทดลองบนพื้นผิวสังกะสี S มีค่าระหว่าง 0.560.67 พื้นผิวเหล็ก S มีค่าระหว่าง 0.52-0.71 พื้นผิวสแตนเลส S มี
ค่าระหว่าง 0.36-0.40 พิ้นผิวพลาสติก S มีค่าระหว่าง 0.47-0.52
จาตาราง S ของแต่ละความชื้นต่อพื้นผิว ไม่มีแน้วโน้มเพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณความชื้น เนื่องจากปริมาณความชื้นเพิ่ม น้ําหนักเพิ่ม และแรง
โน้มถ่วงของโลกส่งผลให้ S ต้องเพิ่ม (ดังรูปที่ 5) น่าจะเกิดจากความ
สมบูรณ์ของเมล็ดข้าวเปลือกแต่ละเมล็ดที่มีความแตกต่างกัน น้ําหนัก
แตกต่างกัน และลักษณะเปลือกของเมล็ดข้าวที่เป็นเหลี่ยม มีความ
คมดังรูปที่ 4 ส่วนที่เป็นสันนูนแหลมของเปลือกเมล็ดข้าวมีลักษณะ
หยักเหมือนฟันเลื่อย ส่งผลให้พ้ืน S ของพื้นผิวสแตนเลสมีค่าน้อย
กว่าพื้นผิวอื่น เนื่องจากผิวสแตนเลสมีความละเอียดมากกว่า การ
สัมผัสกับผิวเปลือกข้าวน้อย พื้นผิวอื่นมีความละเอียดน้อย การสัมผัส
ระหว่างผิวจะเป็นในลักษณะการเกี่ยวของผิวเปลือกข้าวที่มีลักษณะ
เป็นฟันเลื่อยกับพิ้นผิวของแผ่นพื้น
Table 3 Coefficient of Static Friction of Thai Black Paddy
Rice cv. Riceberry.
Surfaces
type

Table 2 Coefficient of Static Friction of Thai Glutinous
Black Paddy Rice cv. LeumPua.
Surfaces
type
Zinc
Friction Stainless
Steel
Plastic

Moisture (%)
12
13

Zinc

10

11

14

0.63±
0.07j

0.67±
0.10k

0.63±
0.09j

0.62±
0.06j

0.56±
0.09h

0.36±
0.05a
0.58±
0.07h
0.53±

0.40±
0.06c
0.71±
0.15m
0.56±

0.37±
0.06ab
0.61±
0.06i
0.52±

0.38±
0.05b
0.69±
0.09l
0.51±

0.36±
0.04a
0.52±
0.04f
0.47±

Friction
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Stainless
Steel
Plastic

10
0.63±
0.14e

Moisture(%)
11
12
13

14

0.59±
0.10e

0.67±
0.09gh

0.63±
0.08e

0.65±
0.10g

0.50± 0.52±
0.09b 0.09bcd
0.57± 0.53±
0.14e 0.09cd
0.52± 0.51±
0.13bcd 0.10bc

0.50±
0.09b
0.59±
0.11e
0.54±
0.09d

0.51± 0.58±
0.07bc 0.09e
0.62± 0.68±
0.13e 0.10h
0.47± 0.52±
0.08a 0.07bcd

Moisture(%)
10
11
12
13
14
28.82
27.85
30.38
29.30
29.87
Zinc
±4.06 ±3.52 ±3.19 ±2.56 ±2.83
Stainless 24.77 25.56 24.76 25.03 27.56
steel
±3.13 ±3.11 ±3.17 ±2.51 ±3.05
Angle
26.94 25.78 27.75 28.61 30.49
Steel
±4.41 ±3.16 ±3.62 ±3.92 ±2.94
25.27 25.11 26.12 23.62 25.55
Plastic ±4.36
±3.56 ±3.27 ±3.20 ±2.61
*Number in the same colume follow by the different character
implies significant different of the mean volume the significant level
of 5%
Surfaces
type

จากตารางที่ 2 ส่วนของมุมเสียดทานของข้าวเหนียวลืมผัว พบว่า
มุมเสียดทานบนพื้นผิวสังกะสีมีค่าประมาณ 26-30 องศา พื้นผิวส
แตนเลสมีค่าประมาณ 19-21 องศา พื้นผิวเหล็กมีค่าประมาณ 25-32
องศา พิ้นผิวพลาสติกเหล็กมีค่าประมาณ 25-32 องศา ซึ่งผลของมุม
เสียดทานมีค่าเบี่ยนเบนมาตรฐานค่อนข้างสูง น่าจะมาจากสาเหตุของ
ลักษณะเมล็ดข้าวและลักษณะของพื้นผิวเช่นเดี่ยวกับ S

Figure 3 Graph relationship between moisture, coefficient
of friction And friction angle of Riceberries.

Figure 4 Grain characteristics.

Figure 5 Graph relationship between moisture, coefficient
of friction And friction angle of LeumPua.
จากตารางที 3 นําเสนอค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต และ
มุมเสียดทาน ของข้าวไรซ์เบอรี่ พบว่าความชื้นมีผลอย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ต่อ S ของเมล็ดข้าวเปลือกแต่ละพื้นผิว
จากการทดลองบนพื้นผิวสังกะสี S มีค่าระหว่าง 0.59-0.67 พื้นผิว
สแตนเลส S มีค่าระหว่าง 0.50-0.58 พื้นผิวเหล็ก S มีค่าระหว่าง
0.52-0.68 พิ้นผิวพลาสติก S มีค่าระหว่าง 0.47-0.52 จาตาราง S
ของแต่ ล ะความชื้ น ต่ อ พื้ น ผิ ว ไม่ มี แ น้ ว โน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ตามปริ ม าณ
ความชื้น เนื่องจากปริมาณความชืน้ เพิ่ม น้ําหนักเพิ่ม และแรงโน้มถ่วง
ของโลกส่ ง ผลให้ S ต้ อ งเพิ่ ม (ดั ง รู ป ที่ 3) น่ า จะเกิ ด จากความ
สมบู ร ณ์ และลั กษณะเปลื อกของเมล็ ดข้ า วแต่ ล ะเมล็ ดที่ มี ค วาม
แตกต่างกัน น้ําหนักแตกต่างกัน และลักษณะเปลือกของเมล็ดข้าวที่
เป็นเหลี่ยม มีความคมดังรูปที่ 4 ส่วนที่เป็นสันนูนแหลมของเปลือก
เมล็ดข้าวมีลักษณะหยักเหมือนฟันเลื่อย เช่นเดียวกับข้าวเหนียวลืม
ผัว ส่งผลให้พื้น S มีค่าที่สอดคล้องกับ S ของข้าวเหนียวลืมผัว
ด้ านมุ มเสี ยดทานของข้ าวไรซ์ เบอรี่ พบว่ ามุ มเสี ยดทานบนพื้ นผิ ว
สังกะสีมีค่าประมาณ 27-31 องศา พื้นผิวสแตนเลสมีค่าประมาณ 2427 องศา พื้นผิวเหล็กมีค่าประมาณ 25-31 องศา พิ้นผิวพลาสติก
เหล็กมีค่าประมาณ 23-26 องศา ซึ่งผลของมุมเสียดทานมีค่าเบี่ยน
เบนมาตรฐานค่อนข้างสูง น่าจะมาจากสาเหตุของลักษณะเมล็ดข้าว
และลักษณะของพื้นผิวเช่นเดี่ยวกับ S
4. สรุป
จากการศึกษาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตของข้าวไรซ์เบอรี่
และข้าวเหนียวลืมผัวที่ความชื้น 5 ระดับความชื้น คือ 10 11 12 13
และ 14% มาตรฐานแห้ง และพื้นผิวสัมผัส 4 พื้นผิว คือ พื้นพลาสติก
พื้นเหล็ก พื้นสังกะสี และพื้นสแตนเลส จากผลการทดลองสรุปได้ว่า
ความชื้นและ ชนิดแผ่นพื้น มีอิทธิพลต่อ S อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ต่อ S ของข้าวทั้งสองสายพันธุ์ พื้นผิวสแตนเล
สมี แ นวโน้ ม ของ S ต่ํ า กว่ า พื้ น ผิ ว อี ก 3 ชนิ ด อาจเนื่ อ งมาจาก
ลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสมีความละเอียดมากกว่า ส่งผลให้มีการ
สัมผัสระหว่างผิวของข้าวเปลือกกับผิวของสแตนเลสน้อย เนื่องจาก
เปลือกของเมล็ดข้าวมีลักษณะแหลมเป็นแฉก และจากลักษณะผิว
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แบบนี้ส่งผลให้ S ของพื้นผิว เหล็ก พลาสติก และสังกะสี มีค่าสูง
กว่าผิวสแตนเลส และจากการที่พื้นผิวมีความละเอียดน้อยกว่า และ
ไม่เรียบเหมือนผิวสแตนเลส การสัมผัสระหว่างผิวข้าวเปลือกกับผิว
ของแผ่นพื้นอาจเกิดขึ้นในลักษณะการเกาะกัน
5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและ
แปรสภาพที่อํานวยความสะดวกและสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ใน
การดําเนินการวิจัย ตลอดจนบุคคลากรทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ
เป็นอย่างดี
6. เอกสารอ้างอิง
ข้าวลืมผัว ข้าวเหนียวรสอร่อย มากคุณค่าทางโภชนาการ แหล่งข้อมูล
https://health.kapook.com/view62282.html เข้าถึงเมื่อ 14
มิถุนายน 2560.
บัณฑิต จริโมภาส. 2546. สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เกษตร.
ภาควิ ชาวิ ศวกรรมเกษตร คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ วิยาเขตกําแพงแสน,นครปฐม. 160 หน้า
วริศรา สาระนิตย์ , อริสรา เลียงประสิทธิ์ , เอกนุช แย้มเกษร, และ
วสันต์ อินทร์ตา. 2555. ผลของความชื้นต่อคุณสมบัติทางกายภาพ
ของเมล็ดข้าวบาร์เลย์. หมวดหมู่: ผลงานวิจัยสมบัติเชิงวิศวกรรม
ของอาหาร [แผนการสอนและกิ จ กรรม] วั น ที่ : 29 ตุ ล าคม
แหล่งข้อมูล http://www.foodnetworksolution.com เข้าถึง
เมื่อ 14 มิถุนายน 2560.
สํ านั กงานกองทุ นสนั บสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.).2556.
ประโยชน์ของ ข้าวไรซ์เบอร์รี่. สาระสุขภาพบทความสุขภาพ.วันที่
03 ธั นวาคม แหล่ งข้ อมู ล http://www.thaihealth.or.th/Content/ เข้าถึงเมื่อ 14 มิถุนายน 2560.
ฤษฏา วุฒิสาร, พงศธร ทองนุช, ภูริชญา เร่งพัฒนกิจ, วราภรณ์ มา
ไพศาลทรั พย์ และ พิ มพ์ เพ็ ญ พรเฉลิ มพงศ์ . 2556. ผลของ
ความชื้นต่อสมบัติทางกายภาพของเมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 848.ประชุ มวิ ชาการสมาคมวิ ศวกรรมเกษตร แห่ งประเทศไทย
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 หน้า 698-707
Mohsenin, N.N. 1980. Physical Properties of plant and Animal
Materials. Gordon and Breach Science Publicher Inc.New
Yok.742 p.

298

TPT005

ศึกษาเปรียบเทียบการผลิตข้าวนึ่งด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดอากาศร้อนและ
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บทคัดย่อ
การผลิตข้าวนึ่งด้วยวิธีแบบดังเดิมประกอบด้วยขั้นตอนการแช่น้ํา การนึ่งและการอบแห้ง ขั้นตอนการนึ่งจําเป็นต้องมีระบบท่อและ
หม้อนึ่งไอน้ํา ทั้งนี้เพื่อลดระบบการนึ่งในการผลิตข้าวนึ่งดังกล่าวการวิจัยนี้จึงรวมขั้นตอนการนึ่งและการอบแห้งให้เป็นขั้นตอนเดียวด้วยเทคนิค
การอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดอากาศร้อน (FB) และฟลูอิไดซ์เบดอากาศร้อนร่วมกับการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ (FBMW) ที่อุณหภูมิอากาศ
ร้อนสูงเท่ากับ 150 และ 170oC ความชื้นเริ่มต้นของข้าวเปลือก 47±1% d.b. ความสูงเบด 5 และ 10 cm ความเร็วลมและกําลังไมโครเวฟคงที่
เท่ากับ 4.6 ms-1 และ 4.0 kW ตามลําดับ พบว่า ที่ความชื้นสุดท้าย 20±2% d.b. การอบแห้งแบบ FBMW สามารถลดเวลาการอบแห้งได้ 14–
20% เทียบกับการอบแห้งแบบ FB อย่างเดียว โดยที่อุณหภูมิ 170oC ความสูงเบด 10 cm การอบแห้งแบบ FB อย่างเดียวมีผลให้สตาร์ซมี
ระดับการเจลาทิไนซ์ 66% แต่การอบแห้งแบบ FBMW สตาร์ซมีระดับการเจลาทิไนซ์ที่สมบูรณ์ ในขณะที่ความสูงเบด 5 cm สามารถผลิตข้าว
นึ่งที่สมบูรณ์ได้ทั้งการอบแห้งแบบ FB และ FBMW ทั้งนี้ ข้าวนึ่งที่ผลิตด้วยการอบแห้งแบบ FB และ FBMW ที่ความหนาเบด 5 และ 10 cm มี
ข้าวหักเพียง 1–2% เท่านั้น ส่วนความขาวจะลดลงตามระยะเวลาและอุณหภูมิการอบแห้งที่เพิ่มขึ้น และการอบแห้งแบบ FBMW มีความ
สิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะสูงกว่าการอบแห้งแบบ FB อย่างเดียวประมาณ 55%
คําสําคัญ: ข้าวนึ่ง, การอบแห้ง, ฟลูอิไดเซชัน, ไมโครเวฟ
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Abstract
Traditional method for parboiled rice production consists of soaking, steaming and drying, with the steaming
process requiring a piping system and a boiler. In this work, the steps of steaming and drying were combined as one step.
Drying kinetics and quality of parboiled rice produced by hot air fluidized bed (FB) and hot air fluidized bed – microwave
(FBMW) drying were investigated. Paddy samples with an initial moisture content of 47±1% d.b. were dried in FB and
FBMW dryers at the drying air temperatures of 150 and 170°C with microwave power fixed at 4.0 kW, superficial air
velocity 4.6 ms-1, and bed depths of 5 and 10 cm. Results showed that the drying time to reach an intermediate moisture
content of 20±2% d.b. for FBMW was 14–20% shorter than for FB. At a drying air temperature of 170°C and bed depth of
10 cm, soaked paddy dried by FB had starch gelatinization of 66% but FBMW drying produced parboiled rice with 100%
starch gelatinization. At bed depth of 5 cm both FB and FBMW drying techniques could produce complete starch
gelatinization. Parboiled rice produced by FB and FBMW drying at bed depth of 5 and 10 cm contains only 1-2% broken
rice. Whiteness value decreased with increasing drying time and drying air temperature, while FBMW drying required 55%
higher specific energy consumption than the FB technique.
Keywords: Parboiled rice, Drying, Fluidization, Microwave.

1. บทนํา
ข้าวนึ่ง (Parboiled rice) คือ ข้าวเปลือกที่ผ่านการแช่น้ํ า
(Soaking or steeping) เพื่อเพิ่มความชื้น ซึ่งมีวิตามินและเกลือแร่
บางส่วนที่ละลายน้ําสามารถแทรกเข้าไปในเมล็ดและคงอยู่ในเมล็ด
ถึงแม้ผิวนอกถูกขัดออกไปแล้ว จากนั้นนําไปนึ่ง (Steaming) ให้สุก
แล้วจึงลดความชื้น (Dehydration) หรืออบแห้ง (Drying) ก่อนขัดสี
เอาเปลือกและรําออก ข้าวนึ่งสามารถแบ่งตามสีได้ 2 ลักษณะ คือ
ข้าวนึ่งสีเข้ม (Dark parboiled rice) และข้าวนึ่งสีอ่อน (Light
parboiled rice) ทั้งนี้ข้าวนึ่งสีเข้มเป็นที่ต้องการของตลาดและมีราคา
อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าข้าวนึ่งสีอ่อน ประเทศไทยส่งออกข้าวไปยังตลาด
แอฟริกามากที่สุดคิดเป็น 44% และส่วนใหญ่เป็นข้าวนึ่ง (อิทธิพงศ์
มหาธนเศรษฐ์, 2557) นอกจากนี้ประเทศไทยยังส่งออกข้าวนึ่งไปยัง
ประเทศต่างๆ ในตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา และยุโรป
การผลิตข้าวนึ่งด้วยวิธีดั้งเดิม (Traditional parboiled rice
method) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ การแช่น้ํา การนึ่ง และ
การอบแห้ง (Adhikaritanayake and Noomhorm, 1998; Bhattacharya, 1985; Itoh et al., 1985) ทั้งนี้ การแช่น้ําข้าวเปลือกนั้น
เพื่ อให้ แป้ งอ่ อนตั วที่ ช่ วงอุ ณ หภู มิ ต่ํ ากว่ าอุ ณหภู มิ ที่ ทํ าให้ สตาร์ ช
(Starch) เกิดการเจลาติไนซ์ (Gelatinization) ส่วนการนึ่งข้าวเปลือก
ที่ผ่านการแช่น้ําด้วยไอน้ําร้อนเพื่อให้สตาร์ซในเมล็ดข้าวเกิดการเจลา
ติ ไนซ์ (Starch
gelatinization) ที่ สมบู รณ์ และการอบแห้ ง
ข้าวเปลือกที่ผ่านการนึ่งให้เหลือความชื้น 14-16% d.b. เพื่อให้เก็บ
ได้นาน ป้องกันการทําลายโดยเชื้อราและคงคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ Taweerattanapanish et al.(1999) ได้รายงานว่า การ
อบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันจะได้ข้าวที่มีลักษณะคล้าย
ข้าวกึ่งนึ่ง ซึ่งมีจุดขาวทึบแสง (White belly) อยู่ภายในเมล็ ด
เนื่องจากสตาร์ซเกิดการเจลาติไนซ์ไม่สมบูรณ์ (สตาร์ซเกิดการเจลาติ
ไนซ์ 13.1-34.7%) ในขณะที่ Rattanamechaiskul et al. (2013)

และ Rattanamechaiskul et al. (2011) ได้อบแห้งข้าวกล้องกึ่งนึ่ง
ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันที่ใช้อากาศร้อนชื้น (Humidified hot air
drying, HHD) เป็นตัวกลางอบแห้ง เพื่อให้สตาร์ซเกิดการเจลาติไนซ์
สมสมบู รณ์ ขึ้น พบว่ า ที่ อุ ณหภู มิ เดี ยวกั นข้ าวกล้ องที่ อบแห้ งด้ วย
เทคนิคฟลูอิไดเซชันซึ่งใช้อากาศร้อนชื้นให้ค่าเจลาติไนซ์สูงกว่าการ
อบแห้งด้วยอากาศร้อนอย่างเดียว โดยการอบแห้งแบบ HHD สตาร์ช
เกิดเจลาติไนซ์ 15.4-70.5% เพื่อให้สตาร์ซเกิดเจลาติไนซ์และเป็นข้าว
นึ่งที่สมบูรณ์ จึงมีการอบแห้งข้าวเปลือกที่แช่น้ําด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซ
ชันที่ใช้ไอน้ําร้อนยวดยิ่ง (Superheated Steam drying, SSD) เป็น
ตัวกลางการอบแห้ง ซึ่งพบว่า สตาร์ซเกิดเจลาติไนซ์อย่างสมบูรณ์
กล่าวคือ สตาร์ชมีระดับการเกิดเจลาติไนซ์เท่ากับ 100% (Rattanamechaiskul et al., 2011; Rordprapat et al., 2005)
อย่างไรก็ตาม การอบแห้งเพื่อผลิตข้าวนึ่งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซ
ชันที่ใช้ไอน้ําร้อนยวดยิ่งจําเป็นต้องใช้หม้อนึ่ง (Boiler) ซึ่งต้องวางท่อ
และติดตั้งระบบควบคุมหม้อนึ่งที่ซับซ้อน รวมทั้งยังต้องมีเจ้าหน้าที่
คอยควบคุมและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ดังนั้น การผลิต
ข้าวนึ่งที่ไม่ต้องใช้ไอน้ําซึ่งรวมขั้นตอนการนึ่งและอบแห้งไว้ในเครื่อง
ดียวกันด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดอากาศร้อนร่วมกับ
การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟที่อุณหภูมิสูงจึงเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่ง
จะช่วยให้การผลิตข้าวนึ่งทําได้ง่ายขึ้นและโรงงานผลิตมีขนาดลดลง
เนื่ องจากการอบแห้ งด้ วยเทคนิ คการให้ ความร้ อนด้ วยไมโครเวฟ
(Microwave, MW) เป็นการอบแห้งที่มีประสิทธิภาพสูง ซึงให้ความ
ร้อนโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic wave) ช่วง
ความถี่ไมโครเวฟส่งผ่านเข้าไปในวัสดุ ทําให้โมเลกุลของน้ําซึ่งเป็น
โมเลกุลมีขั้วเคลื่อนที่ไปมาเพื่อจัดเรียงตัวในทิศทางตามทิศของคลื่น
แม่ เหล็ กไฟฟ้ าที่ ส่งผ่ านและสะท้ อนกลั บไปกลั บมาในห้ องอบแห้ ง
ส่งผลให้ โมเลกุ ลของน้ําในวั สดุ เกิ ดการหมุ นและเสี ยดสี กั นจนเกิ ด
ความร้ อ นและอุ ณ หภู มิ ภ ายในวั ส ดุ สู ง ขึ้ น ทํ าให้ น้ํ า ในวั ส ดุ ระเหย
ออกมาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีการประยุกต์ใช้ในการอบแห้งข้าวเปลือก
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(Sangdao et al., 2011; Sangdao and Krairiksh, 2008) และถั่ว
เหลือง (Zare and Ranjbaran, 2012) เป็นต้น โดยการอบแห้งด้วย
ไมโครเวฟร่ วมกั บอากาศร้ อนสามารถทํ าให้ ผลิ ตภั ณฑ์ มีคุณภาพสี
(Alibas, 2007; Alibas, 2006) และการคืนตัว (Dev et al., 2011;
Askari et al., 2009) ที่ดี รวมทั้งมีผลให้การหดตัวของผลิตภัณฑ์หลัง
การอบแห้งลดลงอีกด้วย (Maskan, 2000)
ในขณะที่ การอบแห้งด้ วยเทคนิ คฟลู อิไดเซชัน (Fluidization)
เป็นการอบแห้งที่ทําให้วัสดุลอยตัวอย่างอิสระในอากาศร้อนส่งผลให้
การสัมผัสกันระหว่างอากาศร้อนและวัสดุเกิดขึ้นอย่างทั่วถึง ทําให้
อุณหภูมิภายในเบดสม่ําเสมอเท่ากันทุกตําแหน่ง สามารถใช้อุณหภูมิ
อบแห้งที่สูงกว่าวิธีการอบแห้งอื่นทําให้ระยะเวลาการอบแห้งลดลง
รวมทั้งสามารถควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและทํางานแบบต่อเนื่องได้
ซึ่งมีการประยุกต์ใช้ในการอบแห้งข้าวเปลือก (Golmohammadi et
al., 2012; Khanali et al., 2012) ข้าวกล้องนึ่ง (Poomsa-ad and
Wiset, 2012) เมล็ดข้าวโพด (Janas et al., 2010) แอปเปิ้ล (Kaleta
et al., 2013) และถั่วเหลือง (Soponronnarit et al., 2001) เป็นต้น
การวิจัยนี้จึงทดลองผลิตข้าวนึ่งด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบฟลูอิ
ไดซ์เบดอากาศร้อนและฟลูอิไดซ์เบดอากาศร้อนร่วมกับการให้ความ
ร้ อนด้ วยไมโครเวฟ เพื่ อศึ กษาจลนพลศาสตร์ การอบแห้ ง ความ
สิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ และคุณภาพของข้าวนึ่ง ได้แก่ ระดับการ
เจลาทิไนซ์ของสตาร์ช ร้อยละข้าวต้น และความขาว
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 ตัวอย่างทดลอง
การทดลองนี้ใช้ข้าวเปลือกพันธุ์สุพรรณบุรี 1 (Suphan Buri 1)
ซึ่งเป็นข้าวเจ้าชนิดเมล็ดยาว (ข้าวเปลือกมีความยาว x ความกว้าง x
ความหนา เท่ากับ 10.0 x 2.4 x 2.0 mm3) มีปริมาณอะไมโลสสูง
(27–29%) ที่มีอายุการเก็บรักษาประมาณ 6 เดือน มาเพิ่มความชื้น
โดยแช่ในน้ําร้อนที่อุณหภูมิ 70°C เป็นเวลา 5 h เพื่อให้ได้ความชื้น
46–48% d.b.
2.2 เครื่องอบแห้ง
เครื่ อ งอบแห้ ง ที่ ใช้ ทดลองเป็ น แบบฟลู อิ ไ ดช์ เ บดอากาศร้ อน
ร่วมกับการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟชนิดอบแห้งเป็นงวด (Batch)
ดัง Figure 1 ซึ่งมีห้องอบแห้ง (Drying chamber) เป็นสแตนเลสทรง
กระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 21 cm สูง 80 cm มี
แมกนี ตรอน (Magnetrons) สํ าหรั บ กํ าเนิ ดคลื่ นไมโครเวฟติ ดตั้ ง
โดยรอบแบบบันไดวนจํานวน 5 ตัว ขนาดกําลังตัวละ 800 W ความถี่
2.45 GHz

Figure 1 A schematic diagram of a MWFB dryer.
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ให้ความร้อน (Heater) ขนาด 19 kW ซึ่ง
ควบคุมอุณหภูมิโดย PID controller ความแม่นยํา ±1°C มีพัดลม
แบบเหวี่ยงใบพัดโค้งหลัง (Backward-curved blade centrifugal
fan) ทํางานด้วยมอเตอร์ขนาด 2.2 kW (3 HP) โดยมีตัวปรับความเร็ว
รอบของพั ดลมควบคุ มให้ อั ตราการไหลของอากาศเป็ นไปตามที่
กําหนด โดยอากาศถูกส่งผ่านอุปกรณ์ให้ความร้อนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ
จนถึงอุณหภูมิที่ต้องการและถูกหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 80%
2.3 วิธีทดลอง
นําข้าวเปลือกพันธุ์สุพรรบุรี 1 ที่ผ่านการแช่น้ําความชื้นเริ่มต้น
47±1% d.b. มาอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดอากาศร้อน (FB) และฟลูอิ
ไดซ์เบดอากาศร้อนร่วมกับการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ (FBMW)
ที่อุณหภูมิ 150 และ 170°C กําลังไมโครเวฟคงที่ 4 kW (โดยจ่ายคลื่น
ไมโครเวฟอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงนาทีที่ 3 ของการอบแห้ง)
ความเร็วอากาศร้อน 4.6 ms-1 ความสูงเบด 5 cm (≈1 kg wet
paddy) และ 10 cm (≈2 kg wet paddy) จากนั้นนําตัวอย่าง
ข้าวเปลือกหลังการอบแห้งที่เวลาต่างๆ ไปหาความชื้นและเก็บในที่
อับอากาศ (Tempering) ที่อุณหภูมิเมล็ดเป็นเวลา 30 min แล้ว
นํามาพักไว้ที่อุณหภูมิแวดล้อมซึ่งมีอากาศถ่ายเทตลอดเวลาที่ความสูง
เบด 0.5–1 cm เป็นเวลา 24–72 h จนกระทั่งเหลือความชื้นสุดท้าย
14–16% d.b. จึงนําไปเก็บในตู้เย็นซึ่งควบคุมอุณหภูมิในช่วง 4–6°C
เป็นเวลา 14 วัน จึงวิเคราะห์คุณภาพของข้าวนึ่ง ได้แก่ ระดับการเจ
ลาทิไนซ์ขอลสตาร์ช ร้อยละข้าวต้น และความขาว
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2.4 การวิเคราะห์คุณภาพของข้าวนึ่ง

3. ผลและวิจารณ์

2.4.1 ระดับการเจลาทิไนซ์ของสตาร์ช
การเจลาทิไนซ์ของสตาร์ช (Starch gelatinization) วิเคราะห์โดย
ใช้เครื่อง Differential Scanning Calorimeter (Perkin Elmer,
model DSC-7, Norwalk, USA) แล้วคํานวณระดับการเจลาทิไนซ์
ของสตาร์ช (Degree of starch gelatinization, DSG) ดังสมการ (1)

3.1 จลนพลศาสตร์การอบแห้ง

DSG




H 
1 
  100
 H C 

(1)

เมื่อ DSG คือ ระดับการเจลาทิไนซ์ของสตาร์ช (%), ∆H คือ เอน
ทาลปีที่เปลี่ยนแปลงของสตาร์ชที่เจลาทิไนซ์ (J/g dry matter)
และ ∆Hc คือ เอนทาลปีที่เปลี่ยนแปลงของสตาร์ชที่ไม่เจลาทิไนซ์
(J/g dry matter)
2.4.2 ร้อยละข้าวต้น
ร้อยละข้าวต้น (Head rice yield, HRY) คํานวณจากสัดส่วนของ
น้ําหนักข้าวเต็มเมล็ด (รวมเมล็ดข้าวหักที่มีความยาวประมาณ 3 ใน 4
ของข้าวเต็มเมล็ด) กับน้ําหนักข้าวเปลือก

Figure 2 Moisture content of soaked paddy dried by FB
and MWFB at drying air temperatures of 150 and 170°C and
bed depths of 5 and 10 cm.

Figure 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงความชื้นของข้าวเปลือกที่
อบแห้งแบบ FB และ FBMW ที่อุณหภูมิ 150 และ 170ºC ความ
2.4.3 ความขาว
ค่าความขาว (Whiteness value) วัดโดยใช้เครื่อง Kett digital หนาเบด 5 และ 10 cm พบว่า การลดลงของความชื้นมีลักษณะเอ็ก
whiteness tester (Model C-300, Japan) ซึ่งปรับเทียบค่าสีขาว โปแนนเชียล (Exponential) ตามระยะเวลาการอบแห้ง โดยความชื้น
ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 2 นาทีแรก จากนั้นการลดลงของความชื้น
มาตรฐานเท่ากับ 86.3
จะช้าลง ทั้งนี้ที่ความหนาเบดเดียวกันการอบแห้งที่อุณหภูมิ 170ºC
2.4.4 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ
สามารถลดความชื้ นได้ รวดเร็ วกว่ าการอบแห้ งที่ อุ ณหภู มิ 150ºC
ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ(Specific energy consump- ส่งผลให้การอบแห้งที่อุณหภูมิ 170ºC ใช้เวลาอบแห้งให้ได้ความชื้น
tion, SEC) คือ พลังงานที่ใช้ในการระเหยนํ้า (ความชื้น) ออกจาก เดียวกันน้อยกว่าการอบแห้งที่อุณหภูมิ 150ºC
ข้าวเปลือกระหว่างอบแห้ง ซึ่ งคํานวณจากพลั งงานที่ให้กั บพั ดลม
โดยที่ ความชื้ นสุ ดท้ าย 20.5±0.5% d.b. การอบแห้ งแบบ FB
อุปกรณ์ให้ความร้อนและแม็กนีตอน ดังสมการ (2)
ที่อุณหภูมิ 170ºC ความหนาเบด 5 และ 10 cm สามารถลดเวลาการ
อบแห้ งได้ 20.7% และ 26.0% ตามลํ าดั บ เที ยบกั บการอบแห้ ง
Eelectric  Ethermal
(2)
SEC 
mWater evap.
ที่อุณหภูมิ 150ºC ในทํานองเดียวกันการอบแห้งแบบ FBMW
ที่อุณหภูมิ 170ºC ความหนาเบด 5 และ 10 cm สามารถลดเวลาการ
เมื่อ SEC คือ ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ (MJ/kgwater evap.), อบแห้ งได้ 26.9% และ 20.6% ตามลํ าดั บ เที ยบกั บการอบแห้ ง
Eelectric คือ พลังงานที่ให้กับพัดลมและแม็กนีตอน (MJ), Ethermal ที่อุณหภูมิ 150ºC เนื่องจากการอบแห้งที่อุณหภูมิ 170ºC มีผลให้
คือ พลังงานที่ให้กับอุปกรณ์ให้ความร้อน (MJ) และ mwater evap. อุณหภูมิของเมล็ดมีค่าสูงกว่าการอบแห้งที่อุณหภูมิ 150ºC ประมาณ
คือ มวลนํ้า (ความชื้น) ที่ถูกระเหยออกจากข้าวเปลือก (kg)
10-15ºC ดัง Figure 3 มีผลทําให้น้ําระเหยไปยังอากาศอบแห้งได้
เร็วขึ้น
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Figure 3 Grain temperatures of soaked paddy dried by FB
and MWFB at drying air temperatures of 150 and 170°C and
bed depths of 5 and 10 cm.

Figure 4 Moisture content of soaked paddy dried by FB
and MWFB at drying air temperature of 150°C and bed
depths of 5 and 10 cm.
เมื่อเปรียบเทียบการอบแห้งที่ความหนาเบดต่างกัน พบว่า ที่เวลา
อบแห้งเดียวกันการลดลงของความชื้นที่ความหนาเบด 5 cm มีค่า
มากกว่าการอบแห้งที่ความหนาเบด 10 cm ทั้งการอบแห้งแบบ FB
และ FBMW ดัง Figure 4 เนื่องจากปริมาณข้าวเปลือกที่ความ
หนาเบด 5 cm มีปริมาณน้อยกว่า (≈1 kg wet paddy) ที่ความ
หนาเบด 10 cm (≈2 kg wet paddy) จึงส่งผลให้การถ่ายโอนความ
ร้อนระหว่างเมล็ดข้าวกับอากาศร้อนเกิดขึ้นเร็วและสม่ําเสมอกว่าที่
ความหนาเบด 10 cm ทําให้อุณหภูมิเมล็ดที่ความหนาเบด 5 cm
เพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่ความหนาเบด 10 cm ดัง Figure 5 ส่งผลให้การ
แพร่ความชื้นภายในเมล็ดที่ความหนาเบด 5 cm สูงกว่าที่ความ
หนาเบด 10 cm ทําให้ความชื้นเคลื่อนที่มาที่ผิวเมล็ดได้เร็วความชื้น
จึงระเหยออกจากเมล็ดข้าวได้เร็วขึ้น

Figure 4 Moisture content of soaked paddy dried by FB
and MWFB at drying air temperature of 150°C and bed
depths of 5 and 10 cm.
เมื่อเปรียบเทียบการอบแห้งแบบ FB และ FBMW พบว่า ที่ความ
หนาเบดและอุ ณ หภู มิ อ บแห้ ง เดี ย วกั น การอบแห้ ง แบบ FBMW
สามารถลดความชื้นได้มากกว่าการอบแห้งแบบ FB อย่างเดียว
ประมาณ 2-5% d.b. ดัง Figure 4 เนื่องจากเมื่อเมล็ดข้าวได้รับคลื่น
ไมโครเวฟ โมเลกุลของน้ํา (ความชื้น) ในเมล็ดข้าวจะเกิดการหมุน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขั้วไฟฟ้าอย่างรวดเร็วตามความถี่ของคลื่น
ไมโครเวฟ (2.45 GHz) ผลของการหมุนนี้ทําให้เกิดการเสียดสีของ
โมเลกุลของนํ้าภายในเมล็ดข้าวจนเกิดเป็นพลังงานความร้อนอย่าง
รวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณกลางเมล็ด (Sangdao et al.,
2011; Zare and Ranjbaran, 2012) ส่งผลให้เมล็ดข้าวมีอุณหภูมิสูง
กว่าการอบแห้งแบบ FB อย่างเดียวประมาณ 5–10°C ดัง Figure 5
ความร้อนจึงไปเร่งมวลน้ํา (ความชื้น) ให้เปลี่ยนสถานะเป็นไอและ
ระเหยออกมาเติมเต็มที่ผิวหน้าของเมล็ดข้าวเร็วกว่าการอบแห้งแบบ
FB เพียงอย่างเดียว ดังนั้น การอบแห้งแบบ FBMW จึงสามารถลด
ความชื้นได้เร็วกว่าการอบแห้งแบบ FB เพียงอย่างเดียว

Figure 5 Grain temperatures of soaked paddy dried by FB
and MWFB at drying air temperature of 150°C and bed
depth of 5 and 10 cm.
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3.2 ระดับการเจลาทิไนซ์ของสตาร์ช (DSG)
Table 1 DSG of soaked paddy dried by FB and FBMW
with tempering at drying air temperatures of 150 and
170°C and bed depths of 5 and 10 cm (MCf=18–22%
d.b.).

3.3 ร้อยละข้าวต้น (HRY)

Bed 5 cm

Bed 10 cm

Drying conditions
DSG (%)
o
FB150 C
55.6±2.3a
FB150oC+MW4.0kW
85.3±1.1b
o
65.5±2.5c
FB170 C
FB170oC+MW4.0kW
100f
o
FB150 C
80.4±3.6d
FB150oC+MW4.0kW
91.2±0.7e
o
100f
FB170 C
FB170oC+MW4.0kW
100f
Soaked rice
7.8±1.9
Values in the same column with different superscripts mean that the
values are significantly different (p < 0.05), MCf=final moisture
content.

Table 1 แสดง DSG ของสตาร์ชจากข้าวเปลือกที่อบแห้งแบบ
FB และ FBMW ที่อุณหภูมิ 150 และ 170ºC ความหนาเบด 5 และ
10 cm ซึ่งพบว่า ที่ความชื้นสุดท้าย 21±1% d.b. การอบแห้งแบบ
FB อย่างเดียว สตาร์ชมี DSG ต่ํากว่าการอบแห้งแบบ FBMW โดยที่
ความหนาเบด 10 cm การอบแห้งแบบ FBMW ที่อุณหภูมิ 150 และ
170ºC มี DSG สูงกว่าการอบแห้งแบบ FB เพียงอย่างเดียว 29.7
และ 34.5% ตามลําดับ ในขณะที่ความหนาเบด 5 cm การอบแห้ง
แบบ FBMW ที่อุณหภูมิ 150 มี DSG สูงกว่าการอบแห้งแบบ FB
เพียงอย่างเดียว 10.8% ส่วนที่อุณหภูมิ 170ºC การอบแห้งแบบ FB
และ FBMW ได้ค่า DSG ไม่แตกต่างกันเนื่องจากสตาร์ชเกิดเจลาทิ
ไนซ์ที่สมบูรณ์ คือ มีค่า DSG เท่ากับ 100%
การที่ค่า DSG ของข้าวเปลือกที่อบแห้งแบบ FBMW มีค่าสูงกว่า
การอบแห้งแบบ FB นั้น เนื่องจากระหว่างการอบแห้งเมล็ดข้าวซึ่งมี
ความชื้นสูง (47±1% d.b.) ดูดซับพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟแล้ว
แปลงเป็นความร้อน (Sangdao et al., 2011; Sangdao and
Krairiksh, 2008; Zare and Ranjbaran, 2012) ขึ้นภายในเมล็ด
อย่างรวดเร็ว มีผลให้เมล็ดข้าวมีอุณหภูมิสูงกว่าการอบแห้งแบบ FB
อย่างเดียวประมาณ 5–10°C ดัง Figure 5 ดังนั้น การอบแห้งแบบ
FBMW จึงช่วยเร่งให้สตาร์ชเกิดเจลาทิไนซ์ได้ดีกว่าการอบแห้งแบบ
FB เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ข้าวหลังการอบแห้งที่มีค่า DSG เท่ากับ
100% นั้น สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ว่าการอบแห้งนั้นสามารถผลิตข้าว
นึ่งที่สมบูรณ์

Figure 6 HRY of soaked paddy dried by FB and FBMW at
drying air temperatures of 150 and 170°C and bed depth of
5 and 10 cm (T = tempered and NT = no tempered).
Figure 6 แสดง HRY ของข้าวที่อบแห้งแบบ FB และ FBMW ที่
อุณหภูมิ 150 และ 170ºC ความหนาเบด 5 และ 10 cm ซึ่งพบว่า
HRY มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิอบแห้งเพิ่มขึ้นและความชื้นลดลง
(เวลาการอบแห้งเพิ่มขึ้น) ทั้งกรณีที่เก็บและไม่เก็บในที่อับอากาศ
(Tempered and no tempered) เพราะการอบแห้งที่อุณหภูมิสูง
ความร้อนจะมีผลให้สตาร์ซที่มีความชื้นพียงพอไม่น้อยกว่า 28% d.b.
(Tirawanichakul et al., 2004; Day et al., 2013; Lund and
Lorenz, 1984) เกิดพองตัวและเกิดการเจลาทิไนซ์ของสตาร์ซ แป้งที่
เกิดเจลาทิไนซ์จะช่วยในการประสานรอยร้าวหรือรอยแตกภายใน
เมล็ ดเกิ ดทําให้ เมล็ ดข้าวมีความแข็ งแรงทนต่ อการขั ดสี ได้ เพิ่ มขึ้ น
จนถึงที่ความชื้นสุดท้าย 18–22% d.b. ค่า HRY จะลดลงอย่าง
รวดเร็ ว เนื่ อ งจากความแตกต่ า งของความชื้ น ที่ บ ริ เ วณผิ ว และ
แกนกลางของเมล็ดข้าว (Moisture gradient) เพิ่มขึ้นเทียบกับการ
อบแห้ ง ที่ ค วามชื้ น 47–20% d.b. ทํ า ให้ เ กิ ด ความเค้ น (Stress)
ภายในเมล็ดนําไปสู่การเกิดรอยแตกร้าวและหัก (Alizadeh et al.,
2011; Abud-Archila et al., 2000) เมื่อนําไปขัดสีจึงได้ HRY
น้อยลง

Figure 7 Soaked paddy dried by FBMW at drying air temperature of 170°C and bed depth of 5 cm (MCf = 19% d.b.).
ทั้งนี้ ยกเว้นการอบแห้งแบบ FBMW ที่อุณหภูมิ 170ºC ความ
หนาเบด 5 cm ซึ่งพบว่า HRY สําหรับข้าวที่เก็บและไม่เก็บในที่อับ
อากาศมีค่าต่ําสุดเท่ากับ 65.6 และ 59.4% ตามลําดับ ดัง Table 2
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Table 3 Whiteness value of soaked paddy dried by FB
and FBMW at drying air temperature of 150 and 170°C
and bed depth of 5 and 10 cm (MCf = 18–22% d.b.).

Table 2 HRY of soaked paddy dried by FB and FBMW at
drying air temperature of 150 and 170°C and bed depth
of 5 and 10 cm (MCf = 18–22% d.b.).

Whiteness value
Drying
conditions
T
NT
FB150oC
25.1±0.7f
29.5±0.3d
FB150oC+MW4.0kW
21.9±0.5d
25.7±0.5c
o
f
FB170 C
25.8±0.6
31.0±0.7e
o
e
FB170 C+MW4.0kW
23.3±0.5
26.7±0.8c
o
de
FB150 C
22.3±0.7
26.5±0.4c
o
c
FB150 C+MW4.0kW
17.8±0.7
23.5±0.6b
o
b
FB170 C
16.4±0.6
22.9±0.6b
o
a
FB170 C+MW4.0kW
12.5±0.6
17.8±0.5a
Raw rice
45.2±0.6
Soaked rice
37.0±0.6
Values in the same column with different superscripts mean that the
values are significantly different (p < 0.05), MCf=final moisture
content, T=tempered and NT=no temepered.

Bed 5 cm Bed 10 cm

HRY (%)
Drying
conditions
T
NT
FB150oC
69.4±0.8b
65.4±1.3b
FB150oC+MW4.0kW
69.2±1.1b
67.3±0.7c
o
c
FB170 C
71.3±0.4
70.0±0.4d
o
c
FB170 C+MW4.0kW
71.9±0.5
70.5±0.6d
o
c
FB150 C
71.5±0.7
69.6±0.6d
o
bc
FB150 C+MW4.0kW
70.6±1.0
69.8±1.1d
o
b
FB170 C
69.2±1.1
64.0±1.3b
o
a
FB170 C+MW4.0kW
65.6±0.9
59.4±0.8a
Raw rice
50.3±1.1
Soaked rice
52.8±1.4
Values in the same column with different superscripts mean that the
values are significantly different (p < 0.05), MCf=final moisture
content, T=tempered and NT=no temepered.

Table 2 แสดง HRY ของข้าวที่อบแห้งแบบ FB และ FBMW ที่
อุณหภูมิ 150 และ 170ºC ความหนาเบด 5 และ 10 cm ซึ่งพบว่า
กรณีที่เก็บในที่อับอากาศ HRY ของข้าวที่อบแห้งแบบ FB และ
FBMW ที่ความชื้นสุดท้าย 18–22% d.b. มีค่าใกล้เคียงกัน คือ
69.4–71.9% และมีข้าวหักเพียง 1–2% เท่านั้น ส่วนข้าวที่ไม่เก็บใน
ที่อับอากาศ HRY จะมีค่าต่ํากว่าตัวอย่างข้าวที่เก็บในที่อับอากาศ
ประมาณ 2–5% เนื่ อ งจากการเก็ บ ในที่ อั บ อากาศช่ ว ยลดความ
แตกต่างของความชื้น (Moisture gradient) ภายในเมล็ดข้าวทําให้
ความเค้นในเมล็ดลดลงส่งผลให้การแตกร้าวและหักของเมล็ดข้าว
เกิดขึ้นน้อยลง (Cnossen et al., 2002; Cnossen and Siebenmorgen, 2000) เมล็ดข้าวที่ผ่านการเก็บในที่อับอากาศจึงทนต่อการ
ขัดสีได้มากขึ้นมีผลให้ข้าวแตกหักน้อยลงจึงทําให้ได้ HRY สูงกว่ากรณี
ที่ไม่เก็บในที่อับอากาศ
3.4 ความขาว (Whiteness)
Table 3 แสดงค่าความขาวของข้าวที่อบแห้งแบบ FB และ
FBMW ที่ความชื้นสุดท้าย 18–22% d.b. อุณหภูมิ 150 และ 170ºC
ความหนาเบด 5 และ 10 cm ซึ่งพบว่า การอบแห้งแบบ FBMW ข้าว
มีความขาวลดลลงเช่นเดียวกับการเพิ่มอุณหภูมิอบแห้งให้สูงขึ้นจาก
150 ºC ไปเป็น 170 ºC นอกจากนี้ข้าวที่เก็บในที่อับอากาศมีค่าความ
ขาวลดลงอย่างเด่นชัดเทียบกับที่ไม่เก็บในที่อับอากาศเนื่องจากการ
เก็บในที่อับอากาศเมล็ดข้าวสัมผ้สกับความร้อนสูงเป็นเวลานาน (30
นาที) กว่าที่ไม่เก็บในที่อับอากาศ (เฉพาะเวลาที่ใช้อบแห้ง 2–4 นาที)

Bed 5 cm Bed 10 cm

โดยข้าวเปลือกที่ได้หลังการอบแห้งมีการพองและแตกออก (Puffing)
ดัง Figure 7 เนื่องจากเมล็ดข้าวได้รับความร้องสูงถึง 150ºC เมื่อขัดสี
จึงได้ HRY ต่ํากว่ากรณีอื่นๆ

การที่ความขาวของข้าวที่อบแห้งแบบ FB และ FBMW ทั้งที่เก็บ
และไม่เก็บในที่อับอากาศมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับข้าวหลังแช่น้ํานั้น
เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดหรือปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลที่ไม่
อาศัยเอนไซม์โดยมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Lamberts et al.
2008; Elbert et al. 2001)
ทั้งนี้ เฉพาะการอบแห้งแบบ FBMW ที่อุณหภูมิ 170ºC ความ
หนาเบด 10 cm ร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศ และการอบแห้งแบบ
FB ที่อุณหภูมิ 170ºC ความหนาเบด 5 cm โดยไม่เก็บในที่อับอากาศ
ข้าวที่ได้เป็นข้าวนึ่งสมบูรณ์ (DSG=100%) มีสีเหลือง อมน้ําตาลหรือ
เรียกว่าข้าวนึ่งสีเข้มซึ่งมีค่าความขาวอยู่ระหว่าง 22–24 (Bootkote
et al., 2016) และเป็นที่ต้องการของตลาดส่งออกข้าวนึ่งคุณภาพสูง
นอกจากนี้ การอบแห้งแบบ FBMW ที่อุณหภูมิ 170ºC ความ
หนาเบด 5 cm ข้าวที่ได้เป็นข้าวนึ่งสมบูรณ์เช่นเดียวกัน แต่ข้าวมีสี
น้ํ าตาลแดงทั้ งที่ เก็ บและไม่ เก็ บในที่ อั บอากาศซึ่ งเป็ นสี ที่ไม่ เป็ นที่
ต้องการของตลาดส่งออกข้าวนึ่งโดยถือเป็นข้าวนึ่งที่ได้รับความร้อน
มากเกินไป (Over heated)
3.5 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ (SEC)
Table 4 แสดงค่า SEC ที่ใช้สําหรับอบแห้งแบบ FB และ FBMW
ที่ความชื้นสุดท้าย 18–22% d.b. อุณหภูมิ 150 และ 170ºC ความ
หนาเบด 5 และ 10 cm ซึ่งพบว่า SEC มีค่าอยู่ในช่วง 3.9–6.6 และ
7.6–17.1 MJ/kgwater evap. สําหรับการอบแห้งแบบ FB และ FBMW
ตามลําดับ โดยการอบแห้งแบบ FBMW มี SEC มากกว่าการอบแห้ง
แบบ FB อย่างเดียวโดยเฉลี่ย 55% และการอบแห้งที่อุณหภูมิ 150ºC
มี SEC มากกว่าการอบแห้งที่อุณหภูมิ 170ºC โดยเฉลี่ย 30%
เนื่องจากการอบแห้งที่อุณหภูมิ 170ºC ใช้เวลาอบแห้งเพียง 2 นาที
ซึ่งน้อยกว่าที่อุณหภูมิ 150ºC ที่ใช้เวลาอบแห้งถึง 4 นาที จึงได้
ความชื้นสุดท้าย 18–22% d.b.
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Bed 5 cm

Bed 10 cm

Table 4 SEC of soaked paddy dried by FB and FBMW at
drying air temperature of 150 and 170°C and bed depth
of 5 and 10 cm (MCf = 18–22% d.b.).
Drying conditions
FB150oC
FB150oC+MW4.0kW
FB170oC
FB170oC+MW4.0kW
FB150oC
FB150oC+MW4.0kW
FB170oC
FB170oC+MW4.0kW
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SEC (MJ/kg water evap.)
5.0
10.1
3.9
7.6
6.6
17.1
4.6
10.8
6.4–7.5

Traditional method
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบค่า SEC จากการอบแห้งแบบ FB และ
FBMW ที่สามารถผลิตข้าวนึ่งได้สมบูณ์ (FB170oC+MW4.0kW ความ
หนาเบด 10 cm และ FB170oC ความหนาเบด 5 cm) กับการผลิต
ข้าวนึ่งด้วยวิธีดั้งเดิม (Traditional methode) ซึ่งนึ่งข้าวเปลือกที่
อุณหภูมิ 103–120 oC ตามด้วยการอบแห้งที่อุณหภูมิ 150–170oC
ซึ่งมีค่า SEC ในช่วง 6.4–7.5 MJ/kgwater evap. (ประมาณ 36% เป็น
พลังงานที่ใช้สําหรับนึ่งข้าวก่อนการอบแห้ง) พบว่า การผลิตข้าวนึ่งที่
สมบูรณ์ด้วยการอบแห้งแบบ FBMW ที่อุณหภูมิ 170oC ความ
หนาเบด 10 cm มีค่า SEC เท่ากับ 7.6 MJ/kgwater evap. (ประมาณ
42% เป็นพลังงานที่ป้อนให้กับแมกนีตรอนเพื่อกําเนิดคลื่นไมโครเวฟ)
ซึ่งใกล้เคียงกับการผลิตข้าวนึ่งด้วยวิธีดั้งเดิม
ในขณะเดียวกันการผลิตข้าวนึ่งที่สมบูรณ์ด้วยการอบแห้งแบบ FB
อย่างเดียวที่อุณหภูมิ 170oC ความหนาเบด 5 cm มีค่า SEC เท่ากับ
4.6 MJ/kgwater evap. ซึ่งต่ํากว่าการผลิตข้าวนึ่งด้วยวิธีดั้งเดิมประมาณ
32% เนื่ องจากการผลิ ตข้ าวนึ่ งที่ สมบู รณ์ (DSG=100%) ด้ วยการ
อบแห้งแบบ FB อย่างเดียวไม่มีพลังงานที่ป้อนให้กับแมกนีตรอนเพื่อ
กําเนิดคลื่นไมโครเวฟ
4. สรุป
การอบแห้งแบบ FB และ FBMW สามารถผลิตข้าวนึ่งที่ไม่มีการ
นึ่งข้าวเปลือกชื้นด้วยไอน้ําร้อนจึงมีเพียงขั้นตอนการแช่น้ําและการ
อบแห้งเท่านั้น จึงลดความซับซ้อนและขนาดของโรงงานลงช่วยให้
การผลิตข้าวนึ่งทําได้ง่ายขึ้น โดยการอบแห้งแบบ FBMW ที่อุณหภูมิ
170ºC ความหนาเบด 10 cm ร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศสามารถ
ผลิ ตข้ าวนึ่ งได้ สมบู รณ์ และมี สี เข้ ม นอกจากนี้ การผลิ ตข้ าวนึ่ งที่
สมบูรณ์ยังทําได้ด้วยการอบแห้งแบบ FB อย่างเดียวที่อุณหภูมิ
170ºC แต่ต้องลดความหนาเบดลงเป็น 5 cm
การอบแห้งแบบ FB และ FBMW ที่เก็บในที่อับอากาศมีผลให้
ข้าวหักเพียง 1–2% โดยการผลิตข้าวนึ่งที่สมบูรณ์ด้วยการอบแห้ง
แบบ FB อย่างเดียวที่อุณหภูมิ 170ºC ความหนาเบด 5 cm มีค่า
SEC ต่ํากว่าการผลิตข้าวนึ่งด้วยวิธีดั้งเดิม 32%
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บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงผลของอุณหภูมิอากาศอบแห้ง อัตราการป้อนข้าวนึ่ง ความเร็วอากาศอบแห้ง และระยะการชน ของ
เครื่องอบแห้งกระแสชน ที่มีผลกระทบต่อการลดความชื้น การสิ้นเปลืองพลังงานและคุณภาพข้าวนึ่งหลังการอบแห้ง ข้าวนึ่งที่ความชื้นเริ่มต้น
48-50% (d.b.) อบแห้งที่อุณหภูมิอากาศ 150-190ºC อัตราการป้อนข้าวนึ่ง 80–160 kg dry solid/h ความเร็วอากาศอบแห้ง 10-25 m/s ที่
ระยะการชน 5-13 cm ผลการทดลองพบว่า การลดลงของความชื้นขึ้นอยู่กับทั้งอุณหภูมิอากาศอบแห้ง อัตราการป้อนข้าวนึ่ง และความเร็ว
อากาศอบแห้ง ปริมาณข้าวต้นหลังอบแห้งมีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณข้าวต้นก่อนอบแห้ง จนกระทั่งความชื้นลดลงเท่ากับ 25-30% (d.b.)
ร้อยละต้นข้าวจึงลดลงอย่างมีนัยสําคัญ การสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะในการอบแห้งต่ําสุดที่อุณหภูมิอากาศร้อน 190ºC อัตราการป้อนวัสดุ
160 kg dry solid /h และความเร็วอากาศอบแห้ง 15 m/s ระยะการชนไม่ส่งผลต่อการลดความชื้น และคุณภาพข้าวนึ่ง
คําสําคัญ: เครื่องอบแห้งกระแสชน, 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
ข้ าวนึ่ งหุ งสุ กมี เนื้ อแข็ งกว่ าข้ าวหุ งสุ กปกติ มั กนิ ยมบริ โภคใน
ประเทศแถบเอเชี ยใต้ แอฟริ กา ตะวั นออกกลาง และยุ โรปบาง
ประเทศ การแปรรูปข้าวนึ่งช่วยลดปริมาณข้าวหักระหว่างการขัดสี
และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ เช่น วิตามินบี และแร่ธาตุบางชนิด
กระบวนการผลิ ตข้ า วนึ่ ง ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนหลั ก คื อ การนํ า
ข้ าวเปลื อกแช่ ในน้ํ า ตามด้ วยการนึ่ งด้ วยไอน้ํ า และอบแห้ ง เมื่ อ
ข้าวเปลือกผ่านการแช่และนึ่งด้วยไอน้ํา แป้งข้าวจะเกิดเจลลาทิไนซ์
และมีความชื้นอยู่ในช่วงระหว่าง 46-50% (d.b.)
ปัจจุบันการอบแห้งข้าวนึ่งในประเทศไทยส่วนมากใช้เครื่องอบ
แห้งฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized bed) ข้าวนึ่งที่ออกจากเครื่องอบแห้ง
ฟลูอิไดซ์เบด จะถูกนําไปพักไว้ในถังเก็บเป็นเวลาประมาณ 20 นาที
เพื่ อ รอเวลาให้ ค วามชื้ น ที่ อ ยู่ ภ ายในเมล็ ด แพร่ อ อกมาสู่ ผิ ว เมล็ ด
จากนั้นข้าวนึ่งจึงถูกอบแห้งต่อด้วยเครื่องอบแห้งแอลเอสยู (LSU)
จนกระทั่งความชื้นลดลงเหลือ 16%(d.b.) จึงเข้าสู่ขั้นตอนการขัดสี
เอาเปลือกและรําออก เครื่องอบแห้งที่นํามาใช้ลดความชื้นข้าวเปลือก
มีหลายชนิด โดยเครื่องอบแห้งกระแสชน (Impinging stream dryer)
เป็นเครื่องอบแห้งทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากมีความสามารถในการ
ลดความชื้นได้อย่างรวดเร็ว หลักการพื้นฐานของเครื่องอบแห้งกระแส
ชนคือ การให้กระแสการไหลของอากาศร้อน 2 กระแส หรือมากกว่า
มาชนกัน โดยให้กระแสใดกระแสหนึ่งหรือมากว่าพาอนุภาคเข้าสู่ห้อง
อบแห้ ง ภายในห้องอบแห้ งจะเกิ ดบริ เวณการชน (Impingement
zone) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการถ่ายเทมวลสาร ความร้อน และโมเมนตัม
สูง เนื่องจากการชนกันทําให้เกิดความปั่นป่วนของกระแสการไหล
อนุภาคมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง และมีทิศทางการเคลื่อนที่
กลับไปกลับมา จากรายงานการวิจัยที่ผ่านมา เครื่องอบแห้งกระแส
ชนสามารถลดความชื้นข้าวเปลือกได้ 3-7% (d.b.) ความสิ้นเปลือง
พลังงานจําเพาะ 5.3–11.2 MJ/kgwater (Nimmol et al.,2010, Swasdisevi, 2014) มีอัตราการอบแห้งสูงกว่าเครื่องอบแห้งสเปาเต็ดเบด
และฟลูอิไดซ์เบด 330 และ 60 เท่า ตามลําดับ (Nimmol et al.,
2012, Kudra, Mujumdar, 2009) การสิ้นเปลืองพลังงานของเครื่อง
อบแห้งกระแสชนน้อยกว่าเครื่องอบแห้งนิวเมติก และเครื่องอบแห้ง
ฟลูอิไดซ์เบดประมาณ 3 เท่า (Gaoan and Yuan, 1997) ข้อมูลนี้
แสดงว่าเครื่องอบแห้งกระแสชนมีประสิทธิภาพในการอบแห้งสูงกว่า
เครื่องอบแห้งชนิดอื่น
แม้ ว่าเครื่ องอบแห้ งกระแสชนจะให้ อัตราการอบแห้ งสู ง แต่ มี
ข้อเสียในด้านคุณภาพของวัสดุหลังผ่านการอบแห้ง รายงานการวิจัย
บางส่วนไม่แนะนําให้ใช้เครื่องอบแห้งกระแสชนอบแห้งข้าวเปลือกชื้น
เนื่องจากร้อยละต้นข้าวหลังอบแห้งลดลงมากว่า 50% เปรียบเทียบ
กับร้อยละต้นข้าวอ้างอิงที่ลดความชื้นด้วยอากาศแวดล้อม (Nimmol
et al.,2012, Swasdisevi, 2014) เนื่องจากเครื่องอบแห้งกระแสชน
ให้อัตราการอบแห้งสูง ทําให้เกิดความเค้นภายในเมล็ด เมล็ดข้าวข้าว
จึ ง หั ก ในกระบวนการขั ด สี ดั ง นั้ นเครื่ อ งอบแห้ ง กระแสชนจึ ง ไม่
เหมาะสมสําหรับการอบแห้งข้าวเปลือก Pruengam et al. (2014)

อบแห้งข้าวนึ่งด้วยเครื่องอบแห้งกระแสชน ผลการทดลองพบว่า ร้อย
ละต้นข้าวหลังการอบแห้ง ยังคงใกล้เคียงกับร้อยละต้นข้าวอ้างอิงที่
ผ่านการลดความชื้นด้วยอากาศแวดล้อม อย่างไรก็ตามการศึกษาถึง
อิทธิพลของพารามิเตอร์ในการดําเนินการของเครื่องอบแห้งกระแสชน
ที่มีต่อการลดความชื้นข้าวนึ่งยังมีบางส่วนที่ยังไม่มีการศึกษา เช่น
ความเร็ วอากาศอบแห้ง อัตราการป้อนข้ าวนึ่ง และการสิ้ นเปลือง
พลังงาน วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบ
ของ อุณหภู มิอบแห้ง อัตราการป้ อนข้าวนึ่ ง และความเร็ วอากาศ
อบแห้ง ที่ส่งผลต่อการลดความชื้น และคุณภาพข้าวนึ่ง นอกจากนี้ยัง
ได้ประเมินค่าการสิ้นเปลืองพลังงานในระหว่างการอบแห้ง แล้วนํา
ข้อมูลมาพิจารณาถึงเงื่อนไขที่เหมาะสมในการอบแห้งข้าวนึ่งด้วย
เครื่องอบแห้งกระแสชน
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 การเตรียมตัวอย่างข้าวนึ่ง
การทดลองอบแห้ ง ใช้ ข้ า วเปลื อ กอะไมโลสสู ง พั น ธุ์ กข49
ความชื้น 16% (d.b.) จากแหล่งเพาะปลูกในจังหวัดชัยนาท มีอายุ
หลังการเก็บเกี่ยวนาน 3 เดือน ข้าวเปลือกตัวอย่างถูกแช่ในน้ําร้อน
อุณหภูมิ 65ºC ใช้เวลา 5 ชั่วโมง หลังจากนั้นนํามานึ่งด้วยไอน้ําที่
อุณหภูมิ 103ºC ที่อัตราการไหล 0.05 kgvapor/kgpaddy·min ใช้เวลา
20 นาที เพื่อให้เนื้อข้าวเกิดการเจลาทิไนซ์ที่สมบูรณ์ นําข้าวนึ่งมาเป่า
ด้วยอากาศแวดล้อมเป็นเวลา 10 นาที จะได้ข้าวนึ่งที่มีความชื้น
ประมาณ 48-50%(d.b.)
2.2 การอบแห้ง
เครื่องอบแห้งกระแสชนแสดงดังรูปที่ 1 ตัวเครื่องอบแห้งทําจากส
แตนเลส ประกอบด้วยห้องอบแห้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
0.25 m. มีปริมาตร 0.018 m3 ท่อทางเข้าทั้งสองด้านมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางภายใน 0.038 m. ระยะการชนสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วย
เกลียวนิปเปิ้ล พัดลมแรงดันสูงถูกขับด้วยมอเตอร์ขนาด 11 kw สร้าง
กระแสอากาศเข้าทั้งสองด้านของห้องอบแห้ง มีโกลบวาล์วสําหรับ
ปรับความเร็วลมที่ทางเข้าห้องอบแห้งทั้งสองด้าน ระบบอบแห้งติดตั้ง
ฮีตเตอร์ไฟฟ้าขนาด 6 kW จํานวน 2 ตัว เพื่อสร้างอากาศร้อนสําหรับ
อบแห้ง ที่ท่อทางเข้าห้องอบแห้งติดตั้งท่อเวนจูรี่สําหรับสร้างความ
แตกต่ า งความดั น เพื่ อดึ ง ข้ าวนึ่ ง เข้ า สู่ ระบบ โดยมี มอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสตรงเป็ น ตั ว ควบคุ ม อั ต ราการป้ อ นข้ า วนึ่ ง อุ ณ หภู มิ แ ละ
ความเร็วอากาศอบแห้งถูกวัดที่จุด A และ B (ดูรูปที่ 1)
เมื่อเครื่องอบแห้งกระแสชนเริ่มทํางาน จนกระทั่งอุณหภูมิและ
ความเร็ วอากาศอบแห้ งมี ค่ าตรงกั บที่ ได้ กํ าหนดไว้ ข้ าวนึ่ งจะถู ก
ป้อนเข้าสู่ระบบ และเก็บตัวอย่างที่ทางออกของเครื่อง ข้าวนึ่งที่ผ่าน
การอบแห้งบางส่วนจะนําไปทดสอบหาความชื้นและคุณภาพ ข้าวนึ่ง
ส่วนที่เหลือยังมีความชื้นที่สูงอยู่ จะถูกนํามาป้อนวนเข้าเครื่องอบ
แห้งซ้ําอีก จนกระทั่งความชื้นลดลงเหลือประมาณ 20%(d.b.) ใน
การศึกษาใช้อุณหภูมิอากาศอบแห้ง 150, 170 และ 190ºC ความเร็ว

310

อากาศอบแห้ง 10, 15, 20 และ 25 m/s อัตราการป้อนข้าวนึ่ง 80,
110 และ 160 kg dry solid/h และระยะการชนที่ 5 และ 13 cm

พลังงานที่ใช้ในการให้ความร้อนอากาศอบแห้ง และ Mw หมายถึง
ปริมาณน้ําที่ระเหยจากข้าวนึ่ง (kg-water evaporation)
3. ผลและวิจารณ์

Fe

3.1 รูปแบบการกระจายตัวของข้าวนึ่งในห้องอบแห้ง
Dryi

G

H

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

High

รูปที่ 1

เครื่องอบแห้งกระแสชน

2.3 การทดสอบร้อยละข้าวต้น
ข้าวนึ่งที่ผ่านการอบแห้งในแต่ละรอบจะถูกนํามาผึ่งไว้ที่อากาศ
แวดล้อมเป็นเวลา 2-3 วัน จนกระทั่งความชื้นลดลงเหลือ 16 %(d.b.)
และเก็บไว้ในที่แห้งเป็นเวลา 14 วัน หลังจากนั้นจึงนํามากะเทาะ
เปลือก โดยเครื่องกะเทาะเปลือก (Ngeksenghuat, Model P-1,
Bangkok, Thailand) ข้าวกล้องนึ่งจํานวน 120 g ขัดด้วยเครื่องขัดรํา
ข้าว (Ngeksenghuat, Model K-1, Bangkok, Thailand) เป็นเวลา
40 s ต้นข้าว (head rice) หมายถึง เมล็ดข้าวที่มีสัดส่วนความยาว
มากกว่า 3/4 ของข้าวเต็มเมล็ด จะถูกคัดแยกออกจากปลายข้าว
(broken rice) ด้วยเครื่องแยกข้าวหัก ร้อยละต้นข้าว (head rice
yield) หาได้ จาก น้ํ าหนั กต้ นข้ าวหารด้ วยน้ํ าหนั กข้ าวกล้ อง การ
ทดลองทั้งหมดทําซ้ํา 3 ซ้ํา ผลของร้อยละต้นข้าวแสดงในรูปค่าเฉลี่ย
2.4 การทดสอบความชื้นข้าวนึ่ง
ตัวอย่างข้าวนึ่ง 30 g อบด้วยตู้อบลมร้อน (Memmert, model
ULE500, Schwabach, Germany) ที่อุณหภูมิ 103°C เป็นเวลา
72 h ตามวิธีการของ AACC method (AACC, 1995)
2.5 การประเมินค่าการสิ้นเปลืองพลังงาน
การสิ้ น เปลื อ งพลั ง งานจํ า เพาะ (specific
energy
consumption) ประเมินจาก ค่าการใช้พลังงานในระบบอบแห้งต่อ
การระเหยน้ํา 1 kg คํานวณจากสมการ
SEC 

Em  Eh
Mw

(1)

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

รูปที่ 2 รูปแบบการกระจายตัวของเมล็ดข้าวนึ่งในห้องอบแห้งที่
ระยะการชน 5 cm
รู ปที่ 2 แสดงรู ปแบบการกระจายตั วของเมล็ ดข้ าวนึ่ งในห้ อง
อบแห้ง การเพิ่มอัตราการป้อนข้าวนึ่งทําให้ความหนาแน่นของเมล็ด
ในห้องอบแห้งต่ํากว่าที่อัตราการป้อนข้าวนึ่งสูง ที่ความเร็วอากาศ
อบแห้ง 25 m/s อัตราการป้อนข้าวนึ่ง 80 และ 160 kgdry solid/h
(แสดงในรูปที่ 2a และ 2b) เมล็ดข้าวกระจายตัวอย่างทั่วถึงตลอด
พื้ น ที่ ภ ายในห้ อ งอบแห้ ง แสดงว่ า ที่ ค วามเร็ ว อากาศอบแห้ ง นี้ มี
โมเมนตัมเพียงพอที่จะนําพาเมล็ดเข้าสู่ห้องอบแห้งและทําให้เมล็ด
สัมผัสกับลมร้อนอย่างทั่วถึง
รูปที่ 2c แสดงผลของความเร็วอากาศอบแห้งที่มีต่อรูปแบบการ
กระจายตัวของเมล็ดข้าว ที่ความเร็วอากาศอบแห้ง 10 m/s การ
กระจายของเมล็ ดข้ า วไม่ ทั่ วถึ งพื้ น ที่ ห้ อ งอบแห้ ง เมล็ ดข้ า วที่ อยู่
ด้านล่างไม่สามารถเคลื่อนที่ย้อนกลับขึ้นด้านบนห้องอบแห้ง ทําให้
เมล็ดเคลื่อนที่ออกจากห้องอบแห้งอย่างรวดเร็ว อากาศอบแห้งและ
เมล็ ดข้ าวยั งไม่ คุ กเคล้ ากั นอย่ างทั่ วถึ ง เป็ นข้ อด้ อยสํ าหรั บระบบ
อบแห้ง ที่ความเร็วอากาศอบแห้ง 15 m/s รูปแบบการกระจายตัว
ของเมล็ดข้าวในห้องอบแห้งคล้ายคลึงกับที่ความเร็วอากาศอบแห้ง
25 m/s (แสดงในรูปที่ 2b and 2d) ดังนั้นถ้าพิจารณาเฉพาะการลด
ความชื้น ความเร็วอากาศอบแห้งที่ 15 m/s เพียงพอสําหรับการ
อบแห้งข้าวนึ่งด้วยเครื่องอบแห้งกระแสชน
3.2 ผลการลดความชื้นข้าวนึ่ง
รูปที่ 3 แสดงการลดลงของความชื้นข้าวนึ่งที่อัตราการป้อนข้าว
นึ่งต่ างกั น การลดลงของความชื้ นที่แต่ ละเงื่ อนไขการป้อนข้าวนึ่ ง
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ที่อัตราการป้อนข้าวนึ่งสูงความชื้นลดลงได้
น้อยกว่าที่อัตราการป้อนข้าวนึ่งต่ํา การเพิ่มอัตราการป้อนข้าวนึ่งทํา
ให้ปริมาณเมล็ดที่อยู่ในห้องอบแห้งเพิ่มขึ้น ความชื้นอากาศในห้อง
อบแห้งจึงมีปริมาณมากขึ้น ความแตกต่างระหว่างความชื้นที่ผิวเมล็ด
กับความชื้นอากาศจึงน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการป้อนข้าว
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นึ่งที่ต่ํากว่า ที่อุณหภูมิอบแห้ง 190ºC การลดลงของความชื้นข้าวนึ่ง
ที่อัตราการป้อนข้าวนึ่ง 160 kgdrysolid/h น้อยกว่าที่อัตราการป้อนข้าว
นึ่ง 80 kgdrysolid/h ประมาณ 13%
เมื่อเปรียบเทียบผลของอัตราการป้อนวัสดุต่อการลดความชื้นกับ
รายงานการวิจัยของ Min Du (Du et al., 2015) ซึ่งใช้เมล็ดข้าวฟ่าง
มีความหนาแน่น 1,350 kg/m3 เป็นวัสดุอบแห้ง ที่เงื่อนไขอุณหภูมิ
อบแห้ง 127 ºC ระยะชน 20 cm และความเร็วอากาศอบแห้ง 15
m/sที่อัตราการป้อนวัสดุ 18.5 kg/h ความชื้นวัสดุลดลงได้มากว่าที่
อัตราการป้อนวัสดุ 51.7 kg/h ประมาณ 16% ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษานี้ เนื่องจากข้าวฟ่างและข้าวนึ่งมีความหนาแน่นใกล้เคียง
กัน นอกจากนี้ Sathpornprasath et al., (2007) และ Choicharoen et al., (2010) ใช้เรซินและกากถั่วเหลืองเป็นวัสดุอบแห้ง และ
แสดงว่าผลของอัตราการป้อนวัสดุต่ําลดความชื้นได้มากว่าที่อัตราการ
ป้ อนวั สดุ สู งประมาณ 40% ผลการศึ กษาดั งกล่ าวแสดงให้ เห็ นว่ า
อัตราการป้อนวัสดุมีผลน้อยเมื่อใช้วัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่าเป็นวัสดุ
อบแห้ง เนื่องจากระยะเวลาที่วัสดุอยู่ในระบบอบแห้งสั้นมาก น้ําที่อยู่
ภายในจึงมีเวลาไม่เพียงพอสําหรับการแพร่มายังผิว แต่วัสดุที่มีขนาด
เล็กน้ําที่อยู่ภายในสามารถแพร่ออกมายังผิวได้อย่างรวดเร็ว อัตราการ
ป้อนวัสดุจึงมีผลกระทบต่อวัสดุขนาดเล็กมากว่าอย่างมีนัยสําคัญ
จากข้อมูลข้างต้นการลดความชื้นข้าวนึ่งถูกจํากัดด้วยการแพร่
ของน้ําภายในเมล็ด การเพิ่มอัตราการป้อนข้าวนึ่งมีผลกระทบต่อการ
ลดความชื้นเพียงเล็กน้อยแต่ได้ประโยชน์ในด้านการเพิ่มปริมาณการ
ผลิต ดั งนั้นการอบแห้ งข้าวนึ่ งด้วยเครื่องอบแห้งกระแสชนควรใช้
อัตราการป้อนข้าวนึ่งที่สูงเท่าที่เป็นไปได้

รูปที่ 4 ผลกระทบของอุณหภูมิอบแห้งต่อการลดความชื้น ที่อัตรา
การป้อนข้าวนึ่ง 160 kgdrysolid/h
ผลกระทบของอุณหภูมิอบแห้งต่อการลดความชื้นแสดงในรูปที่ 4
เมื่อเพิ่มอุณหภูมิการอบแห้งความชื้นข้าวนึ่งลดลงได้เร็วกว่า เนื่องจาก
ที่ อุ ณหภู มิ อบแห้ งสู งนั้ นมี ความแตกต่ างระหว่ างอุ ณหภู มิ อากาศ
อบแห้งกับอุณหภูมิที่ผิวเมล็ดมาก อัตราการถ่ายเทความร้อนและ
อัตราการระเหยน้ําจึงมากขึ้นตามไปด้วย

รูปที่ 5 ผลกระทบของความเร็วอากาศอบแห้งต่อการลดความชื้น ที่
อุณหภูมิอบแห้ง 190ºC และอัตราการป้อนข้าวนึ่ง 160 kgdrysolid/h

รูปที่ 3 ผลกระทบของอัตราการป้อนข้าวนึ่งต่อการลดความชื้น ที่
อุณหภูมิอบแห้ง 190ºC

ผลกระทบของความเร็วอากาศอบแห้งต่อการลดความชื้นแสดงใน
รูปที่ 5 การเพิ่มความเร็วอากาศอบแห้งทําให้โมเมนตัม ของเมล็ดข้าว
นึ่งสูงขึ้น การผสมกันระหว่างอากาศอบแห้งกับเมล็ดในห้องอบแห้ง
เป็ นไปอย่ างทั่ วถึ ง (ดูรู ปที่ 2) ที่อุณหภู มิอบแห้ งเท่ ากั น ความเร็ ว
อากาศอบแห้งสูงจึงลดความชื้นได้ดีกว่า อย่างไรก็ตามการอบแห้งโดย
ใช้ ความเร็ วอากาศอบแห้ งสู งกว่ าระบบจะสิ้นเปลื องพลั งงานมาก
ดังนั้นการเลือกใช้ความเร็วอากาศอบแห้งจึงขึ้นกับปัจจัยด้านการ
สิ้นเปลืองพลังงานและคุณภาพข้าวนึ่งที่ผ่านการอบแห้ง โดยอภิปราย
ไว้ในหัวข้อการสิ้นเปลืองพลังงาน
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รูปที่ 6 ผลกระทบของระยะการชนต่อการลดความชื้น ที่อุณหภูมิ
อบแห้ง 190ºC อัตราการป้อนข้าวนึ่ง 160 kgdrysolid/h และ
ความเร็วอากาศอบแห้ง 25 m/s
ผลกระทบจากระยะการชนที่มีต่อการลดความชื้นแสดงดังรูปที่ 6
การลดลงของความชื้นที่ระยะการชน 5 และ 13 cm ไม่แตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญ โดยเหตุผลหลัก 2 อย่าง เหตุผลที่เป็นไปได้อย่างแรกคือ
รูปแบบการกระจายตัวของเมล็ดข้าวที่การทดลองทั้งสองเงื่อนไขไม่มี
ความแตกต่างกัน (ดูรูปที่ 2d สําหรับระยะการชน 5 cm) ถ่ายเท
ความร้ อนและมวลสารจึ งไม่ แตกต่ างกั น ที่ เงื่ อนไขอุ ณหภู มิ และ
ความเร็วอากาศอบแห้งเท่ากัน เหตุผลที่สอง แม้ว่าระยะการชนสั้น
กว่าจะทําให้จํานวนเมล็ดข้าวทะลุผ่านจากกระแสอากาศที่นําพาเข้า
มายังห้องอบแห้งไปยังกระแสอากาศฝัง่ ตรงข้ามได้มากว่า มีระยะเวลา
ที่เมล็ดข้าวคงอยู่ในระบบนานกว่า (Choicharoen et al., 2010)
ความชื้นน่าจะลดลงได้มากว่า แต่ปริมาณน้ําที่ระเหยออกจากเมล็ด
ข้าวนึ่งถูกจํากัดด้วยการแพร่ภายในเมล็ด ดังนั้นการปรับเปลี่ยนระยะ
การชนจึงไม่มีผลต่อการลดความชื้น ซึ่งให้ผลต่างจากรายงานการวิจัย
ที่ผ่านมา โดย Sathpornprasath et al., (2007), Choicharoen et
al., (2010) และNimmol et al., (2010) พบว่าที่ระระการชนสั้น การ
ลดความชื้นวัสดุทําได้ดีกว่าที่ระยะการชนยาว และให้เหตุผลว่า ที่
ระยะการชนสั้นเกิดความปั่นป่วนของกระแสอากาศสูงกว่า ส่งผลให้
การถ่ายเทความร้อนและมวลสารในห้องอบแห้งสูง ความชื้นจึงลดลง
ได้มาก ในทางตรงกันข้าม Du et al., (2015) พบว่าที่ระยะการชน
ยาวกว่า มีการลดความชื้นได้มากกว่าที่ระยะการชนสั้น เนื่องจาก
ระยะการชนยาวทํ า ให้ ป ริ มาตรห้ องอบแห้ ง มากขึ้ น วั ส ดุ ในห้ อง
อบแห้งจึงมีความหนาแน่นน้อย การลดความชื้นจึงมากกว่า ผลการ
ทดลองที่ต่างกันมีความเป็นไปได้เนื่องจาก แต่ละการศึกษาได้ใช้วัสดุ
อบแห้งต่างชนิดกัน อย่างไรก็ตาม Wu, (2007) พบว่า ประสิทธิภาพ
การลดความชื้นดีที่สุด ระยะการชนต่อเส้นผ่านศูนย์กลางท่อทางเข้า
(s/d0) ควรอยู่ในช่วง 3.0-4.0
3.3 ผลการทดสอบร้อยละต้นข้าว
รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นข้าวนึ่งและร้อยละต้น
ข้าว ที่เงื่อนไขอุณหภูมิอบแห้งต่างกัน อุณหภูมิอากาศอบแห้ง อัตรา
การป้อนข้าวนึ่งและความเร็วอากาศอบแห้งไม่มีผลต่อร้อยละต้นข้าว
การลดลงของร้อยละต้นข้าวขึ้นอยู่กับความชื้นหลังการอบแห้งเพียง

ตัวแปรเดียว ดังแสดงในรูปที่ 7 ที่ความชื้นข้าวนึ่งเท่ากับ 50%(d.b.)
ถึง 30%(d.b.) ร้อยละต้นข้าวมีค่าใกล้เคียงกับร้อยละต้นข้าวอ้างอิง
จนกระทั่งความชื้นลดลงต่ํากว่า 25-30%(d.b.) ร้อยละต้นข้าวเริ่มลด
ต่ําลงอย่างมีนัยสําคัญ ที่เป็นเช่นนี้เพราะการลดความชื้นข้าวลงอย่าง
ต่อเนื่องทําให้เกิดความความเค้นภายในเมล็ดเป็นผลให้เกิดรอยร้าว
ขึ้นระหว่างการอบแห้ง รอยร้าวภายในเมล็ดทําให้ข้าวหักเมื่อเข้าสู่
ขั้นตอนการขัดสี (Soponronnarit, 1994) ดังนั้นการอบแห้งข้าวนึ่ง
ด้วยเครื่องอบแห้งกระแสชนไม่ควรลดความชื้นลงต่ํากว่า 25%(d.b.)
หรือถ้ามีความจําเป็นต้องลดความชื้นต่ํากว่านี้ ควรพักข้าวไว้เป็นเวลา
ประมาณ 30 นาทีเพื่อลดปริมาณข้าวหัก (Tuyen et al., 2009,
Pruengam et al., 2014) การพักข้าวเป็นการลดความเค้นที่เกิดจาก
การลดความชื้นในระหว่างอบแห้ง ความเร็วอากาศอบแห้งและระยะ
การชนไม่ส่งผลกระทบต่อร้อยละต้นข้าว

รูปที่ 7 การเปลี่ยนแปลงร้อยละต้นข้าว: (a) ผลกระทบจากอัตรา
การป้อนข้าวนึ่งที่ t = 190ºC, (b) ผลกระทบจากอุณหภูมิอากาศ
อบแห้ง ที่ Wp = 160 kgdry solid/h
3.4 การสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ
การประเมิ นการสิ้นเปลื องพลั งงาน ในการศึ กษานี้ นําเสนอใน
รู ปแบบการสิ้ นเปลื องพลั งานที่ ใช้ ในการอบแห้ งต่ อการระเหยน้ํ า
จํานวน 1 kg จากวัสดุ รูปที่ 8 แสดงการสิ้นเปลืองพลังงานความร้อน
(Specific thermal energy consumption) การสิ้นเปลืองพลังงาน
ไฟฟ้า (Specific electrical energy consumption) และการ
สิ้นเปลืองพลังงานรวม (total specific energy consumption ดัง
แสดงในรูปที่ 8 การสิ้นเปลืองพลังงานความร้อนต่ํากว่าการสิ้นเปลือง
พลั ง งานไฟฟ้ า 5-8 เท่ า ขึ้ น กั บ เงื่ อ นไขการทดลอง ต่ า งจาก
กระบวนการอบแห้งโดยทั่วไปที่พลังงานความร้อนมักถูกใช้มากกว่า
พลังงานไฟฟ้าอยู่มาก (Soponronnarit et al., 2001) ที่เป็นเช่นนี้
เพราะเครื่องอบแห้งกระแสชนใช้ความเร็วอากาศอบแห้งสูง ดังนั้นจึง
มีความดันลดในระบบสูงตามไปด้วย พลังงานจึงถูกใช้ไปกับพัดลมเพื่อ
สร้ างกระแสอากาศอบแห้ ง อี กทั้ งยั งเพิ่ มความร้ อนให้ กั บอากาศ

313

แวดล้อมที่เข้ามาในระบบอีกประมาณ 80°C โดยไม่มีการรับความ
ร้อนจากฮีตเตอร์ไฟฟ้า เมื่อเพิ่มอุณหภูมิอบแห้งให้ถึงค่าที่กําหนดไว้
ในการการทดลอง (150-190°C) ระบบจึงใช้พลังงานความร้อนจากฮีต
เตอร์เพียงเล็กน้อย ในรูปที่ 8a การสิ้นเปลืองพลังงานความร้อนลดลง
เมื่อเพิ่มอัตราการป้อนข้าวนึ่งที่เงื่อนไขอุณหภูมิเดียวกัน ดังนั้นการ
อบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งกระแสชนควรใช้อัตราการป้อนวัสดุที่สูง
เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานความร้อน เมื่อพิจารณาการสิ้นเปลือง
พลังงานที่อุณหภูมิอากาศอบแห้งต่างๆกัน การสิ้นเปลืองพลังงาน
ความร้อนการเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิอากาศอบแห้งดังที่คาดไว้ เนื่อง
จากฮีตเตอร์ใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อเพิ่มอุณหภูมิในอากาศอบแห้ง ใน
รูปที่ 8b แสดงถึงการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าลดลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ
อากาศอบแห้งและอัตราการป้อนวัสดุอย่างมีนัยสําคัญ ที่เป็นเช่นนี้
เพราะการเพิ่มอุณหภูมิอากาศอบแห้งทําให้อัตราการระเหยน้ําเพิ่มขึ้น
และการเพิ่ ม อั ต ราการป้ อ นวั ส ดุ ทํ า ให้ ล ดเวลาในการอบแห้ ง
ระยะเวลาที่พัดลมไฟฟ้าทํางานจึงสั้นลง (การทดลองแต่ละเงื่อนไขใช้
ข้าว 4 kg) รูปที่ 8c แสดงการสิ้นเปลืองพลังงานรวม ค่าการสิ้นเปลือง
พลังงานต่ําสุดอยู่ที่เงื่อนไขอุณหภูมิอากาศอบแห้ง 190°C และอัตรา
การป้อนวัสดุ 160 kgdrysolid/h การสิ้นเปลืองพลังงานรวมเท่ากับ 15
MJ/kg-water evaporation

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

รูปที่ 9 การสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่เงื่อนไขความเร็วอากาศ
อบแห้งต่างกัน (อุณหภูมิอากาศอบแห้ง = 190°C และอัตราการป้อน
ข้าวนึ่ง= 160 kgdrysolid/h)
ผลกระทบจากความเร็วอากาศอบแห้งต่อการสิ้นเปลืองพลังงาน
ในการอบแห้งข้าวนึ่งด้วยเครื่องอบแห้งกระแสชน ที่เงื่อนไขอุณหภูมิ
อากาศอบแห้ง และอัตราการป้อนข้าวนึ่งเท่ากันแสดงดังรูปที่ 9 การ
สิ้นเปลืองพลั งงานความร้ อนลดลงเมื่ อลดความเร็ วอากาศอบแห้ ง
เนื่องจากอัตราการไหลของอากาศที่สูง ทําให้มวลอากาศที่ไหลผ่าน
ห้ องอบแห้ งเพิ่ มขึ้ น ระบบจึ งใช้ พลั งงานมากขึ้ นเพื่ อเพิ่ มอุ ณหภู มิ
อากาศอบแห้ง เมื่อพิจารณาการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าพบว่า การ
เพิ่มความเร็ วอากาศอบแห้งทําให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้ น
เพราะว่าอัตราการไหลของมวลอากาศสูงทําให้พัดลมไฟฟ้าใช้พลังงาน
มากขึ้นดังที่คาดไว้ อย่างไรก็ตามที่ความเร็วอากาศอบแห้งเท่ากับ 10
m/s ค่าการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ากลับเพิ่มขึ้น เนื่องจากการลด
ความเร็ ว อากาศอบแห้ ง ทํ า ให้ ค วามชื้ น ข้ า วนึ่ ง ลดลงช้ า ส่ ง ผลให้
เครื่องอบแห้งทํางานนานขึ้น ค่าการสิ้นเปลืองพลังงานต่ําสุดเท่ากับ

314

11 MJ/kg-water evaporation ที่เงื่อนไขความเร็วอากาศอบแห้ง 15
m/s เครื่องอบแห้งกระแสชนสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าประมาณ 90%
ของพลังงานทั้งหมด เนื่องจากการใช้ความเร็วอากาศอบแห้งสูงทําให้
เกิดความดันลดในระบบมาก พลังงานส่วนใหญ่จึงถูกใช้ไปกับพัดลม
ไฟฟ้า
4. สรุป
การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิอากาศอบแห้ง ความเร็วอากาศ
อบแห้ ง อั ตราการป้ อนวั สดุ และระยะการชน ที่ ส่ งผลต่ อการลด
ความชื้นและคุณภาพข้าวนึ่ง พบว่าทุกตัวแปรมีผลต่อการลดความชื้น
ยกเว้นระยะการชน ความชื้นลดลงมากขึ้นเมื่อเพิ่มทั้งอุณหภูมิและ
ความเร็วอากาศอบแห้ง การลดอัตราการป้อนวัสดุทําให้ความชื้นข้าว
นึ่งลดลงมากขึ้น ร้อยละต้นข้าวไม่สัมพันธ์กับอุณหภูมิและความเร็ว
อากาศอบแห้ง แต่สัมพันธ์กับความชื้นหลังอบแห้ง เพื่อรักษาร้อยละ
ต้นข้าวให้ใกล้เคียงกับค่าร้อยละต้นข้าวก่อนอบแห้ง ความชื้นหลัง
อบแห้งไม่ควรต่ํากว่า 25-30% (d.b.) เพื่อประหยัดพลังงานในระบบ
อบแห้ง เครื่องอบแห้งกระแสชนควรอบแห้งข้าวเปลือกที่อัตราการ
ป้อนวัสดุสูงเท่าที่จะเป็นไปได้ ความเร็วอากาศอบแห้งที่ 15 m/s
เพียงพอต่อการอบแห้งข้าวนึ่ง อุณหภูมิอากาศอบแห้งที่ 190°C เป็น
อุณหภูมิแนะนําสําหรับอบแห้งข้าวนึ่งด้วยเครื่องอบแห้งกระแสชน
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การจําลองการอบแห้งข้าวเปลือกนึง่ ในเครือ่ งอบแห้งแบบกระแสชนด้วยวิธี
พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณร่วมกับวิธเี อลิเมนต์ไม่ต่อเนื่อง
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บทคัดย่อ
แม้จะมีงานวิจัยในอดีตที่แสดงให้เห็นว่าการอบแห้งแบบกระแสชน เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับการอบแห้งข้าวเปลือกนึ่ง
แต่การอบแห้งเพียงขั้นตอนเดียวไม่เพียงพอสําหรับข้าวเปลือกที่มีความชื้นสูง งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาการจําลองการอบแห้งข้าวเปลือกนึ่งใน
เครื่องอบแห้งแบบกระแสชนแบบหลายขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วยการอบแห้งทั้งในช่วงอัตราการอบแห้งแบบคงที่และอัตราการอบแห้งลดลง
ทั้งนี้อาศัยวิธีการจําลองแบบพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณร่วมกับวิธีเอลิเมนต์ไม่ต่อเนื่องในการจําลองการอบแห้งข้าวเปลือกนึ่งในเครื่อง
อบแห้งแบบกระแสชนเป็นจํานวน 7 รอบ ที่อุณหภูมิอากาศร้อน 150, 170 และ 190◦C อัตราการป้อนข้าวเปลือกนึ่ง 110 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
ความเร็วอากาศขาเข้า 25 เมตรต่อวินาที และระยะห่างการชน 5 เซนติเมตร โดยในแต่ละรอบการอบแห้งจะมีการพักเมล็ดข้าวในที่อับอากาศ
เป็นระยะเวลา 4 นาที จากผลการศึกษาพบว่าแบบจําลองสามารถทํานายผลค่าความชื้นและอุณหภูมิของข้าวเปลือกนึ่งได้ใกล้เคียงกับผลการ
ทดลอง โดยผลอัตราการลดลงของความชื้นข้าวเปลือกนึ่งขึ้นอยู่กับทั้งอุณหภูมิอากาศร้อนและจํานวนรอบการอบแห้ง
คําสําคัญ: พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณร่วมกับวิธีเอลิเมนต์ไม่ต่อเนื่อง, การอบแห้งแบบรวดเร็ว, การถ่ายโอนความร้อนและมวล, การอบแห้งแบบกระแสชน

CFD-DEM simulation of parboiled paddy drying in an impinging stream dryer
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Abstract
Although previous research has been shown that impinging stream drying (ISD) can be an attractive alternative
for parboiled paddy drying, single stage ISD is not adequate due to the higher moisture nature of paddy. The aim of this
study was to investigate the simulation of a multi-stage drying of parboiled paddy in an impinging stream dryer during the
constant and falling drying rate periods. Computational fluid dynamics with the incorporation of the discrete element
method (CFD-DEM) was used to simulate the drying of parboiled paddy in an impinging stream dryer during seven cycles
of ISD at inlet air temperatures of 150, 170 and 190 ◦C; parboiled paddy feed rate of 110 kgdry paddy/h; inlet air velocity of
25 m/s and impinging distance of 5 cm. During each cycle the paddy was tempered for 4 min, after which the paddy was
again fed back into the dryer. The results showed that the model gave predictions that were in good agreement with the
experimental mean parboiled paddy moisture content and temperature data. The simulated results revealed that the
moisture reduction rate of the parboiled paddy depended both on the inlet drying air temperature and number of drying
cycles.
Keywords: CFD-DEM, Flash drying, Heat and mass transfer, Impinging stream drying.

1. บทนํา
เครื่องอบแห้งแบบกระแสชน (Impinging stream dryer, ISD)
เป็นเครื่องอบแห้งที่เหมาะสมกับการอบแห้งวัสดุอนุภาคที่มีความชื้น

ที่ผิวสูง (Kudra and Mujumdar, 1989 and 2007). มีหลักการ
พื้ นฐานคื อ การนํ ากระแสของไหลสองกระแสหรื อมากกว่ า ซึ่ งมี
อุณหภูมิและความเร็วสูงโดยมีทิศทางตรงกันข้ามมาชนกัน สําหรับ
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วัสดุอนุภาคที่ต้องการจะอบแห้งสามารถป้อนเข้าสู่ห้องอบแห้งไป
พร้อมกับกระแสของไหลกระแสใดกระแสหนึ่งหรือทุกกระแสของไหล
ก็ได้ ซึ่งในบริเวณการชนมีความปั่นป่วนสูง ทําให้เกิดกระบวนการ
ถ่ายเทความร้อนและมวลสารในอัตราที่สูง ดังนั้นความชื้นของอนุภาค
จึงระเหยออกไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ใช้เวลาในการอบแห้งสั้นลง
เนื่องจากพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของอนุภาคในระบบอบแห้ ง
แบบกระแสชนมี ความซั บซ้ อน ดั งนั้ นแบบจํ าลองการไหลจึ งเป็ น
เครื่องมือที่สําคัญในการศึกษาคุณลักษณะการอบแห้งในระบบอบแห้ง
แบบกระแสชน ซึ่งที่ผ่านมา Khomwachirakul et al. (2016) ได้
ศึกษาคุณลักษณะการไหลและการอบแห้งอนุภาคความชื้นสูงในระบบ
อบแห้งแบบกระแสชน ด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณร่วมกับ
วิธีเอลิเมนต์ไม่ต่อเนื่อง (CFD-DEM) โดยศึกษาถึงผลกระทบของตัว
แปรต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศร้อนขาเข้า ความเร็วของอากาศร้อน
อัตราการป้อนวัสดุอนุภาคและระยะห่างการชนที่มีผลต่อคุณลักษณะ
ของการอบแห้ง จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแบบจําลอง CFDDEM สามารถทํานายค่าความชื้นและเวลาที่อนุภาคอยู่ในระบบ
อบแห้งได้ใกล้เคียงกับผลการทดลอง อย่างไรก็ตามในการศึกษาของ
Khomwachirakul et al. (2016) ที่ผ่านมามุ่งเน้นศึกษาเฉพาะการ
อบแห้งแบบขั้นตอนเดียวเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอเมื่ออนุภาคที่ต้องการ
อบแห้งมีความชื้นที่สูง สําหรับข้าวเปลือกนึ่ง ถือได้ว่าเป็นอนุภาคที่มี
ความชื้นสูง การอบแห้งแบบหลายขั้นตอนในระบบกระแสชนนับว่า
เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการลดความชื้นของข้าวเปลือกนึ่งให้อยู่ในระดับ
ที่ ปลอดภั ยสํ าหรั บการเก็ บรั กษา ในการศึ กษานี้ จึ งใช้ แบบจํ าลอง
CFD-DEM ทําการศึกษาการอบแห้งข้าวเปลือกนึ่งในเครื่องอบแห้ง
แบบกระแสชนแบบหลายขั้นตอน ซึ่งมุ่งเน้นศึกษาผลกระทบของตัว
แปรต่ างๆ ได้ แก่ อุ ณหภู มิอากาศร้ อนขาเข้ าและจํ านวนรอบการ
อบแห้ง ที่มีผลต่อค่าความชื้นสุดท้ายของข้าวเปลือกนึ่งที่ทางออกของ
ห้องอบแห้ง และอุณหภูมิของข้าวเปลือกนึ่ง
2. แบบจําลองทางคณิตศาสตร์
2.1 ในการศึกษานี้สมการควบคุมการไหลของของไหลถูกพิจารณา
ดังสมการต่อไปนี้ (Khomwachirakul et al. 2016)
สมการความต่อเนื่อง
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2.2 แบบจําลองความปั่นป่วน
ในการศึกษานี้ใช้แบบจําลอง Realizable k-  model ซึ่งแสดง
ได้ดังสมการ (Khomwachirakul et al., 2016)
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2.3 สมการควบคุมการเคลื่อนที่ของอนุภาค
สมการการเคลื่ อนที่ ของอนุ ภาคสามารถกํ าหนดได้ ดั งสมการ
ต่อไปนี้
mp

dup
dt

(7)

 Fg  FD  FC

โดยที่ Fg คือ แรงเนื่องจากแรงโน้มถ่วง FD คือ แรงฉุดลากและ
FC คือ ผลรวมของแรงปฏิสัมพันธ์กันระหว่างอนุภาคกับอนุภาค
ซึ่งรายละเอียดดูได้จาก Khomwachirakul et al. (2016)
2.4 การถ่ายโอนความร้อนและมวลของอนุภาค
การจําลองการถ่ายโอนความร้อนและมวลของข้าวเปลือกนึ่ง ใน
แต่ละรอบของการอบแห้ง แบ่งได้เป็น 2 ขั้นตอนคือ
2.4.1 ขั้นตอนการอบแห้ง
สมการการถ่ายโอนความร้อนพิจารณาได้จาก (Meeso et al.,
2007)
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สมการการถ่ายโอนมวลพิจารณาได้จาก
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สภาวะเงื่อนไขเริ่มต้น
Tp  T0 เมื่อ t  0 และ 0  r  Rp

สมการอนุรักษ์พลังงาน
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(10)

M p  M 0 เมื่อ t  0 และ 0  r  Rp

(11)

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของข้าวเปลือก

เงื่อนไขขอบเขต
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p

(552+282Mp)/(1-(0.623-0.25Mp)) (Meeso et al., 2007)

hfg

(2502-2.386(Tp_av-273.15))(1+2.496exp(-21.733Mp) 103
(Madhiyanon et al., 2006)
2.55 10-7 (Pitipat et al., 2016)
20580 (Pitipat et al., 2016)
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของสัมประสิทธ์การถ่ายโอนความร้อน
และมวล

(15)

คุณสมบัติ
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2.4.2 ขั้นตอนการพักเมล็ดข้าวในที่อับอากาศ
ในขั้นตอนนี้ สมการการถ่ายโอนความร้อนและมวลเป็นดังสมการ
ที่ 8 และ 9 ตามลําดับ สําหรับเงีอนไขที่สภาวะเริ่มต้นและเงื่อนไข
ขอบเขตแสดงดังสมการต่อไปนี้
สภาวะเงื่อนไขเริ่มต้น
Tp  T r  เมื่อ t  0 และ 0  r  Rp

(16)

M p  M r  เมื่อ t  0 และ

(17)

0  r  Rp

Tp
r
Tp
r

M p
r
M p

 0 เมื่อ t  0 และ r  0
 0 เมื่อ t  0 และ r  Rp

(19)
(20)

 0 เมื่อ t  0 และ r  Rp

(21)

ขณะที่สัมประสิทธิ์การแพร่ยังผล แสดงได้ดังสมการต่อไปนี้
  E0 

Deff  D0 exp
 RT 
 p

Nu
hm

D

(18)

 0 เมื่อ t  0 และ r  0

hc

Sh

เงื่อนไขขอบเขต

r

kp

ค่าที่ใช้ในการจําลอง
1110+44.8Mw (Meeso et al., 2007)
0.0863+0.00134Mw (Meeso et al., 2007)

cp

Tp

kp

คุณสมบัติ

(22)

สําหรับคุณสมบัติของข้าวและความสัมพันธิ์ของสัมประสิทธ์การ
ถ่ายโอนความร้อนและมวลแสดงดังตารางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ

ค่าที่ใช้ในการจําลอง


 n (1  RH )
0.01

6
4
.
723
10
(
T
273
.
15
)



g



1 2.386

(Meeso et al., 2007)
Nukg/dp (Patiwat et al., 2016)
2+0.6Re1/2Pr1/3 (Patiwat et al., 2016)
(Sh/dp) D (Patiwat et al., 2016)
2+0.6Re1/2Sc1/3 (Patiwat et al., 2016)
4.56 10-9 Tg1.5 (Rahimi et al., 2010)

3. สมมติฐานที่ใช้ในการจําลอง
ในการศึกษานี้ อากาศมีค่าความหนืด ค่าการนําความร้อนและค่า
ความจุความร้อนเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของอากาศ (Frydman et
al., 1998) โดยที่ไม่พิจารณาความร้อนสูญเสียผ่านผนัง ขณะที่
อนุภาคพิจารณาให้เป็นทรงกลมและมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน โดยที่
อนุภาคไม่มีการเปลี่ยนรูปร่างในขณะที่อนุภาคเกิดการชนกันหรือ
หลังจากชนกัน สําหรับการถ่ายโอนความร้อนและมวลภายในอนุภาค
พิจารณาในแนวทิศทางรัศมีของอนุภาคเพียงอย่างเดียว ซึ่งอนุภาคมี
ความชื้ นและอุ ณ หภู มิ ภายในเมล็ ดสม่ํ าเสมอในช่ วงเริ่ มต้ น และ
อนุภาคถูกป้อนเข้าสู่ระบบอบแห้งแบบกระแสชนจํานวน 50 อนุภาค
การศึกษานี้จะใช้รูปร่างของห้องอบแห้งของระบบอบแห้งแบบ
กระแสชนในการจําลองแบบ (Patiwat et al., 2016) ซึ่งแสดงดังรูปที่
1 กริ ด ที่ ส ร้ า งขึ้ น มี จํ า นวน 227,142 เอลิ เ มนต์ ในการจํ า ลอง
ข้าวเปลือกนึ่งถูกอบแห้งทั้งหมด 7 รอบการอบแห้ง ซึ่งในแต่ละรอบ
การอบแห้ง จะถูกพักในที่อับอากาศเป็นเวลา 4 นาที หลังจากนั้น
ข้าวเปลือกนึ่งจะถูกนํากลับเข้าสู่เครื่องอบแห้งอีกครั้ง สําหรับตัวแปร
ในการจําลองได้แสดงดังตารางที่ 3
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รูปที่ 1
2016)

แผนผังห้องอบแห้งที่ใช้ในการจําลอง (Patiwat et al.,

4. สภาวะเงื่อนไขของเขต
กําหนดให้บริเวณท่อทางเข้า อากาศร้อนมีค่าความเข้มของความ
ปั่นป่วน 5% ขณะที่ผนังพิจารณาเป็นแบบไม่ลื่น และบริเวณทางออก
ห้องอบแห้งอากาศมีค่าความดันเท่ากับความดันบรรยากาศ

จากรูปที่ 2 จะพบว่า เมื่ออัตราการป้อนวัสดุอนุภาค ความเร็ว
อากาศร้อนขาเข้าและระยะห่างการชนมีค่าคงที่ อัตราการลดความชืน้
ของข้าวเปลือกนึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อตัวกลางการอบแห้ง คือ อากาศร้อน
มีอุณหภูมิสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากอุณหภูมิตัวกลางการอบแห้งขาเข้าที่
สู ง ขึ้ น ทํ า ให้ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งอุ ณ หภู มิ ข องอากาศร้ อ นกั บ
อุณหภูมิผิวของข้าวเปลือกนึ่งเพิ่มมากขึ้น ทําให้อัตราการถ่ายเทความ
ร้ อ นและมวลสารมี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การระเหยน้ํ า ที่ ผิ ว
ข้ าวเปลื อกนึ่ งเพิ่ มมากขึ้ น ในกรณี ผลกระทบของจํ านวนรอบการ
อบแห้ งที่ มี ผลต่ อค่ าความชื้ นเฉลี่ ยของข้ าวเปลื อกนึ่ ง พบว่ า การ
เพิ่ ม ขึ้ น ของจํ า นวนรอบการอบแห้ ง ทํ า ให้ ป ริ ม าณความชื้ น ของ
ข้าวเปลือกนึ่งลดลง และเมื่อทําการเปรียบเทียบผลของการจําลองกับ
การทดลองพบว่า ผลของการจําลองให้ผลสอดคล้องกับผลการทดลอง
และมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 5%

ตัวแปร
เส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาค (mm)
ค่าคงที่ของสปริง (N/m)
สัมประสิทธิ์การชดเชย
ระหว่างอนุภาคกับผนัง
ระหว่างอนุภาคกับอนุภาค
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน
อุณหภูมิอากาศร้อนขาเข้า (°C)
ความเร็วอากาศร้อนขาเข้า (m/s)
อัตราการป้อนวัสดุอนุภาค
(kgdry solid/h)
ระยะห่างการชน (cm)
จํานวนรอบการอบแห้ง

การจําลอง
(CFD-DEM)
3.9
1000

การทดลอง

0.9
0.9
0.3
150,170, 190
25
110

150,170,190
25
110

5
7

5
7

Mean parboiled paddy temperature (°C)

ตารางที่ 3 ตัวแปรสําหรับการจําลอง
3.9
-

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1

2

3
4
Drying cycle
T=150
T=170
T=190
T=150
T=170
T=190

5. ผลและวิจารณ์
Mean parboiled paddy moisture content
(% d.b.)

100

5

6

7

°C : Experiment
°C : Experiment
°C : Experiment
°C : Simulation
°C : Simulation
°C : Simulation

รูปที่ 3 การเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยของข้าวเปลือกนึ่งหลังการ
อบแห้งที่อุณหภูมิต่างๆ ในแต่ละรอบการอบแห้งระหว่างผลของการ
จําลองทางคณิตศาสตร์และการทดลอง

55
50
45
40
35
30
25
20
0

1

2

3

4

5

6

7

Drying cycle
T=150 °C : Experiment
T=170 °C : Experiment
T=190 °C : Experiment
T=150 °C : Simulation
T=170 °C : Simulation
T=190 °C : Simulation

รูปที่ 2 การเปรียบเทียบค่าความชื้นเฉลี่ยของข้าวเปลือกนึ่งหลัง
การอบแห้งที่อุณหภูมิต่างๆ ในแต่ละรอบการอบแห้งระหว่างผลของ
การจําลองทางคณิตศาสตร์และการทดลอง

จากรูปที่ 3 จะพบว่า เมื่ออัตราการป้อนวัสดุอนุภาค ความเร็ว
อากาศร้ อ นขาเข้ า และระยะห่ า งการชนมี ค่ า คงที่ อุ ณ หภู มิ ข อง
ข้าวเปลือกนึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อตัวกลางการอบแห้ง คือ อากาศร้อนมี
อุณหภูมิสูงขึ้น ในกรณีผลกระทบของจํานวนรอบการอบแห้งที่มีผล
ต่อค่าความชื้นเฉลี่ยของข้าวเปลือกนึ่ง พบว่า การเพิ่มขึ้นของจํานวน
รอบการอบแห้ ง ทํ า ให้ อุ ณ หภู มิ ข องข้ า วเปลื อ กนึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง นี้
เนื่องจากจํานวนรอบที่เพิ่มขึ้นทําให้ข้าวเปลือกนึ่งอยู่ในระบบอบแห้ง
ได้มากขึ้นส่งผลให้มีความร้อนสะสมอยู่ในเมล็ดข้าวนึ่งได้สูงขึ้น และ
เมื่อทําการเปรียบเทียบผลของการจําลองกับการทดลองพบว่า ผล
ของการจํ าลองให้ ผลสอดคล้ องกั บผลการทดลอง และมี ค่ าความ
คลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 5%
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T

= อุณหภูมิของอากาศ (K)

g
6. สรุป
= อุณหภูมิของอนุภาค (K)
Tp
การจําลองแบบพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณร่วมกับวิธีเอลิเมนต์
ไม่ต่อเนื่องได้ถูกนํามาใช้ในการจําลองการอบแห้งข้าวเปลือกนึ่งแบบ Tp_av = อุณหภูมิเฉลี่ยของอนุภาค (K)
หลายขั้นตอน สําหรับทํานายผลของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อค่าความชื้น
= ความเร็วของแก๊ส (m/s)
ug
สุดท้ายและอุณหภูมิของข้าวเปลือกนึ่งในระบบอบแห้งแบบกระแสชน
= ความเร็วของอนุภาค (m/s)
up
ซึ่งพบว่าแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ให้ผลการจําลองสอดคล้องกับผล
= ปริมาตรของอนุภาค (m3)
Vp
การทดลอง และมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 5% โดยผลอัตรา
การลดลงของความชื้นข้าวเปลือกนึ่งขึ้นอยู่กับทั้งอุณหภูมิอากาศร้อน xi , x j = ระยะพิกัด (m)
สัญลักษณ์กรีก
และจํานวนรอบการอบแห้ง
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วิจัย (สกว.) โดยผ่านทางทุนเมธีวิจัยอาวุโส สําหรับศาสตราจารย์ ดร.
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ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สําหรับศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ โสภณรณ
ฤทธิ์ (Grant no. DPG 5980004)
รายการสัญลักษณ์
Ap

= พื้นที่ผิวของอนุภาค (m2)

cp

= ค่าความจุความร้อนของอนุภาค (J/kg.K)

CD
dp

= สัมประสิทธิ์แรงฉุดลาก
= เส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาค (m)

D
D0
Deff
Ea

= สัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้น (m2/s)
= ปัจจัยก่อนเลขชี้กําลัง (m2/s)
= พลังงานกระตุ้น (J/mol  K)

FC
FD
Fg

= ผลรวมของแรงปฏิสัมพันธ์กันระหว่างอนุภาคกับอนุภาค (N)
= แรงฉุดลาก (N)
= แรงโน้มถ่วง (N)

g
h
h fg

= ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง (m/s2)
= สัมประสิทธิ์การพาความร้อน (W/m2.K)
= ความร้อนแฝงของการระเหยน้ําออกจากวัสดุ (J/kg)

= ความชื้นของอนุภาค (decimal d.b.)

Me

= ความชื้นสมดุล (decimal d.b.)

MF
Mh
Mm

= เทอมของสมการโมเมนตัม
= เทอมของสมการพลังงาน
= เทอมของสมการความต่อเนื่อง
= ระยะห่างตามแนวรัศมี (m)
= ค่าคงที่ของแก๊ส (J/mol  K)
= รัศมีของอนุภาค (m)

Rp
t

= ตัวเลขแพลนด์เทิลสําหรับพลังงานจลน์ของความ
ปั่นป่วน
= ตัวเลขแพลนด์เทิลสําหรับการกระจายพลังงาน
จลน์ของความปั่นป่วน
= ตัวเลขแพลนด์เทิลสําหรับความปั่นป่วน

= ความหนืดเชิงจลนศาสตร์ (ms/s)
= ความหนาแน่นของแก๊ส (kg/m3)
= ความหนาแน่นของอนุภาค (kg/m3)

เลขไร้มิติ
Nu
Pr
Re

Sc
Sc t
Sh

= สัมประสิทธิ์การแพร่ยังผล (m /s)

Mp

r

k

T

2

mp

R

= สัดส่วนของช่องว่าง
= ความหนืดเชิงพลศาสตร์ (kg/m.s)
= ความหนืดของความปั่นป่วน (kg/m.s)



= ค่าของการนําความร้อน (W/m.K)
= สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวล (m/s)
= มวลของอนุภาค (kg)

k
kc



t


p

= เลขนัสเซลท์
= เลขแพรนด์เทิล
= เลขเรย์โนลด์
= เลขชมิดท์
= เลขชมิดท์สําหรับความปั่นป่วน
= เลขเชอร์วูด
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การศึกษาหัววัดเปอร์เซ็นต์เนือ้ ยางแห้งในยางก้อนถ้วยโดยค่าทางไฟฟ้า
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บทคัดย่อ
เกษตรกรชาวสวนยางประสบปัญหาการกดราคาซื้อขายยางก้อนถ้วยจึงมีความต้องการเครื่องมือวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในยาง
ก้อนถ้วยที่ให้ผลการวัดถูกต้องแม่นยํา รวดเร็ว และง่ายต่อการปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตรจึงเสนอแนวทางเทคนิคการวัดเนื้อยางแห้งในยาง
ก้อนถ้วยอย่างรวดเร็วโดยค่าทางไฟฟ้า โดยในขั้นแรกได้ออกแบบ สร้าง และทดสอบหัววัด 2 แบบ ได้แก่ หัววัดแบบเข็ม และหัววัดแบบลูกกลิ้ง
จากการวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าด้วยเครื่องวัดค่าทางไฟฟ้ามาตรฐานและวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งด้วยวิธีอบแห้ง พบว่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง
แห้งของยางก้อนถ้วยมีความสัมพันธ์กับความจุไฟฟ้ามากกว่าความต้านทานไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าของยางก้อนถ้วยเมื่อใช้หัววัดแบบเข็มและแบบ
หัววัดแบบลูกกลิ้งมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง มีค่าระหว่าง 0 – 75 นาโนฟารัด และ 0 – 380 นาโนฟารัด ตามลําดับ
และมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 0.90 และ 0.87 ตามลําดับ ซึ่งคุณสมบัติที่พบจะถูกนําไปใช้ในการออกแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง
ด้วยค่าทางไฟฟ้าต่อไป
คําสําคัญ: ยางก้อนถ้วย, ความจุไฟฟ้า, เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง
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Abstract
Dry rubber content meter is substantial tool for Impartial trade on rubber cup lump. Department of Agriculture
researchers proposed rapid measurement technic of dry rubber content in latex cup lumps by their electrical properties.
Two probe types needle and roller were designed, in the first phase, constructed, installed and tested. Electrical
properties of samples are measured with standard electrical measuring instruments and percentage of dry rubber content
were determined by standard oven method for all sample segments. Rubber content percentage of cup lump was
correlated with electrical capacitance than resistance. Electrical capacity value of the latex cup lump from needle-type
and two roller-type probes were inversely correlated with the percentage of dry rubber content within the range of 0 – 75
nano-farads and 0 – 380 nano-farads and coefficient of determinations were 0.90 and 0.87, respectively. These initiate
features will further be utilized in designing of percentage of dry rubber content prototype meter by electrical property
values.
Keywords: Latex cup lump, Electrical capacitance, Percentage of dry rubber content.

1. บทนํา
ยางก้อนถ้วยเป็นผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมยางพาราต้นน้ํา ยาง
ก้อนถ้วยทั้งหมดถูกแปรรูปเป็นยางเครปโดยการรีดน้ําออกบางส่วน
ยางเครปสามารถแปรรูปต่อได้ 2 แบบ คือ ยางคอมปาวด์ และยาง
แท่ ง เป็ น ต้ น ยางเครป ยางคอมปาวด์ และยางแท่ ง เป็ น

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางพารากลางน้ํา ยางคอมปาวด์ผลิตจากยาง
เครปผสมสารเคมี สู ตรต่ างๆ บดผสมให้ มี ค วามเป็ น เนื้ อเดี ยวกั น
กลายเป็นยางที่พร้อมขึ้นรูป ตลาดยางคอมปาวด์มีการขยายตัวสูง
เนื่องจากยางคอมปาวด์ที่ผลิตในประเทศไทยจะได้รับการยกเว้นภาษี
นําเข้าสู่ประเทศจีน (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, 2556) ส่วนยางแท่ง
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สามารถผลิตได้ทั้งจากน้ํายางหรือยางแห้งที่จับตัวแล้ว เช่น ยางเครป
ยางแผ่น เป็นต้น โดยทําการแปรรูปด้วยการตัดย่อยก้อนยางให้เป็น
เม็ดหรือชิ้นเล็กๆ ล้างสิ่งสกปรกออก อบให้แห้งด้วยความร้อน แล้วจึง
อั ดเป็ นแท่ งสี่ เหลี่ ยม ประเทศไทยส่ งออกยางแท่ ง 1.5 ล้ านตั น มี
มูลค่า 94 พันล้านบาท ส่งออกยางคอมปาวด์ 0.8 ล้านตัน มีมูลค่า
50 พั น ล้ า นบาท และส่ ง ออกยางเครป 5,303 ตั น มี มู ล ค่ า 0.2
พันล้านบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560)
ปริมาณเนื้อยางแห้ง (Dry Rubber Content, DRC) ในยางก้อน
ถ้ ว ยเป็ น คุ ณ สมบั ติ จํ า เป็ น ในการควบคุ ม คุ ณ ภาพยางพาราให้
สอดคล้องในแต่ละอุตสาหกรรม ทั้งเป็นดัชนี้ชี้วัดในการซื้อขาย และ
สามารถใช้ประกอบการกําหนดมาตรฐานยางดิบ ปัจจุบันการซื้อขาย
ยางก้อนถ้วยอาศัยจิตพิสัยเป็นหลัก โดยสังเกตจากลักษณะของยาง
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ยางก้อนถ้วยแห้ง ยางก้อนถ้วยหมาด และ
ยางก้อนถ้วยเปียก โดยพิจารณาตามความชื้นซึ่งเป็นส่วนที่รวมกับ
ปริมาณเนื้อยางแห้งเป็นร้อยส่วน ลักษณะของยางก้อนถ้วยแห้งคือ
ผิวของก้อนยางมีสีน้ําตาลเข้ม มีความแห้งและแข็ง โดยมีอายุของ
ก้อนยางมากกว่า 7 วัน ขึ้นไป หรือเป็นยาง 6-8 มีดขึ้นไป มีปริมาณ
ความชื้นน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะของยางก้อนถ้วยหมาดคือ
ผิวของก้อนยางมีสีขาวขุ่นจนถึงสีน้ําตาลอ่อน เมื่อกดหรือสัมผัสจะมี
ความนุ่มเล็กน้อยจนถึงกึ่งแข็ง ก้อนยางเริ่มแห้งโดยไม่มีของเหลวไหล
ออกมา คาดว่ ามี อายุ ของก้ อนยาง 4-7 วั น หรื อเป็ นยาง 3-5 มี ด
ปริมาณความชื้นอยู่ที่ระดับ 35-45 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะของยางก้อน
ถ้วยสดคือผิวของก้อนยางจะมีสีขาวจนถึงสีขาวขุ่น เมื่อกดหรือสัมผัส
จะมีความนุ่มและคืนตัวได้เร็ว ภายในก้อนยางจะมี ของเหลวไหล
ออกมา คาดว่าอายุของก้อนยางอยู่ที่ 1-3 วัน หรือเป็นยาง 1-2 มีด
มี ป ริ ม าณความชื้ น อยู่ ที่ ร ะดั บ 45-55 เปอร์ เซ็ น ต์ การประเมิ น
ลั ก ษณะยางโดยสายตา ไม่ มี เ ครื่ อ งมื อ มาตรวั ด ที่ ชั ด เจนทาง
วิทยาศาสตร์ มีการหักค่ายางตามความชื้นตามผู้ประเมินและอาจมี
อคติในการคัดคุณภาพได้ (มณิสร และคณะ, 2553)
จากการซื้อขายแบบจิตพิสัยดังกล่าวทําให้เกษตรกรชาวสวนยาง
ประสบปั ญ หาถู กกดราคาซื้ อขายยางก้ อนถ้ วยและทํ า ให้ มี ค วาม
ต้องการเครื่องมือวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในยางก้อนถ้วยที่ให้ผล
การวั ดถู ก ต้ อ งแม่ น ยํ า รวดเร็ ว และง่ า ยต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน กรม
วิชาการเกษตรจึงเสนอแนวทางเทคนิคการวัดเนื้อยางแห้งในยางก้อน
ถ้วยอย่างรวดเร็วโดยค่าทางไฟฟ้า

การคํานวณตามคุณสมบัติแรงกดกระทําต่อยางก้อนถ้วย การทดลอง
หัววัดแบบเข็มให้แบ่งก้อนยางเป็น 9 ส่วนต่อหนึ่งก้อนยาง (Figure 1)
ส่วนการทดลองหัววัดแบบลูกกลิ้งกําหนดให้ระยะห่างระหว่างผิวของ
ลูกกลิ้งสองลูกมีระยะคงที่ 1 inch (Figure 2) แต่สําหรับยางที่มีความ
หนามากกว่า 3 inches ให้ผ่าก้อนยางเป็น 2 ชิ้นตามความหนาของ
ชั้ นยาง ทํ าการวั ดคุ ณสมบั ติทางไฟฟ้ าด้ วยเครื่ องวั ดค่ าทางไฟฟ้ า
มาตรฐาน DT-9205A และวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งด้วยวิธี
อบแห้งที่ตําแหน่งกลางของทุกส่วนที่ถูกแบ่ง

Figure 1 Investigation of electrical properties using needletype probe.

Figure 2 Investigation of electrical properties using two
roller-type probe

3. ผลและวิจารณ์
จากการทดสอบวั ดค่ า ทางไฟฟ้ า ของตั วอย่ า งยางก้ อ นถ้ ว ยที่
2. อุปกรณ์และวิธีการ
เกษตรกรผลิตโดยการใช้หัววัดแบบเข็ม และหัววัดแบบลูกกลิ้งสองลูก
หัววัด 2 แบบ ได้แก่ หัววัดแบบเข็มและหัววัดแบบลูกกลิ้งได้ถูก นําหัววัดต่อสัญญาณเข้ากับเครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้ามาตรฐาน
ออกแบบและสร้ า ง โดยหั ว วั ด แบบเข็ ม มี ค วามยาว 25 mm. มี และเครื่องวัดความจุไฟฟ้ามาตรฐาน พบว่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง
ระยะห่างระหว่างเข็ม 5 mm. เพื่อให้มีความยาวประมาณครึ่งหนึ่ง ของยางก้ อ นถ้ วยมี ค วามสั มพั น ธ์ กั บ ความจุ ไ ฟฟ้ า มากกว่ า ความ
ของความหนาของยางก้ อนถ้ ว ยซึ่ ง เป็ น การกํ า หนดให้ วั ด เฉพาะ ต้านทานไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าของยางก้อนถ้วยเมื่อใช้หัววัดแบบเข็ม
คุณสมบัติทางไฟฟ้าของก้อนยางเท่านั้น หัววัดแบบลูกกลิ้งสองลูกมี และแบบหัววัดแบบลูกกลิ้งมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับเปอร์เซ็นต์
ความยาวลูกละ 220 mm. และเส้นผ่าศู นย์กลาง 101.6 mm. (4 เนื้อยางแห้ง มีค่าระหว่าง 0 – 75 nf และ 0 – 380 nf ตามลําดับ
inches) ใช้มอเตอร์เกียร์ขนาด 2 HP เป็นต้นกําลังโดยกําหนดจาก และมี ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ ก ารตั ดสิ นใจ 0.90 และ 0.87 ตามลํ า ดั บ
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(Figure 3 - 4) ซึ่งโครงการฯ จะใช้คุณสมบัติที่พบในการออกแบบ
เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งด้วยค่าทางไฟฟ้าต่อไป

มณิสร อนันต๊ะ, สุกัลยา ศิริฟองนุกูล และสมจิตต์ ศิขรินมาศ. 2553.
รู ปแบบการซื้ อขายยางก้ อนถ้ วยในภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ.
รายงานผลการวิ จัยเรื่ องเต็ มประจํ าปี 2553 หน้ า 574 – 596.
สถาบันวิจัยยาง. กรุงเทพฯ

Figure 3 Relationship between electrical capacitance by
measuring needle-type probe and percentage of dry
rubber content.

Figure 4 Relationship between electrical capacitance by
measuring two roller-type probe and percentage of dry
rubber content.
4. สรุป
โครงการฯ จะใช้คุณสมบัติความจุไฟฟ้าในการออกแบบเครื่องวัด
เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งด้วยค่าทางไฟฟ้าต่อไป โดยความจุไฟฟ้าของ
ยางก้ อ นถ้ วยเมื่ อใช้ หั ววั ดแบบเข็ มและแบบหั ววั ดแบบลู กกลิ้ ง มี
ความสัมพันธ์แบบผกผันกับเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง
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บทคัดย่อ
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้และปริมาณกรดเป็นสมบัติทางเคมีสําหรับควบคุมคุณภาพของเนื้อสับปะรดในอุตสาหกรรมแปรรูป
สับปะรด ปัจจุบันวิธีตรวจสอบปริมาณของแข็งที่ละลายได้และปริมาณกรดยุ่งยาก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องวัดปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้และปริมาณกรดของเนื้อสับปะรดด้วยเทคนิคเชิงแสง โฟโต้ไดโอดเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงที่สะท้อนจากเนื้อสับปะรดและ
สัญญาณที่ได้รับถูกแปลงเป็นค่าสีในรูปแบบ แดง เขียว น้ําเงิน (ระบบ RGB) ค่าสีที่ได้ถูกนํามาแทนในสมการที่สร้างจากความสัมพันธ์ของค่าสี
เนื้อและสมบัติทางเคมี ปริมาณของแข็งที่ละลายได้และปริมาณกรดแสดงค่าออกหน้าจอ LCD โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกใช้ในการควบคุมการ
ทํางานของเครื่องมือวัด สมการสร้างโดยใช้ตัวอย่างเนื้อสับปะรดทั้งสิ้น 240 ตัวอย่าง เนื้อสับปะรดถูกวัดสี ปริมาณของแข็งที่ละลายได้และ
ปริมาณกรดซิตริก สมการสร้างด้วยวิธี multiple linear regression (MLR) ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้มีค่า R2 เท่ากับ 0.72,
ค่า SEC เท่ากับ 0.50oBrix และ Bias เท่ากับ -8.46 x 10-7oBrix สําหรับการตรวจวัดปริมาณกรดมีค่า R2 เท่ากับ 0.84, ค่า SEC เท่ากับ 0.05
%Citric และ Bias เท่ากับ -1.25x10-7 %Citric ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องมือวัดในการตรวจสอบค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้และ
ปริมาณกรดแสดงค่า RMSE เท่ากับ 2.6oBrix และ 0.09%Citric ตามลําดับ เครื่องมือนี้สามารถช่วยลดความต้นทุน สารเคมี เวลา และ
แรงงานคนในการควบคุมคุณภาพของสับปะรดในอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดได้
คําสําคัญ: สับปะรด, ปริมาณของแข็งที่ละลายได้, ปริมาณกรด, เทคนิคเชิงแสง
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Abstract
Total soluble solid and titratable acidity are chemical properties for quality control of pineapple pulp in
pineapple industries. Nowadays total soluble solid and citric acidity content evaluation methods are difficultly. This
research aimed to develop a meter for evaluation total soluble solid content and acidity in pineapple pulp using optical
technique. Photodiode sensor detected refraction light from pineapple pulp and signal were transformed to color values
on red, green and blue (RGB system). Color values were substituted in models which created from correlation of pulp
color values and chemical properties. Total soluble solid and titratable acidity content showed on LCD display.
Microcontroller was used to control process of meter. Models were established with 240 samples of pineapple. Pulp of
pineapple were measured color, total soluble solid and titratable acidity. Models were developed by multiple linear
regression (MLR). The result of total soluble solid evaluation showed R2 was 0.72, SEC was 0.50 oBrix and Bias was -8.46 x
10-7 oBrix. For acidity content presented R2 was 0.71, SEC was 0.05 %Citric and Bias was -1.25x10-7 %Citric. Results of a
meter performance test showed RMSE of total soluble solid and titratable acidity were 2.6 oBrix and 0.09 %Citric
respectively. This meter cloud reduce cost, chemical, time and labor in quality control in pineapple processing.
Keywords: Pineapple, Total soluble solid, Titratable acidity, Optical technique.
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1. บทนํา
ปัจจุบันประเทศผู้นําในการผลิตสับปะรด (AnanasComosus L.)
5 อันดับแรก คือ ไทย คอสตริกา บราซิล ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย
โดยมี ผลผลิ ตรวมกั นประมาณครึ่ งหนึ่ งของผลผลิ ตโลก ในบรรดา
ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ดังกล่าวมีเพียงประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และ
อิ นโดนี เซีย เท่ านั้ นที่ เน้ นการปลู กสั บปะรดเพื่ อแปรรู ปผลิ ตภั ณฑ์
ต่ างๆ เช่ น สั บปะรดกระป๋ อง น้ํ าสั บปะรด สั บปะรดอบแห้ ง และ
สั บปะรดแช่ แข็ ง เป็ นต้ น (ศู นย์ อั จฉริ ยะเพื่ ออุ ตสาหกรรมอาหาร,
2560) โดยประเทศไทยมียอดการส่งออกสับปะรดตามข้อมูลเดือน
มิถุนายน 2559 ในรูปแบบของน้ําสับปะรดมียอดการส่งออกอยู่ ที่
8,960,238 กิโลกรัม สับปะรดแห้งมียอดการส่งออกอยู่ที่ 57,115
กิโลกรัม สับปะรดบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้มียอดการ
ส่งออกอยู่ที่ 46,724,873 กิโลกรัม และสับปะรดสดแช่เย็นจนแข็งมี
ยอดการส่ ง ออกอยู่ ที่ 177,135 กิ โ ลกรั ม (สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2559) ในอุตสาหกรรมสับปะรดเพื่อการแปรรูปนิยมใช้
พันธุ์ศรีราชาหรือพันธุ์ปัตตาเวีย (Smooth Cayenne) ซึ่งปลูกได้
ทั่วไปในประเทศไทยโดยจังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรีและ
ลําปาง การตรวจสอบคุณภาพของสับปะรดเป็นขั้นตอนที่สําคัญใน
กระบวนการผลิตสับปะรดระดับอุตสาหกรรม สมบัติทางเคมีที่สําคัญ
ที่ ใช้ ในการตรวจสอบสั บปะรด เช่ น ปริ มาณของแข็ งที่ ละลายได้
ปริ มาณกรด วิ ธีการตรวจสอบมี ความยุ่ งยาก ใช้ ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบนาน อีกทั้งการตรวจสอบเป็นรูปแบบการสุ่มและทําลาย
ตัวอย่างในการตรวจสอบ ในขั้นตอนการตรวจสอบต้องใช้ผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ส่งผลทําให้มีต้นทุนการผลิตที่สูง หากมี
เครื่องมือวัดที่สามารถตรวจสอบสมบัติเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว ง่าย
และราคาถูกจะเป็นแนวทางที่น่าสนใจในการแก้ปัญหาเหล่านี้ ที่ผ่าน
มามีงานวิจัยที่รายงานการใช้เทคนิคใหม่ในการตรวจสอบสมบัติทาง
เคมี ของสั บ ปะรดแทนวิ ธี อาทิ เช่ น การใช้ เทคนิ ค สเปกโทรสโกปี
อินฟราเรดย่านใกล้เพื่อตรวจสอบปริมาณไนเตรท (Srivichien et al.,
2015) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (Chia et al., 2012) การ
ตรวจสอบอายุการเก็บรักษา (Valentina et al., 2009) การใช้เทคนิค
X-ray ในการตรวจสอบความโปร่งใสของสับปะรด (Haff et al.,
2006) การใช้เทคนิค acoustic impulse response ในการ
ตรวจสอบความบริบูรณ์ของสับปะรด (Pathaveerat et al., 2008)
และความแน่นเนื้อของสับปะรด (Valente et al., 2001) ซึ่งเทคนิค
เหล่านี้เป็นเทคนิคที่มีต้นทุนสูงมาก
จากงานวิจัยของ Lapcharoensuk et al. (2016b) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ของค่าสีในระบบ CIE L*a*b* ของเนื้อสับปะรดกับ
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้จากกลุ่มตัวอย่างที่เก็บเกี่ยวที่อายุการเก็บ
เกี่ยว 130 ถึง 170 วัน ผลที่ได้คือค่าสหสัมพันธ์ (r value) ระหว่างค่า
a* และ b* กับค่าปริมาณของแข็งที่ละลายมีค่าเท่ากับ 0.8 และ 0.55
ตามลํ าดับ นอกจากนั้น อดิศักดิ์ และจินดา (2549) ได้รายงานถึ ง
ลักษณะเนื้อฎาของสั
ฉ่
บปะรดที่ทําให้เนื้อสับปะรดมีลักษณะโปร่งใส
บริเวณที่ว่างระหว่างเซลล์ถูกแทนที่ด้วยน้ฎาจึงทําให้ที่ว่างในเนื้อผล

และความสามารถในการกั้นแสงลดลง ลักษณะเนื้อฉ่ําสามารถสังเกต
ได้ด้วยตาเปล่ามีลักษณะคล้าย watercore ในผลแอปเปิ้ลและสาลี
ส่งผลให้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ฎาของเนื้อฉ่ํามีค่าสูงกว่าเนื้อปกติ
และปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ของเนื้อฎามี
ฉ่ ค่าฎากว่
ต่ าผลที่มีลักษณะเนื้อ
ปกติ จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าทั้งค่าสีและความฉ่ําของเนื้อ
สั บปะรดซึ่ งสามารถตรวจวั ดด้ วยเทคนิ คเชิ งแสงในช่ วงที่ มองเห็ น
(visible light) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณของแข็งที่ละลายได้
และปริมาณกรด ข้อมูลนี้สนับสนุนความเป็นไปได้ถึงการใช้แสงในช่วง
ที่มองเห็นในการตรวจสอบปริมาณของแข็งที่ละลายได้และปริมาณ
กรดได้ ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยที่ศึกษาการสร้างสมการด้วยการถดถอย
เชิงเส้นพหุ (multiple linear regression หรือ MLR) ด้วยค่าสีเพื่อ
ทํานายปริมาณของแข็งที่ละลายได้ของสับปะรด (รวิภัทร และคณะ,
2559) ปริมาณกรดของสับปะรด (Lapcharoensuk et al., 2016a)
และความบริบูรณ์ของมะม่วง (Jha et al., 2007) ซึ่งแสดงสมรรถนะ
ที่น่าพอใจในการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามงานวิจัยเหล่านั้นเพียงศึกษา
การใช้ เ ครื่ อ งวั ด สี แ บบ colorimeter และ spectrophotometer
และนําค่าสีที่ได้มาสร้างสมการสําหรับทํานายพารามิเตอร์ที่ต้องการ
อีกทั้งเครื่องมือวัดเหล่านั้นมีราคาสูงและไม่ได้ถูกออกแบบมาใช้เพื่อ
การตรวจสอบสมบัติทางเคมีโดยตรง
จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องวัด
สมบัติทางเคมีของสับปะรดด้วยเทคนิคเชิงแสง โดยสมบัติทางเคมีที่
สนใจในการศึกษา ได้แก่ ปริมาณของแข็งที่ละลายได้และปริมาณกรด
เครื่องมือนี้จะถูกออกแบบให้สามารถวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้
และปริมาณกรดจากเนื้อของสับปะรดได้โดยตรงในเวลาเดียวกัน ซึ่ง
จะสามารถช่วยลดต้นทุน ลดการใช้สารเคมี และลดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบสมบัติทางเคมี ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ภาคอุตสาหกรรมผลิต
สับปะรดของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 ส่วนประกอบและหลักการทํางานของเครื่องมือวัด
ส่ วนประกอบหลั กของเครื่ องมื อวั ดทางเคมี ของสั บปะรดด้ วย
เทคนิคเชิงแสงดังแสดงใน Figure 1 หลักการทํางานคือเมื่อกดสวิตช์
จะทํ า หน้ าที่ ส่ ง สั ญ ญาณให้ เครื่ องมื อวั ดเริ่ มการทํ า งาน โดยมี ตั ว
ต้ า นทานขนาด 100 โอห์ ม ลดการไหลของกระแสและลดระดั บ
แรงดันไฟฟ้าภายในวงจร เซ็นเซอร์วัดสี (TCS3200, TAOS, USA) ซึ่ง
ภายในประกอบด้วยโฟโต้ไดโอดชนิดซิลิกอนและมีวงจรในการแปลง
สัญญาณแสงเป็นความถี่ ที่วัดได้ จากเนื้อสั บปะรดและส่ งสั ญญาณ
รูปแบบดิจิตอลไปสู่ไมโครคอนโทรเลอร์ (Uno R3, Arduino, Italy)
ซึ่งเป็นหน่วยประมวลผลกลางทําหน้าที่ควบคุมการทํางานทั้งระบบ
โดยโปรแกรมควบคุ มการทํ างานถู กออกแบบให้ อ่ านค่ าสี ออกใน
รูปแบบ แดง เขียว น้ําเงิน (ระบบ RGB) และแทนค่าสีในสมการที่
สร้างจากวิธีการถดถอยเชิงเส้นพหุ (multiple linear regression
หรือ MLR) เพื่อคํานวณปริมาณของแข็งที่ละลายได้และปริมาณกรด
ออกทางหน้าจอ LCD ต่อไป
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2.2 การสร้างสมการสําหรับทํานายสมบัติทางเคมี
2.2.1 ตัวอย่างสับปะรด
ตัวอย่างสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียถูกรวบรวมมาจากห้างสรรพสินค้า
จํานวน 20 ผล ก่อนการทดลองทุ กครั้ งสับปะรดจะถูกวางทิ้ งไว้ ที่
อุณหภูมิห้อง (25oC) เป็นเวลา 12 ชั่วโมงเพื่อให้อุณหภูมิภายในของ
ตัวอย่างสมดุลกับอุณหภูมิห้องสับปะรดแต่ละผลถูกแบ่งออกเป็น 12
ส่วน ดังแสดงใน Figure 2 ดังนั้นจํานวนตัวอย่างเนื้อสับปะรดทั้งหมด
ที่ใช้ในการสร้างแบบจําลองเท่ากับ 240 ตัวอย่าง

ข้ อมู ลค่ าสี ปริ มาณของแข็ งที่ ละลายได้ และปริ มาณกรดของ
ตัวอย่างสับปะรด 240 ตัวอย่างถูกนํามาสร้างสมการสําหรับทํานาย
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้และปริมาณกรดด้วยวิธี Multiple linear
regressions (MLR) ซึ่งมีรูปแบบดังต่อไปนี้
TSS, Titratable acidity =aR+bG+cB+d

(1)

โดยที่ ค่า TSS คือปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ค่า Titratable acidity
คือปริมาณกรด ค่า R, G และ B คือค่าสีแดง เขียว และน้ําเงิน
ตามลําดับ ค่า a, b และ c คือสัมประสิทธิ์การถดถอย (regression
coefficient) ค่า d คือจุดตัดแกนตั้ง (intercept) ค่า a, b, c และ d
ใช้การคํานวณโดยซอฟแวร์ The Unscramble (version 9.8,
Norway) สมการถูกทดสอบสมรรถนะด้วยวิธี Full cross-validation
และรายงานผลด้วยค่าสัมประสิทธิการตัดสินใจ (Coefficient of
Determination (R2)) ค่า Standard error of calibration (SEC)
และค่า Bias
2.2.6 การทดสอบเครื่องมือวัด
ในการทดสอบเครื่องมือวัดทําการทดสอบกับตัวอย่างสับปะรด
พันธุ์ปัตตาเวียที่รวบรวมมาจากท้องตลาดจํานวน 3 ลูกและทําการ
แบ่ งออกเป็ น 12 เช่ นเดี ยวกั บในขั้ นตอนการสร้ างสมการ ดั งนั้ น
ตัวอย่างเนื้อสับปะรดมีทั้งสิ้นจํานวน 36 ตัวอย่าง ขั้นตอนการทดสอบ
จะใช้เครื่องมีอวัดที่พัฒนาขึ้นวัดสมบัติทางเคมีและนํามาเปรียบเทียบ
กับสมบัติทางเคมีที่ได้จากวิธีมาตรฐาน สมรรถนะของเครื่องมือถูก
รายงานด้วยค่า root mean square error (RMSE)

Figure 1 Diagram of component of a meter.

3. ผลและวิจารณ์
Figrue 2 Pineapple pulp sample separation.
2.2.2 การบันทึกข้อมูลค่าสี
การวัดค่าสีของเนื้อสับปะรดถูกบันทึกโดยใช้เครื่องมือวัดที่สร้าง
ขึ้นโดยวัดที่ผิวด้านนอกของเนื้อสับปะรด และบันทึกค่าในรูปแบบ
แดง เขียว น้ํ าเงิน (ระบบ RGB) ทําการวัดแต่ละจุ ด 3 ซ้ํ า และหา
ค่าเฉลี่ย
2.2.3 การวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้
การวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ใช้น้ําสับปะรดที่คั้นจากบริเวณ
ที่ ทํ าการวั ดสี ปริ มาณของแข็ งที่ ละลายได้ วั ดโดยเครื่ อง Refractometer (Pocket PAL-1, ATAGO, Japan) ในการวัดแต่ละชิ้นทํา
วัด 3 ซ้ําและหาค่าเฉลี่ย
2.2.4 การวัดปริมาณกรด
การวัดปริมาณกรดทําได้โดยวิธีการไทเทรตน้ําสับปะรดจากการ
คั้นน้ําสับปะรดแต่ละชิ้ นด้วยเครื่องไตเตรทแบบโพเทนชิโอเมตริ ก
(T50, Mettler-toledo, USA) และโดยแต่ละชิ้นทําการทดลอง 3 ซ้ํา
และหาค่าเฉลี่ย โดยปริมาณกรดถูกรายงานในรูปแบบของปริมาณ
กรดซิตริก
2.2.5 การสร้างสมการ Multiple linear regressions (MLR)

3.1 สมการสําหรับทํานายสมบัติทางเคมี
Table 1 แสดงค่าทางสถิติของปริมาณของแข็งที่ละลายได้และ
ปริมาณกรดของตัวอย่างเนื้อสับปะรดทั้งหมด 240 ตัวอย่างที่ใช้ใน
การสร้างสมการค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้มีช่วงของข้อมูลอยู่
ระหว่าง 8.5-13.8 oBrix มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 1.0
o
Brix และสําหรับค่าปริมาณกรดช่วงของข้อมูลอยู่ระหว่าง 0.29-0.77
%Citric และค่า SD เท่ากับ 0.1 สมการสําหรับทํานายปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้และปริมาณที่ได้มีรูปแบบดังสมการที่ (2) และ (3)
TSS = -0.01R+0.12G-0.13B+12.04

(2)

Citric acid = -0.01R+0.05G-0.04B-1.40

(3)

จากการทดสอบสมการด้วยวิธี Full cross-validation ได้ผลการ
ทดสอบสมรรถนะของสมการสําหรับสมการในการทํานายปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้มีค่า R2 เท่ากับ 0.72 ค่า SEC เท่ากับ 0.50 oBrix
และ Bias เท่ากับ -8.46 x 10-7 oBrix และปริมาณกรดได้ค่า R2
เท่ากับ 0.71, ค่า SEC เท่ากับ 0.05 %Citric และBias เท่ากับ -1.25
x 10-7 %Citric Figure 3 แสดงกราฟการกระจายตัวของปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้และปริมาณกรดจากการทดสอบด้วยวิธีมาตาฐาน
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กับที่ทํานายจากสมการด้วยการทดสอบสมการโดยวิธี Full crossvalidation
3.2 การทดสอบเครื่องมือวัด
ผลจากการทดสอบเครื่องมือวัดกับตัวอย่างเนื้อสับปะรดทั้งสิ้น 36
ชิ้นแสดงใน Table 2 แสดงให้เห็นว่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้มีค่า
ในช่วง 8.9-11.0 oBrix ผลการทดสอบเครื่องมือวัดในการตรวจสอบค่า
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้แสดงค่า RMSE เท่ากับ 2.6oBrix สําหรับ
ปริ มาณกรดข้ อมู ลมี ค่ าอยู่ ระหว่ าง 0.49-0.80 %Citric และมี ค่ า
RMSE เท่ ากับ 0.09%Citric ค่ า RMSE เป็นค่าแสดงถึงความ

ผิดพลาดในการตรวจสอบ โดยเมื่อเทียบค่า RMSE กับค่าเฉลี่ยของ
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (10.0oBrix) และปริมาณกรด (0.69%
Citric) จะเห็นได้ว่าเครื่องมือวัดนี้มีความผิดพลาดในการตรวจสอบ
ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ไป 26.0% และความผิดพลาดในการ
ทํานายปริมาณกรด 13.04% จะเห็นได้ว่ามีค่าความผิดพลาดเกิดขึ้น
เกิน 10% สิ่งนี้อาจบ่งบอกได้ว่าเครื่องมือยังไม่เหมาะสมในการใช้
ตรวจวัดในเชิงปริมาณ อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้สูงในการประยุกต์
ใชครื่องมือนี้ในเชิงคุณภาพเพื่อคัดแยกคุณภาพของเนื้อสับปะรดใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากเนื้อสับปะรดได้

Table 1 Statistical of Total soluble solid content and citric acid of pineapple pulp sample for creating MLR equation.
Parameter
Number of sample
Min
o
Total soluble solid content ( Brix)
240
8.5
Titratable acidity (%Citric)
240
0.29
Min-minimum value; Max-maximum value; Mean-average value; SD-standard deviation value.

Max
13.8
0.77

Mean
10.7
0.57

SD
1.0
0.10

Figure 4 scatter plot of total soluble solid and titratable acidity from full cross-validation method (a) total soluble solid;
(b) titratable acidity.
Table 2 Results of performance testing of a meter.
Parameter
Number of sample
Min
Max
Mean
SD
Total soluble solid content (oBrix)
36
8.9
11.0
10.0
0.6
Titratable acidity (%Citric)
36
0.49
0.80
0.69
0.07
Min-minimum value; Max-maximum value; Mean-average value; SD-standard deviation value; RMSE-root mean square error.

4. สรุป
เครื่องมือวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้และปริมาณกรดของเนื้อ
สับปะรดด้วยเทคนิคเชิงแสงยังให้ผลในการตรวจสอบเชิงปริมาณได้ไม่
ดีเพียงพอ ซึ่งเครื่องมือนี้อาจพัฒนาและปรับปรุงให้สามารถนําไปใช้
ตรวจสอบในเชิ งคุ ณภาพเพื่ อคั ดแยกคุ ณภาพของเนื้ อสั บปะรดใน
อุ ต สาหกรรมสั บ ปะรด เครื่ องมื อนี้ ส ามารถช่ ว ยลดความต้ น ทุ น
สารเคมี เวลา และแรงงานคนในการควบคุมคุณภาพของสับปะรดใน
อุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดได้

RMSE
2.6
0.09
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บทคัดย่อ
การตรวจสอบผลิ ตภัณฑ์นมกล่ อง ยู.เอช.ที. ในขั้นตอนสุ ดท้ายก่อนส่งถึงมือผู้ บริโภคมี ความสําคัญมาก ทําให้สามารถระงั บ
ผลิตภัณฑ์นมกล่องที่เสียก่อนถึงมือผู้บริโภค เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคได้ ปัจจุบันการตรวจสอบมีสองรูปแบบ คือ การตรวจสอบ
แบบทําลาย คือตัดกล่องดูความผิดปกติ และการตรวจสอบแบบไม่ทําลาย โดยใช้เครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู. เอช. ที. บรรจุกล่อง ซึ่งใช้
หลักการสั่นแบบเสรี ทําให้เกิดการเคลื่อนตัวของของเหลวภายในกล่อง แล้วใช้คอมพิวเตอร์ในการแปรผลสัญญานการสั่นดังกล่าว ในการคัด
แยกส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพดีออกจากผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มว่าจะเสียก่อนวันหมดอายุจริงโดยไม่ต้องเปิดกล่อง สามารถตรวจสอบโดยใช้
เวลา 2 -3 วินาทีต่อกล่อง มีความถูกต้องในการตรวจสอบ 100 เปอร์เซนต์ สําหรับงานวิจัยนี้เป็นการนําโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์มา
ใช้ในการแปรผลสัญญาณการสั่นแทนคอมพิวเตอร์ประมวณผล เพื่อลดขนาดและต้นทุนของเครื่อง ผลการทดลองเบื้องต้นพบว่าสามารถใช้แทน
กันได้ สามารถแยกความแตกต่างระหว่างนมดีและนมเสียได้โดยความสามารถในการตรวจสอบใช้เวลาไม่เกิน 3 วินาทีต่อกล่อง และความถูก
ต้องในการตรวจอยู่ในระดับเดียวกัน ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะพัฒนาและสร้างเครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที.บรรจุกล่อง ให้มี
ขนาดและราคาเหมาะสมขึ้นได้
คําสําคัญ: โปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์, การสั่นสะเทือนแบบเสรี, การตรวจสอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที บรรจุกล่อง

Application of Programmable Logic Controller (PLC) for U.H.T. Milk Tester
Abstract
In order to increase the confidence, the finished UHT milk product is necessary to inspection before deliver to
the customer. Currently, there have two types of monitoring method: the destructive method, that the sampling UHT
milk box is cut and observed some abnormal occurrence inside. And the non-destructive inspection by using the UHT
milk tester. This equipment uses the free vibration concept by oscillating liquid in box and interpreting the vibration signal
with the computerization for the abnormal product detection. Thus, the box containing good quality milk can separate
from the boxed products that trend to be spoil before expired date without opened. The verification capacity of this
equipment is 2-3 seconds per sample, with the 100 percent accuracy. However, to reduce the cost and size of this
equipment, this research is conducted by applying the programmable logic controller (PLC) to transform the vibrational
signals. The results show that it can inspect the boxed products with the same performance level, when comparing to the
computerization. Therefore, it is possible to develop and fabricate the U.H.T. milk tester in reasonable size and cost.
Keywords: programmable logic controller (PLC), free vibration, U.H.T. milk tester.

1. บทนํา
นม ยู.เอช.ที. เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่มีความต้องการบริโภคสูง
ย่อมาจาก Ultra High Temperature (UHT) ผลิตโดยให้น้ํานมไหล
อย่างต่อเนื่องผ่านส่วนของกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 135–
150oC แล้วคงอุณหภูมิไว้ ณ ช่วงเวลาสั้นๆ ทําให้คุณค่าทางอาหาร
ของนมชนิดนี้เสียไปน้อย โดยได้ระดับการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องการ
(Burton, 1988; Harding, F. 1995) จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการ
บรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic

Packaging Process) โดยบรรจุในกล่องที่แสงและจุลินทรีย์จาก
ภายนอกไม่สามารถแทรกเข้าไปได้ ทําให้นมชนิดนี้สามารถเก็บและ
รักษาได้นานที่สภาวะปกติคือมีอายุการเก็บได้นานถึง 6 เดือนโดยไม่
ต้ อ งแช่ เ ย็ น (สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา,2552;
Anonymous,1995) โดย ระบบบรรจุแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบ
ของ TetraPak และระบบ Combibloc ซึ่งจะแตกต่างกันในส่วนของ
กระดาษที่นํามาใช้ ในระบบ TetraPak กระดาษที่ใช้จะเป็นแผ่นม้วน
แล้วนําไปขึ้นรูป แต่ในระบบ Combibloc กระดาษที่นํามาใช้จะขึ้น
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รูปเป็นทรงกระบอกมาแล้ว นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างที่สําคัญอีก
คือ ระบบการบรรจุแบบ TetraPak จะไม่มีช่องอากาศด้านบน แต่
ระบบการบรรจุแบบ Combibloc จะมีช่องอากาศด้านบน (Anonymous, 2005a; ธนัญชัย, 2550) อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีระบบ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพในระหว่ า งกระบวนการแต่ ก็ ยั ง ไม่ ส ามารถที่ จ ะ
รั บ ประกั น ได้ ว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น จะไม่ มี โ อกาสติ ด เชื้ อ ระหว่ า ง
กระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการบรรจุลงกล่อง โดยมีสาเหตุ
สําคั ญที่ พบคื ออุ ณหภู มิที่ใช้ในการผลิตนั้นตํ่ ากว่าอุ ณหภูมิฆ่าเชื้อ,
เครื่องฆ่าเชื้อไม่มีประสิทธิภาพ, และ ทําการบรรจุในสภาพที่ไม่ปลอด
เชื้ อ ซึ่ งสามารถเกิ ดขึ้ นได้ เมื่ อมี การผลิ ตต่ อเนื่ องเป็ นจํ านวนมาก
(สุวรรณ และจีรศักดิ์, 2548; จีรศักดิ์, 2548) ดังนั้นการตรวจสอบ
คุณภาพขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะนําผลิตภัณฑ์ออกจากโรงงานจึงมี
ความสําคัญเพื่อรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์นมนั้นจะไม่เสียก่อนถึ ง
ผู้บริโภค หรือเสียก่อนวันหมดอายุที่ระบุไว้ที่กล่อง โดยความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นไม่รวมการเสียหายเมื่อผลิตภัณฑ์นมออกจากโรงงานไปแล้ว
อั น เกิ ด จากการขนส่ ง ทํ า ให้ ก ารตรวจสอบแบบไม่ ทํ า ลายจึ ง มี
ความสําคัญ ในการคัดกรองนมกล่องที่มีแนวโน้มเสียทิ้งก่อนจําหน่าย
เนื่องจากนมที่ผลิตในแต่ละช่วงเวลาไม่ได้ปนเปื้อนจุลินทรีย์ทุกกล่อง
ทั้ งนี้ การปนเปื้ อนในกระบวนการผลิ ตเป็ นการปนเปื้ อนเชื้ อเพี ยง
เล็กน้อย นมจึงไม่เสียทันที แต่จะค่อยๆ ผิดปกติ ซึ่งอาการเหล่านี้ไม่มี
ทางทราบได้เลย เพราะนมอยู่ในกล่อง พร้อมกันนี้ยังมีการสุ่มตัวอย่าง
นมกล่องที่ผลิตแล้วต้องเก็บไว้ 7 วัน ก่อนจําหน่ายมาเพาะเชื้อ ถ้า
ตัวอย่างใดพบเชื้อเกินมาตรฐานก็นํานมจากลังนั้นมาตรวจและคัดนม
กล่องที่เสียทิ้งไปเช่นเดียวกัน ( สุวรรณ และคณะ, 2552) ซี่งความ
ผิดปกตินี้เนื่องมาจากการหลงเหลือของเอนไซม์โปรตีนเอส เอนไซม์ไล
เปส และจุลินทรีย์ ทําให้เกิดการตกตะกอนของโปรตีนแล้วจับตัวกัน
เป็นก้อนเรียกว่า Curd
ทําให้มีรสชาด กลิ่น และ เนื้อสัมผัส
เปลี่ยนไป (Harding, F. 1995; Anonymous,2007) ปัจจุบันใน
อุ ต สาหกรรมนมและอาหารจะใช้ เ ครื่ อ งมื อ มี ชื่ อ ทางการค้ า ว่ า
Electester อาศัยการสั่นแบบบังคับแล้วตรวจสอบความหน่วงจาก
พฤติกรรมการไหลของน้ํานมภายในกล่องที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
ความหนืดของนมที่ตกตะกอน โดยนําสัญญาณการสั่นที่เป็นความถี่
มาเปรียบเทียบนมดีและเสียต่อไป (Anonymous,2002) ต่อมา(จีร
ศักดิ์, 2548; สุวรรณ และคณะ, 2549) ได้พัฒนาเครื่องมือต้นแบบที่
ใช้หลักการสั่นแบบอิสระและวิเคราะห์ดูการลดลงของแอมปิจูดการ
สั่นพบว่า สามารถแยกนมปกติ และนมที่เสียออกจากกันได้ทั้งหมด
โดยทําให้นมในกล่องเกิดการเคลื่อนที่ เมื่อ นมเป็น Curd จะเกิดการ
จั บตั วทํ าให้ เกิ ดการเคลื่ อนที่ ภายในกล่ องเปลี่ ยนไป โดยใช้ ตั วรั บ
สัญญาณที่ไม่มีผลกระทบต่อการสั่นสะเทือน หรือมีผลกระทบน้อย
ที่สุด จากนั้น (สุวรรณ และคณะ, 2549; สุวรรณ, 2550; ณัฐดนัย
และสุวรรณ, 2552) ได้พัฒนาเครื่อง U.H.T. Milk Tester ขึ้น โดย
ทํางานเป็นแบบรายงานผลโดยตรง (On – line) ทําให้ทราบผล
คุณภาพของนม ยู.เอช.ที. ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้การ์ด DAQ
(data acquisition card) ที่มีประสิทธิภาพสูงร่วมกับโปรแกรม

LabVIEW 7.0 มาใช้ในการรับและประมวลผลสัญญาณทําให้สะดวก
และสามารถพั ฒนาโปรแกรมประยุ กต์ ที่ เข้ ากั บความต้ องการได้
รวดเร็ว โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นนี้มีความเร็วในการตรวจได้อย่างถูกต้อง
2-3 วินาที/กล่อง อย่างไรก็ตามเพื่อลดขั้นตอนการเขียนโปรแกรมและ
ลดต้นทุนการสร้างเครื่อง งานวิจัยและพัฒนานี้จึงนําโปรแกรมเมเบิล
โลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) มาประยุกต์ใช้ในการแปรผลสัญญาณและ
ตรวจสอบแทนการควบคุ มการทํ างานด้ วยคอมพิ วเตอร์ (computerized function) ทําให้เครื่อง U.H.T. Milk Tester มีขนาดและ
ราคาเหมาะสม
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 อุปกรณ์
 เครื่องตรวจสอบความผิดปกติ เครื่อง U.H.T. Milk Tester
แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

เครื่อง U.H.T. Milk Tester.

ประกอบด้วยส่วนต่างๆที่สําคัญ คือ ชุดกําเนิดการสั่นแบบเสรี
แสดงแบบลายเส้นดังรูปที่ 2 สําหรับทดสอบตัวอย่างนม ที่ถูกขับด้วย
มอเตอร์พร้อมเกียร์ทด ไปหมุนขับชุดเฟืองลูกเบี้ยว ทําให้สปริงขด
แบบแรงบิดที่อยู่บนเพลาเดียวกับ optical encoder เกิดการง้างตัว
และปล่อยตัว เกิดการสั่นอิสระ
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รูปที่ 2

แสดงแบบลายเส้นชุดกําเนิดการสั่นแบบเสรี
(สุวรรณ, 2550; ณัฐดนัย และสุวรรณ, 2552)

 จอแสดงผลและสั่งการ human interface (HMI)
 โปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) สําหรับอ่านค่าที่
ได้จาก optical encoder นํามาประมวลผล
 โปรแกรม GX work2 ในการเขียนชุดคําสั่งให้กับโปรแกรมเม
เบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) สํ าหรั บการประมวลผล และ
โปรแกรม Kinco HMI สําหรับการออกแบบส่วนผู้ใช้งานบน human
interface (HMI)
 นม ยู.เอช.ที. บรรจุกล่อง ขนาด 200 ml. รสจืด และรสช็อค
โกแลต และแท่งไม้ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีขนาดเท่ากับกล่องนม 200 ml.
ที่ใช้ทดสอบสําหรับเปรียบเทียบการอ่านผล

รูปที่ 3

แผนผังการทํางานของระบบตรวจสอบใหม่

 ขั้นตอนการทํางานของระบบตรวจสอบใหม่แสดงดังรูปที่ 4
โดยการเก็บสัญญาณจาก optical encoder จะเป็นการเก็บค่าการ
เคลื่อนที่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรูปแบบสัญญาณ pulse จนกระทั่งการ
สั่นหยุดลง

2.2 วิธีการ
 ใช้โฟโต้เซนเซอร์ สําหรับตรวจจับการวางกล่องนมเพื่อเริ่มต้น
ทดสอบและมี ก ารสั่ ง การผ่ า นจอแสดงผลและสั่ ง การ human
interface (HMI) จากนั้นโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC)
จะอ่านค่าที่ได้จาก optical encoder ที่มี ความละเอียดของมุมที่วัด
ได้ (rotation angle resolution) ในการทดลองนี้เลือกใช้ขนาด 500
pulse/revolution มีค่าเท่ากับ 0.72 องศาต่อ pulse ตามสมการ (1)
(1)
นํามาแสดงผลที่ HMI โดยใช้โปรแกรม GX work2 เขียนชุดคําสั่ง
ให้ กั บ โปรแกรมเมเบิ ล โลจิ ก คอนโทรลเลอร์ (PLC) สํ า หรั บ การ
ประมวลผล และโปรแกรม Kinco HMI สําหรับการออกแบบส่วน
ผู้ใช้งานบน HMI แสดงผังการทํางานดังรูปที่ 3

รูปที่ 4

ขั้นตอนการทํางานของระบบ

 ลั ก ษณะคลื่ น การสั่ น สะเทื อ นไม่ ว่ า จะเป็ น ทั้ ง ในส่ ว นของ
amplitude และ acquisition time มีความแตกต่างกันตามชนิดของ
นมกล่องรสจืด นมกล่องรสช็อคโกแล็ตเนื่องจากความหนืดต่างกันการ
เคลื่อนตัวจึงต่างกัน รวมถึงการใช้กล่องไม้ที่ทําขึ้นเป็นตัวเปรียบเทียบ
จากสมมุ ติ ฐ านคาดว่ า ค่ า การเคลื่ อ นที่ ที่ เ ก็ บ ค่ า ได้ จ าก optical
encoder โดยใช้โปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ก็จะ
แตกต่างกันด้วย ดังนั้นเพื่อยืนยันสมมุติฐานนี้ จึงได้แบ่งการทดลอง
ออกเป็น 3 ส่วนโดยใช้การเก็บค่าตัวอย่างละ 100 ครั้ง ดังนี้
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- เปรียบเทียบค่าการสั่นที่อ่านได้ระหว่างตัวอย่างนมจืดกับ
กล่องไม้
- ทดลองเปรียบเทียบค่าการสั่นที่อ่านได้ระหว่างตัวอย่างนม
จืด(เป็นตัวแทนของนมดี) และนมช็อคโกแลต (เป็นตัวแทนของนม
ผิดปกติ)
- ทดลองเปรี ยบเที ยบค่ าที่ อ่ านได้ ของตั วอย่ างนมจื ดและ
นมช็อคโกแลต โดยใช้โปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC)
กับระบบเดิมที่เป็นคอมพิวเตอร์ประมวลผลที่ใช้การ์ด DAQ (data
acquisition card) ร่วมกับการใช้โปรแกรม LabVIEW 7.0 ในการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
การทดลองในแต่ละขั้นตอนจะมีการเก็บตัวอย่างค่าทั้งหมด 100
ค่า แล้วนํามาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยนเบนมาตรฐาน ซึ่งจะแสดงใน
กราฟผลการทดลองในหัวข้อถัดไป โดยเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ต่อ
กล่องจะถูกตั้งไว้ที่ไม่เกิน 3 วินาทีต่อกล่อง ขั้นตอนการตรวจสอบ
แสดงตามรูปที่ 4
3. ผลและวิจารณ์
 ผลการเปรียบเทียบค่าการสั่นที่อ่านได้ระหว่างตัวอย่างนมจืด
กับกล่องไม้พบว่าค่าที่อ่านได้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน สามารถ
แยกนมจืดกับกล่องไม้ได้ แสดงดังรูปที่ 5

รูปที่ 5

เปรียบเทียบนมจืดกับกล่องไม้

 ผลการเปรียบเทียบค่าการสั่นที่อ่านได้ระหว่างตัวอย่างนมจืด
ซึ่งในการทดลองนี้สมมุติให้เป็นนมดี กับนมช็อคโกแลตซึ่งสมมุติให้
เป็นนมผิ ดปกติ พบว่ าค่าที่อ่านได้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
สามารถแยกนมจื ดกั บนมช็ อคโกแลตได้ หรื อสามารถที่ จะแยกนม
ผิดปกติออกจากนมดีได้ ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 6

เปรียบเทียบนมจืดกับนมช็อคโกแลต

เปรียบเทียบค่าที่อ่านได้จากนมจืดและนมช็อคโกแลต ระหว่าง
ระบบที่นําโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) มาใช้ในการ

ประมวลผลซึ่งเป็นไปดังรูปที่ 6 กับระบบเดิมที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้
การ์ด DAQ (data acquisition card) ร่วมกับการใช้โปรแกรม
LabVIEW 7.0 ของระบบการตรวจสอบความผิดปกติของนมกล่องที่
ใช้ อยู่ เดิ มดั งในรู ปที่ 7 พบว่ าค่ ามี แนวโน้ มที่ แ ตกต่ างในลั กษณะ
เช่นเดียวกัน ทําให้คาดการได้ว่าสามารถนําระบบที่พัฒนาขึนมาใหม่นี้
มาใช้ทดแทนระบบเดิมได้

รูปที่ 7

ค่าของนมจืดและนมช็อคโกแลตที่อ่านได้จากระบบเก่า

4. สรุป
จากการนํ า โปรแกรมเมเบิ ล โลจิ ก คอนโทรลเลอร์ (PLC) มา
ประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบความผิดปกติของนม ยู. เอช. ที. บรรจุ
กล่อง พบว่าสามารถแยกความแตกต่างระหว่างกล่องไม้ นมจืดและ
นมช็อคโกแลตได้ สามารถรายงานผลและทํางานได้ อย่างต่ อเนื่อง
เทียบเท่ากับการใช้การ์ด DAQ (data acquisition card) ร่วมกับ
โปรแกรม LabVIEW 7.0 ของระบบการตรวจสอบความผิดปกติของ
นมกล่ อ งที่ ใ ช้ อ ยู่ เ ดิ ม โดยมี ค วามถู ก ต้ อ งในการตรวจสอบ 100
เปอร์ เซนต์ และใช้เวลาในการตรวจสอบไม่ เกิน 3 วินาทีต่อกล่ อง
ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะนําโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC)
มาพัฒนาและสร้างเครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที.
บรรจุกล่อง ให้มีขนาดและราคาเหมาะสมขึ้นได้
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การศึกษาความเหมาะสมของการขยายเขตการส่งน้าํ :
กรณีศึกษาโครงการสูบน้าํ ด้วยไฟฟ้า บ้านแจมป๋อง อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาความเหมาะสมของการขยายเขตการส่งน้ําโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านแจมป๋อง คือ ศึกษาความ
เหมาะสมของการขยายเขตของโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า บ้านแจมป๋อง โดยทําการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการขยายเขตของ
โครงการ แล้วนําผลที่ได้มาประกอบการตัดสินใจในการที่จะดําเนินโครงการ การขยายเขตจะดําเนินการโดยการก่อสร้างคลองลอยดาดคอนกรีต
ยาว 1,700 เมตร อัตราการไหล 0.10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งน้ําให้กับพื้นที่ได้ 350 ไร่
ผลการวิเคราะห์พบว่า ต้นทุนในการก่อสร้างคลองส่งน้ํา และค่าบํารุงรักษารายปีเท่ากับ 491,759 บาท (ต้นทุนรายปีคิดที่ อัตรา
ดอกเบี้ย 7% และอายุโครงการ 20 ปี) ส่วนผลตอบแทนของโครงการคิดจากผลผลิตข้าวเปลือกนาปรัง จํานวน 350 ไร่ เท่ากับ 1,543,850 บาท
เมื่อทําการวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B-C Ratio) ของโครงการ ได้ค่าเท่ากับ 3.13 ซึ่งสรุปได้ว่า โครงการดังกล่าวมีความเหมาะสมในการ
ดําเนินการ
คําสําคัญ: การศึกษาความเหมาะสม โครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน

The Feasibility Study of the Irrigated Area Expansion :
Case Study Ban Jam-Pong Irrigation Pumping Project, Wiang-Khan District, Chiangrai Province
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Abstract
The objectives of the Feasibility Study of the Irrigated Area Expansion Ban Jam-Pong Irrigation Pumping Project
are : to study the feasibility of the irrigated area expansion Ban Jam-Pong Irrigation Pumping Project by estimating cost and
benefit of the project, the result will be used by decision maker for the project commencement. The expansion will be
done by constructing elevated concrete canal 1,700 meter long and 0.10 cms. for irrigating 350 rai.
The outcome of the analyses reveals that the total annual cost of construction and maintenance is around
491,759 THB (at 7% interest and 20 years period). The project benefit comes from the value of dry season paddy
produces in 350 rai which is about 1,543,850 THB annually. The project benefit-cost ratio is 3.13, which indicated that this
project is very feasible for commencement.
Keywords: feasibility study, irrigation pumping project, benefit – cost ratio.

1. บทนํา
โครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านแจมป๋อง อําเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย เดิมก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2534 โดยการควบคุมดูแลของ
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าให้

เป็นประโยชน์ ด้านการเกษตรและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน
การเร่งรัดขจัดปัญหาความแห้งแล้งของประเทศ ในพื้นที่ที่อยู่นอกเขต
โครงการชลประทานด้วยการจัดตั้งสถานีสูบน้ําขึ้นที่บริเวณริมฝั่งของ
แหล่งน้ําที่มีน้ําบริบูรณ์ตลอดทั้งปีทั่วประเทศ และมีเป้าหมายในการ
ส่งน้ําให้เกษตรกรทําการเพาะปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีตามนโยบายของ
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กระทรวง (สํานักงานพลังงานแห่งชาติ โครงการจัดตั้งสถานีสูบน้ํา
ด้วยไฟฟ้า, 2534) ก่อนจะถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่ อ ปี พ.ศ. 2543 ต่ อ มากรม
ชลประทานจึ ง ได้ ถ่ า ยโอนภารกิ จ ให้ แ ก่ เ ทศบาลตํ า บลหล่ า ยงาว
ควบคุมดูแล เมื่อปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน
โครงการสู บน้ํ าด้ วยไฟฟ้าบ้ านแจมป๋ อง ได้ ดําเนิ นโครงการมา
อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เกษตรกรบ้านแจมป๋องใช้น้ําในการทํานาปรัง
ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่เขตชลประทานได้รับผลผลิตในการทํานา
ปรั งเพิ่ มมากขึ้ น แต่ ยังมี ชาวนาอี กส่ วนหนึ่ งซึ่ งมี พื้ นที่ อยู่ นอกเขต
ชลประทานของสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านแจมป๋อง มีความต้องการ
ใช้น้ําและยังไม่ได้รับการขยายเขตชลประทาน ผู้ศึกษาจึงได้เล็งเห็น
ความสําคัญของปัญหา จึงได้ทําการศึกษาหาความเหมาะสมของการ
ขยายเขตการส่งน้ํา ตามความต้องการของเกษตรกร เพื่อหาความ
คุ้ มค่ าของโครงการ และนํ าผลการวิ เคราะห์ ที่ ได้ มาประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนของภาครัฐในอนาคตต่อไป
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา
 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการขยายเขตชลประทานบ้าน
แจมป๋อง ตําบลหล่ายงาว อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
 เพื่อทราบถึงต้นทุนของการขยายเขตชลประทาน สถานีสูบน้ํา
ด้ ว ยไฟฟ้ า ในแต่ ล ะปี ว่ า มี ต้ น ทุ น เท่ า ไร นํ า ข้ อ มู ล ที่ ศึ ก ษาได้
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมในการดําเนินโครงการว่ามี
ความเหมาะสม และความคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ อย่างไร
 เพื่อนําผลการวิเคราะห์โครงการที่ได้ มาใช้ประโยชน์ในการ
ดําเนินโครงการในกิจการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า เช่น ประกอบกับการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างขยายเขตคลองส่งน้ํา จากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือกรมชลประทานเป็นต้ว
3. ข้อมูลและวิธีการ
การศึกษานี้ ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ทําการวิจัย โดยมี
แหล่งที่มาของข้อมูลจากส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและข้อมูล
เชิงสถิติทางอินเทอร์เน็ต ดังนี้
3.1 การรวบรวมข้อมูล

 ข้อมูลพื้นที่การเพาะปลูกข้าวบ้านแจมป๋อง จากศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล หล่ายงาว
 ข้อมูลแสดงผลผลิตข้าวต่อไร่ จากกรมการข้าว ปี 2556
 ข้อมูลราคาข้าวแต่ละชนิด จากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ปี
2557
 ข้อมูลการคํานวณเพื่อออกแบบคลองส่งน้ํา แบบแปลน และ
ประมาณราคาค่าก่อสร้างคลองส่งน้ํา
 ข้อมูลค่าบํารุ งรั กษารายปี ของสถานี สูบน้ํา จากสํ านั กงาน
เทศบาลตําบลหล่ายงาว อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
3.2 วิธีการ
 เก็บรวบรวมข้อมูลในปัจจุบันของโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
บ้านแจมป๋อง ประกอบกับการสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง จาก
พนักงานสูบน้ําประจําสถานี
 ศึกษาพื้นที่ทํานาทั้งหมด และจําแนกเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขต
ชลประทานมีกี่ไร่ พื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานที่รอการขยายเขต
การส่งน้ํามีกี่ไร่ และพื้นที่นอกเขตชลประทานที่ไม่สามารถขยายเขต
ชลประทานได้มีจํานวนกี่ไร่
 นําข้อมูลผลผลิตการทํานาปรังของเกษตรกรต่อไร่ต่อปี มา
คํานวณหารายได้ของเกษตรกรโดยใช้ข้อมูลราคาข้าวจากสมาคมผู้
ส่งออกข้าวไทย จะได้ตัวเลขออกมาเป็นผลตอบแทนของโครงการ
(Benefit)
 ศึกษาเก็บข้อมูลในอนาคตของโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้าน
แจมป๋อง ว่ามีพื้นที่ต้องการการขยายเขตการส่งน้ําประมาณกี่ไร่ และ
เขียนแผนผังการวางแนวคลองส่งน้ําออกมาอย่างชัดเจน
 ออกแบบหน้าตัดคลองส่งน้ําต่อพื้นที่ที่ต้องการน้ํา ตามหลัก
วิชาด้านวิศวกรรม และนํามาทําการประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการ
ขยายเขตการส่งน้ํา โดยนํามาเฉลี่ยตามอายุการใช้งานออกมาเป็นราย
ปี ตามอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน จะได้ตัวเลขเป็นต้นทุนของโครงการ
(Cost)
 เปรียบเทียบและวิเคราะห์โครงการด้วยวิธีด้านเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม เพื่อนํามาสรุปว่าโครงการดังกล่าวมีความเหมาะสมในการ
ลงทุนเพื่อก่อสร้างหรือไม่อย่างไร

 ข้อมูลการก่อตั้งสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านแจมป๋อง และแบบ
แปลนการก่อสร้างเดิมจากกองช่างเทศบาลตําบลหล่ายงาว อําเภอ
เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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3.3 ผลและวิจารณ์
Table 1 Classification of Paddy Field.
No.

Income rainy season
Sticky Paddy
Bt/rai (12.10 Bt/Kg)
6,897
6,897

Produces.
Kg./rai

Area

1
2

Irrigated Paddy Field 350 Rai
570
Rain-Fed Paddy Field 350 Rai
570
(Expandable)
Rain-Fed Paddy Field 202 Rai
3
570
6,897
(Non Expandable)
ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงแก่น (2556) กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว (2556)

3.4 ผลตอบแทน (Benefit)
จากตารางที่ 1 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เกษตรกรที่ มี พื้ น ที่ ใ นเขต
ชลประทานจะมีรายได้ 11,308 บาท/ไร่/ปี ส่วนเกษตรกรที่มีพื้นที่
เพาะปลูกอยู่นอกเขตชลประทานจะมีรายได้ 6,897 บาท/ไร่/ปีซึ่งมี
รายได้ น้ อยกว่ าเกษตรกรที่ มีพื้นที่ อยู่ ในเขตชลประทานอยู่ 4,411
บาท/ไร่ /ปี โดยเกษตรกรจะมี รายได้ จากการทํ า นาปรั ง ในเนื้ อที่
ประมาณ 350 ไร่ คิดเป็นเงินรายได้ 4,411x350 เท่ากับ 1,543,850
บาท/ปี

Income dry season
Paddy Rice
Bt/rai (7.74 Bt/Kg)
4,411
-

Total income
Bt/rai/annum

-

6,897

11,308
6,897

3.5 ต้นทุน (Cost)
โครงการดังกล่าวออกแบบเพื่อรองรับจํานวนพื้นที่ต้องการรับน้ํา
เท่า 350ไร่ มีขนาดคลองส่งน้ําอัตราการไหลเท่ากับ 0.10 ลบ.ม./
วินาที ความยาว 1,700 เมตร ลักษณะเป็นคลองแบบลอย ตามแบบ
มาตรฐานคลองดาดคอนกรีต ดังรูป จากการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ปัจจุบันทั้งหมด จะได้ราคาค่าก่อสร้างคลองส่งน้ําเท่ากับ 4,680,000
บาท และค่าบํารุงรักษารายปีอีก 50,000 บาท เมื่อคํานวณค่าเฉลี่ย
เป็นรายปีแล้วจะได้เท่ากับ 491,759 บาท/ปี เมื่อกําหนดอายุของ
โครงการ 20 ปี อัตราดอกเบี้ย 7% ตามสมการ P=A( P/A ,i%,n )

Table 2 Standard Cross Section for Irrigation Canal.
Discharge
(cu.m/s)
0.10

1:500
D (m)
0.23

1:1000
D (m)
0.27

1:2000
D (m)
0.32

SLOPE
1:3000 1:4000
D (m)
D (m)
0.35
0.38

1:5000
D (m)
0.40

B
(m)

t
(m)

F
(m)

H
(m)

L
(m)

W1
(m)

W2
(m)

0.30

0.05

0.15

0.20

0.80

0.20

0.20

Elevated Canal Cross section
Table 3 Annual Cost.
No
1

Investment Duration
Cost (Bt)
(Yr)
ค่าก่อสร้างคลองส่งน้ํา 4,680,000
20
ค่าบํารุงรักษารายปี
50,000
รวมค่าต้นทุนคลองส่งน้ํารายปี

Annual
Cost (Bt)
441,759
50,000
491,759

3.6 การวิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
การขยายเขตการส่งน้ํา สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านแจมป๋อง จะมี
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้างคลองส่งน้ํา และค่าบํารุงรักษารายปี
เท่ากับ 491,759 บาท/ปี ส่วนเกษตรกรจะมีรายได้จากการทํานาปรัง
ในเนื้อที่ประมาณ 350 ไร่ คิดเป็นเงินรายได้ 4,411x350 เท่ากับ

1,543,850 บาท/ปี จึงนําเงินรายได้ของเกษตรกรต่อปีมาเทียบกับเงิน
ลงทุนทั้งหมดต่อปีโดยใช้อัตราส่วนของมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน
ต่อต้นทุน (Benefit cost ratio, B/C ratio) ดังนี้
เมื่อ
B
= 1,543,850
บาท/ปี
C
= 491,759
บาท/ปี
จากสูตร B/C
= 1,543,850 / 491,759
= 3.13
ดั ง นั้ น จากการเปรี ย บเที ย บระหว่ า ง ผลตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ กั บ
งบประมาณการลงทุน B/C ratio ได้ค่าเท่ากับ 3.13 ซึ่งเป็นค่าที่
มากกว่า 1 จึงเป็นโครงการที่เหมาะสมในการลงทุนของภาครัฐ
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3.7 อภิปรายผล
สถานี สู บน้ํ าด้ วยไฟฟ้ าบ้ านแจมป๋ องในการดู แลของเทศบาล
ตําบลหล่ายงาว ปัจจุบันมีลักษณะเป็นคลองส่งน้ําดาดคอนกรีตแบบ
คลองลอย มีขนาดคลองเท่ากับอัตราการไหลของน้ํา 0.30 ลบ.ม./
วินาที ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการปลูกข้าวนาปรังโดยมีอายุการใช้งานของ
โครงการมากว่า 20 ปี มีการบํารุงรักษาประจําทุกปีปีละประมาณ
50,000 บาท จากข้อมูลของเกษตรกรผู้ทํานาข้าวบ้านแจมป๋องตาม
สถิติของแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล มีพื้นที่ทํานาข้าวจํานวน
902 ไร่ และใช้ราคากลางข้าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมาคํานวณ
เป็นรายได้ต่อไร่ โดยจําแนกเป็นรายได้จากพื้นที่ที่ต่างกัน ได้แก่
 พื้นที่นาข้าวในเขตชลประทาน 350 ไร่ คิดเป็นเงิน 11,308
บาท/ไร่/ปี
 พื้นที่นาข้าวนอกเขตชลประทานที่รอการขยายเขตอีก 350 ไร่
คิดเป็นเงิน 6,897 บาท/ไร่/ปี
 นอกนั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่สามรถขยายเขตต่อไปได้ 202 ไร่
เพราะฉะนั้ นเกษตรกรที่ มี พื้ นที่ ในเขตชลประทานจะมี รายได้
มากกว่าเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานเป็นเงินส่วนต่างเท่ากับ
4,411 บาท/ไร่/ปีจึงใช้ค่าผลตอบแทนของโครงการ (Benefit) 4,411
บาท X 350 ไร่ จะได้ B = 1,543,850 บาท/ปี
จากนั้นจึงคํานวณหาต้นทุน (Cost) จากความต้องการการขยาย
เขตการส่งน้ําประมาณ 350 ไร่ เพื่อมาคํานวณหาจํานวนความ
ต้องการน้ําของต้นข้าวในนาข้าว ซึ่งเป็นปริมาณน้ําเท่ากับ 0.0002
ลบ.ม./วิ นาที /ไร่ จากนั้ นนํ ามาคํ านวณหาขนาดคลองส่ ง น้ํ าดาด
คอนกรีตซึ่งได้ขนาดเท่ากับอัตราการไหลของน้ํา 0.10 ลบ.ม./วินาที มี
ความยาวของคลองเท่ากับ 1,700 เมตร และใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้างเท่ากับ 4,680,000 บาท กําหนดอายุการใช้งาน 20 ปี ใน
อัตราดอกเบี้ย 7%ต่อปี เมื่อคิดค่าเฉลี่ยเป็นปีแล้วได้เท่ากับ 441,759
บาท /ปี บวกกับค่าบํารุงรักษาปีละ 50,000 บาท เป็นเงินลงทุน
(Cost) เท่ากับ 491,759 บาท/ปี จึงวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
โครงการ โดยใช้วิธีการหาอัตราส่วนของมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน
ต่อต้นทุน(Benefit cost ratio, B/C ratio) โดย 1,543,850 / 491,759
ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 3.13 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 โครงการมีความเหมาะสม

ต้นทุนรายปี C=491,759 บาท/ปี ส่วนรายได้เกษตรกรผู้ทํานาปรังคิด
เป็นเงินรายได้ B=1,543,850 บาท/ปี เมื่อ B/C มีผลลัพธ์ 3.13 มีค่า
กว่า 1 ซึ่งเป็นโครงการที่เหมาะสมในการลงทุน เนื่องจากผลตอบแทน
ที่เกษตรกรได้รับ มีมูลค่ามากกว่างบประมาณการลงทุนก่อสร้างใน
การขยายเขตการส่งน้ํา และสามารถใช้ประกอบกับการตัดสินใจลงทุน
ของผู้มีอํานาจพิจารณาของหน่วยงานรัฐต่อไป
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้การ
สนับการทําวิจัยนี้เป็นอย่างดี
6. เอกสารอ้างอิง
สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงแก่น (2556) ข้อมูลสถิติการเกษตรอําเภอ
เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย.
สํ านั กงานพลั งงานแห่ งชาติ โครงการจั ดตั้ งสถานี สู บน้ํ าด้ วยไฟฟ้ า
(2534) เรื่อง คู่มือสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า.
กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว (2556) การพยากรณ์การผลิต
ข้าวนาปรัง (ออนไลน์) ได้จาก www.brrd.in.th

4. สรุปผล
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความเหมาะสมของการขยายเขตการส่งน้ําสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้าน
แจมป๋ อง ตํ าบลหล่ ายงาว อํ าเภอเวี ยงแก่ น จั งหวั ดเชี ยงราย เพื่ อ
รองรับการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้น และบวกกับความต้องการ
การมีรายได้ของประชาชนในพื้นที่ที่สูงขึ้น โดยอาศัยการคํานวณหา
ต้นทุนการขยายเขตการส่งน้ําและข้อมูลผลผลิตของเกษตรกรคิดเป็น
รายได้ มาวิ เคราะห์ โครงการ โดยใช้ วิธีการหาอัตราส่ วนของมู ลค่ า
ปัจจุบันของผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio, B/C ratio)
เมื่อการขยายเขตการส่งน้ําคิ ดเป็นต้นทุ นค่าก่ อสร้ างคลองส่ งน้ํามี

339

TSW002

ทดสอบและพัฒนาระบบให้น้ําแบบหยดสําหรับไร่อ้อยนอกเขตชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สราวุฒิ ปานทน1*, นาวี จิระชีว1ี , วิโรจน์ โหราศาสตร์1, วุฒิพล จันทร์สระคู2, สุรชัย สวยลึก1, กาญจนา กิระศักดิ์3
1

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม, 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ, 10900
2
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น, ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น, 40000
3
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น, ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น, 40000
ผู้เขียนติดต่อ: นายสราวุฒิ ปานทน E-mail: sarawutpa@hotmail.com

บทคัดย่อ
ระบบน้ําหยดเป็นวิธีการให้น้ําที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ําจํากัด ในอดีตการใช้งานยังไม่แพร่หลายเนื่องจาก
ข้อจํากัดด้านแหล่งจําหน่ายวัสดุและราคา แต่ในปัจจุบันสินค้ามีความหลากหลายมากขึ้น จึงทําให้เกิดปัญหาการเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและประเมินผลการใช้งานระบบน้ําหยดแบบเทป (Drip Tape) สําหรับไร่อ้อย เพื่อเป็นแนวทางการใช้
งานที่เหมาะสมสําหรับไร่อ้อยขนาดเล็กในประเทศ โดยดําเนินการทดสอบในระดับแปลงเกษตรกรที่ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ประกอบด้วยการให้น้ํา
3 กรรมวิธี ได้แก่ 1) แบบระยะหยด 30 ซม. 2) แบบระยะหยด 50 ซม. 3) ไม่ให้น้ํา (อาศัยน้ําฝน) กําหนดปริมาณน้ําที่ให้โดยคํานวณเทียบจาก
ข้อมูลค่าการระเหยน้ําจากถาดวัดการระเหย โดยกําหนดรอบเวรการให้น้ําระหว่าง 7-14 วัน ดําเนินการทดสอบในการปลูกอ้อย 3 ฤดูปลูก
ระหว่างปี 2554 (อ้อยปลูก) ถึง ปี 2556 (อ้อยตอ 2) ผลการทดสอบพบว่าในปี 2554 เป็นปีที่มีปริมาณฝนกระจายอย่างสม่ําเสมอ แต่ปริมาณ
ผลผลิตอ้อยต่ําเนื่องจากมีน้ําท่วมในแปลงจึงทําให้ผลผลิตน้อยกว่าปกติ ในการทดสอบกับอ้อยตอใน ปี 2555-2556 ซึ่งมีปริมาณฝนน้อยลง
ค่าเฉลี่ยผลผลิตของแปลงที่อาศัยน้ําฝนต่ํากว่า (14.99-17.67 ตัน/ไร่) ค่าเฉลี่ยผลผลิตของน้ําหยดระยะ 30 ซม. (16.95-20.12 ตัน/ไร่) และ
ค่าเฉลี่ยผลผลิตน้ําหยดระยะ 50 ซม. (15.92-18.84 ตัน/ไร่) เล็กน้อย จากประเมินผลการใช้งานของเทปน้ําหยดทั้ง 2 แบบ พบว่าในไร่อ้อย
ขนาดเล็ก (ใช้ท่อเมนส่งน้ําขนาด 2 นิ้ว) สามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยได้ไม่ต่างกัน แต่แบบน้ําหยดระยะ 50 ซม. จะครอบคลุมพื้นที่ให้น้ําในแต่ละ
ครั้งประมาณ 7.3 ไร่ มากกว่าน้ําหยดระยะ 30 ซม. ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เพียง 2.9 ไร่ และสามารถใช้งานได้อย่างน้อย 3 ปี ถ้ามีการใช้งานและ
การดูแลรักษาที่เหมาะสม
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Abstract
Drip Irrigation is realized as a most efficient irrigation method, especially in water-limited areas. At present, drip
irrigation materials are commercially available. The sugarcane growers need to select the appropriate products. The
purpose of this research was to evaluate the drip irrigation systems in order to find out the suitable drip tape types for use
in small sugarcane fields. The field experiments were carried out in the farmer-scale sugarcane field at Phukaew District,
Chaiyaphum Province. The experimental field was divided into 3 treatments, namely a) 30 cm-spacing drip tape, b) 50
cm-spacing drip tape and c) No irrigation. The irrigation scheduling was calculated by pan-evaporation method for 7-14
day-intervals. The experiments were run for three consecutive years, during 2011 to 2013. In the first year, 2011 the
rainfalls were scattered evenly throughout the year and there was a flood over the sugarcane field resulting to the low
yields for all experimental treatments. In the dry years, 2012-2013, the average yields of no irrigation treatment (14.99-
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17.67 t/rai were slightly less than the yields of treatments with 30 cm-spacing drip irrigation (16.95-20.12 t/rai) and
treatments with 50 cm-spacing drip irrigation (15.92-18.84 t/rai). The treatment with 50 cm-spacing drip tape, in
comparison with 30 cm-spacing drip tape, could be used to produce the acceptable yields. It could be concluded that
drip tape with 50 cm-spacing may be accepted for small sugarcane fields with low irrigation capacity (2-inch irrigation pipe)
due to its larger coverage area (7.3 rai/irrigation period) as compared to drip tape with 30 cm-spacing (2.9 rai/irrigation
period). Moreover, it could be used at least 3 years under appropriate operation and maintenance.
Keywords: Drip, Sugarcane.

1. บทนํา
จากจํานวนพื้นที่ปลูกอ้อยมากกว่า 6 ล้านไร่ทั่วประเทศ ซึ่งส่วน
ใหญ่ เป็ นการปลู กนอกเขตชลประทานได้ รั บน้ํ าไม่ เต็ มที่ ส่ งผลต่ อ
ปริมาณผลผลิตต่อไร่ที่ลดลง และความหวานที่เป็นตัวกําหนดราคาซื้อ
ขายก็ ลดน้ อยลงด้ วย เนื่ องจากเทคโนโลยี การให้ น้ํ าแบบหยดเป็ น
วิธีการให้น้ําที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความสําคัญสําหรับการใช้ในพื้นที่ที่
มี แ หล่ ง น้ํ า จํ า กั ด จากผลการทดลองในต่ า งประเทศพบว่ า เมื่ อ
ปรับเปลี่ยนการให้น้ําไร่อ้อยจากแบบร่องคู (Furrow) มาเป็นระบบน้ํา
หยด จะช่วยให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% และประหยัดน้ําได้ถึง
60% (Bui and Kinoshita, 1985; Magar, 1995) ส่วนการให้น้ําหยด
กับไร่อ้อยในประเทศไทยนั้นมีรายงานข้อมูลที่สนับสนุนวิธีการให้น้ํา
หยดช่ วยเพิ่ มผลผลิ ตอ้ อยโดยเฉพาะในแถบภาคกลาง (สํ านั กงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย, 2551) และต่อมามีการนําระบบ
น้ําหยดมาใช้ในไร่อ้อยแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้ผลผลิตที่
จากเดิ มประมาณ 7-8 ตั น/ไร่ เพิ่ มเป็ น 15-20 ตั น/ไร่ (ดลมนั ส,
2555) ข้อมูลหลายๆ ส่วนก็มาจากการดําเนินการเชิงธุรกิจเข้าสู่กลุ่ม
ชาวไร่อ้อยผ่านองค์กรที่เกี่ยวข้อง แต่ยังขาดข้อมูลด้านอื่นๆ ประกอบ
เพื่ อการตั ดสิ นใจ เช่ น รู ปแบบการใช้ งาน ปั ญหาอุ ปสรรคและวิ ธี
ป้องกันและแก้ไข เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีน้ําหยดในไร่อ้อยอย่างมี
ประสิทธิภาพต้องอาศัยองค์ความรู้และทักษะที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น
การออกแบบติ ดตั้ง การกํ าหนดปริ มาณ รอบเวรให้ น้ํ า การให้ ปุ๋ ย
พร้อมระบบน้ํา และการบํารุงรักษา เป็นต้น (Netafim, 2011)
ปัจจุบันระบบน้ําหยดเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น จึงมีการสั่งเทปน้ํา
หยดจากต่างประเทศหลายแหล่งเข้ามาจําหน่าย แต่ส่วนใหญ่มีระยะ
หยด (Emitter Spacing) บนเทปน้ําหยด 30 cm. นิยมใช้กับพืชผักที่
ให้น้ําด้วยระบบน้ําหยด เช่น แคนตาลูป แตงโม พริก มะเขือเทศ ฯลฯ
ซึ่งเป็นพืชที่มีพื้นที่ปลูกขนาดเล็ก เช่น 1-5 ไร่ แต่สําหรับการทําไร่
อ้อยเกษตรกรจะมีพื้นที่ปลูกขนาดใหญ่กว่าพืชผัก เช่น 5-30 ไร่ ซึ่ง
จําเป็นต้องให้น้ําในแต่ละครั้งครอบคลุมพื้นที่มากและให้น้ํานานกว่า
เพื่อประหยัดแรงงานและค่าลงทุนชุดปั๊มน้ําให้น้อยที่สุด ในการส่งน้ํา
ในไร่อ้อยขนาดเล็ก (สําหรับท่อเมน ขนาด 2 นิ้ว) การใช้เทปน้ําหยด
ระยะ 50 cm. สามารถให้น้ําได้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่า แบบระยะ
หยด 30 cm. ไม่น้อยกว่า 4 ไร่ แต่ถ้ามีปัญหาการอุดตันง่ายในสภาพ
การใช้งานจริง จะทําให้การกระจายน้ําไม่สม่ําเสมอซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อผลผลิตอ้อย ซึ่งปัจจุบันยังขาดข้อมูลการพิจารณาเลือกใช้ การใช้
งานและการบํารุงรักษาที่เหมาะสมกับการให้น้ําไร่อ้อย โดยเฉพาะใน

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ซึ่ ง ยั ง ไม่ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ะบบน้ํ า หยดที่
แพร่หลาย จึงมีความจําเป็นต้องมีการศึกษาและทดสอบเพื่อให้ได้
แนวทางในการใช้เทคโนโลยีการให้น้ําหยดในไร่อ้อยที่เหมาะสม ยั่งยืน
ช่วยเพิ่มผลผลิต และเพิ่มความสามารถในการไว้ตออ้อยได้นาน ซึ่งจะ
ส่งผลในการลดต้นทุนในระบบการผลิตลง และเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตอ้อยของประเทศไทย
2. อุปกรณ์และวิธีการ
ศึกษาและสํารวจข้อมูลเบื้องต้นการให้น้ําในไร่อ้อยในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการสํารวจแบบเจาะจงไร่อ้อยที่ให้น้ําแบบ
หยด เลือกใช้เทปน้ําหยดที่มีระยะหยด 30 cm. กับ 50 cm. แล้วทํา
การออกแบบจัดทําระบบน้ําหยดตามหลักชลศาสตร์ โดยใช้ปั๊มน้ํา
บาดาล ขนาด 2 แรงม้า พร้อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์
ดี เซล 9 แรงม้ า เป็ นต้ นกํ าลั งในการสู บน้ํ า และใช้ ปั๊ มน้ํ าหอยโข่ ง
ขนาด 0.5 แรงม้า จ่ ายปุ๋ ยเข้าระบบน้ําแบบจ่ายตรง วางแผนการ
ทดสอบใช้งานโดยติดตั้งระบบน้ําหยดในแปลงเกษตรกร ที่ อ. ภูเขียว
จ. ชั ยภู มิ แปลงทดสอบเป็ นดิ นร่ วนปนทราย มี แหล่ งน้ํ าเป็ นบ่ อ
บาดาล ปลูกอ้อยแบบแถวคู่ (มีระยะระหว่างแถว 1.40 m. และระยะ
คู่แถว 40 cm.) วางแผนการทดสอบ โดยทําแปลงทดสอบ 3 แปลง (3
กรรมวิธี) คือ 1) แบบระยะหยด 30 cm. 2) แบบระยะหยด 50 cm.
(3) ไม่ให้น้ํา (อาศัยน้ําฝน) สําหรับแปลงไม่ให้น้ํามีการให้น้ําเหมือน
แปลงที่ให้น้ําหยดจํานวน 2 ครั้ง เมื่อเริ่มลงปลูกเพื่อกระตุ้นการงอก
แต่ละแปลงมีขนาด 2-3 ไร่ ขึ้นกับค่าชลภาระที่ไม่เกิน 13 ลบ.ม./ชม.
(สําหรับท่อขนาด 2 นิ้ว) ดูแลแปลงทดสอบด้ายการให้น้ําและให้ปุ๋ย
โดยแปลงที่ไม่ให้น้ํามีการให้ปุ๋ยทางดินตามคําแนะนําตามลักษณะเนื้อ
ดิน (กรมวิชาการเกษตร, 2548) ส่วนแปลงทดสอบที่ให้น้ําหยดมีการ
ให้ปุ๋ยพร้อมระบบน้ําด้วยปุ๋ยสูตรละลายน้ําสูตร 46-0-0, 0-52-34
และปุ๋ ยเม็ดนํามาละลายน้ําสูตร 0-0-60 การให้ ปุ๋ยทางน้ําทุ ก 3-4
สัปดาห์ต่อครั้ง ในช่วง 180 วันหลังปลูก เกณฑ์การให้น้ําโดยใช้ข้อ
มูลค่าระเหยจากถาดวัดการระเหย (Pan Evaporation Method)
(ดิเรกและคณะ, 2545; Wiedenfeld and Enciso, 2004; Ratna et
al., 2012) กําหนดการให้น้ําทุก 7-14 วัน กรณีมีฝนตกเริ่มรอบเวร
การให้ น้ํ า ใหม่ โ ดยพิ จ ารณาจากเครื่ อ งวั ด ความชื้ น ในดิ น แบบ
Tensiometer (ที่ความลึก 30 cm.) ให้น้ําเมื่ออ่านค่าแรงดึงความชื้น
ได้ 20-30 centibar ดําเนินการทดสอบ จํานวน 3 ฤดูปลูก ซึ่งเริ่มลง
ปลูกเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เก็บเกี่ยวอ้อยปลูกในเดือนพฤศจิกายน
2554 เก็บเกี่ยวอ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555
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และเดือนธันวาคม 2556 ตามลําดับ มีการประเมินความเสียหายและ
การอุ ดตั นของเทปน้ํ าหยดเมื่ อสิ้ นสุ ดฤดู ปลู ก โดยประเมิ นความ
สม่ําเสมอของการกระจายน้ํา (Emission Uniformity, EU) ในแปลง
น้ําหยด (แต่ละแบบ) ทั่วทั้งแปลงจํานวน 16 จุด (Hassan, 2008)
โดยแต่ละจุดวัดอัตราการจ่ายน้ําหยดจากเทปน้ําหยดระยะความยาว
1 ม. โดยวัดปริมาตรน้ําในเวลา 1 นาที หาค่าเฉลี่ยจากจํานวน 3 ครั้ง
เป็นอัตราการจ่ายน้ําหยดของแต่ละจุด นําค่าทั้ง 16 จุดไปคํานวณค่า
EU ดังสมการที่ (1)
EU = 100 [Dlq/ μ]

(1)

โดยที่ EU = ความสม่ําเสมอของการกระจายน้ํา (%)
Dlq = อั ต ราจ่ า ยน้ํ า เฉลี่ ย 4 ลํ า ดั บ ต่ํ า สุ ด ในแปลงให้ น้ํ า
(lite hr-1)
μ = อั ต ราจ่ า ยน้ํ า เฉลี่ ย ทั้ ง หมด16 จุ ด ในแปลงให้ น้ํ า
(lite hr-1)
ทําการประเมินค่า EU ก่อนการใช้งานในปลูกฤดูที่ 1 และ
หลังจากการเก็บเกี่ยวทุกฤดู โดยค่า EU ที่มากกว่า 80% ถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ดี (Smajstria et al., 2002)
จากการสํารวจข้อมูลการให้น้ําหยดในไร่อ้อยเขตภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ ในจั ง หวั ด ต่ า งๆที่ มี พื้ น ที่ ป ลู ก อ้ อ ยมากที่ สุ ด ได้ แ ก่
นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี พบว่า แหล่งน้ําและระบบส่ง
น้ํา ส่วนใหญ่อาศัยน้ําบาดาล (Figure 1) เครื่องสูบน้ําแต่ละเครื่องจะ
ให้ น้ํ า ได้ ค รั้ ง ละ 2-10 ไร่ ขึ้ น กั บ ขนาดท่ อ เมนและเครื่ อ งสู บ น้ํ า
เนื่องจากพื้นที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่ไม่มีระบบไฟฟ้า จึงจําเป็นต้องใช้
เครื่องปั่นไฟจ่ายไฟให้ปั๊มน้ําบาดาล (Figure 2) บ่อบาดาลแต่ละบ่อ
ครอบคลุมพื้นที่ปลูก 10-40 ไร่ รูปแบบการใช้ระบบน้ําหยด ส่วนใหญ่
ใช้ระบบน้ําหยดบนดินแบบเทปน้ําหยด (Figure 3) ส่วนใหญ่ใช้ระยะ
หยด 30 cm. ส่วนที่ใช้ระบบให้น้ําใต้ดินจะใช้เทปน้ําหยดระยะ 50
cm. เกษตรกรที่ ทดลองใช้ น้ํ าหยดใต้ ดิ น เพราะสะดวกในการใช้
เครื่องจักรในการกําจัดวัชพืช ผ่าตอฝังปุ๋ย ลดแรงงานในการเก็บเทป
เมื่ อถึ งฤดู เก็ บเกี่ ยว ลดความเสี ยหายของเทปเมื่ อโดนไฟไหม้ แต่
ต้นทุนในการติดตั้งสูง และไม่สามารถตรวจสอบหาจุดรั่วได้ ท่อเมน
นิยมใช้พีวีซีขนาด 2 นิ้ว ความยาวเทปน้ําหยดที่ใช้แถวละ 100-200
m. ระยะเวลาให้น้ํา 8-24 cm. รอบเวรการให้น้ํา 7-15 วัน ให้เฉพาะ
ระยะให้อ้อยตั้งตัวได้ 2-3 ครั้ง หรือให้ถึงช่วงเริ่มเข้าฤดูฝน เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้น้ําหยดเนื่องจากได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
ชัดเจน ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นการอุดตันของเทปน้ําหยดเมื่อใช้เป็น
เวลานาน เกษตรกรจะแก้ไขโดยใช้วิธีเพิ่มเวลาในการให้นํา้ เพื่อชดเชย

Figure 1 Artesian well And Submersible pump.

Figure 2 Electric generator for Submersible pump.

Figure 3 Drip tape.
จากข้ อมู ลการออกแบบระยะหยดที่ เหมาะสมกั บชนิ ดเนื้ อดิ น
(Hung, 1985) พบว่าระยะหยดสําหรับน้ําหยดที่มีอัตราการไหล 1
lite/hour สามารถเลือกใช้ระยะหยดห่างกันไม่น้อยกว่า 50 cm. ได้
และเทปน้ําหยดระยะห่างกว่าระยะที่มีจําหน่ายทั่วไป (ระยะหยด 30
cm.) คื อระยะหยด 50 cm. จึ งพิ จารณาประเด็ นสํ าคั ญที่ ใช้ เป็ น
สมมุติฐานในการทดสอบ ได้แก่ ระยะหยด 2 ระยะ คือ เทปน้ําหยด
ระยะ 30 cm. (อัตราจ่ายน้ํา 1.49 lite/hour) และเทปน้ําหยดระยะ
50 cm. (อัตราจ่ายน้ํา 1 lite/hour) นอกจากระยะหยดห่างกว่าปกติ
แล้วอัตราจ่ายน้ําที่ต่ําจะมีโอกาสเกิดปัญหาการอุดตันมากจนกระทบ
ต่อสมรรถนะการกระจายน้ําและผลผลิตได้ (Assouline, 2002) ทํา
การออกแบบระบบน้ําหยดสําหรับการส่งน้ําในแปลงทดสอบ โดยใช้
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ลดต่ํามากจนไม่สามารถสูบน้ําขึ้นมาใช้ได้ คิดเป็นปริมาณน้ําที่ให้รวม
126 mm. (Figure 8)
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ท่อเมนขนาด 2 นิ้ว คํานวณอัตราส่งน้ําไม่เกิน 13 cu.m/hr. พร้อม
อุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็น เช่น อุปกรณ์จ่ายปุ๋ยเข้าระบบน้ํา (Figure 4)
อุปกรณ์ ม้วนสายเทปน้ําหยดเมื่อหมดฤดู (Figure 5) จากการ
ออกแบบและวิเคราะห์การใช้งานของเทปน้ําหยดทั้ง 2 แบบ สําหรับ
ไร่อ้อยขนาดเล็ก พบว่าแบบเทปน้ําหยดระยะ 50 cm. (อัตราจ่ายน้ํา
1 lite/hour) จะครอบคลุ ม การให้ น้ํ า ด้ ว ยเทปน้ํ า หยดความยาว
ประมาณ 6,500 m. คิดเป็นพื้นที่ให้น้ําในแต่ละครั้ง ประมาณ 7.3 ไร่
(ระยะแถว 1.8 m.) ซึ่ ง มากกว่ า เทปน้ํ า หยดระยะ 30 cm. ซึ่ ง
ครอบคลุมการให้น้ําด้วยเทปน้ําหยดความยาวประมาณ 2,600 m.
คิดเป็นพื้นที่ให้น้ําในแต่ละครั้งเพียง 2.9 ไร่

วันที่

Figure 6 Rainfall (2554).

Figure 7 Rainfall (2555).

Figure 4 Injector pump.

Figure 8 Rainfall (2556).
Figure 5 Roller.
3. ผลและวิจารณ์
จากการบันทึกข้อมูลปริมาณน้ําฝนและการให้น้ําสําหรับอ้อยปลูก
ในปี 2554 พบว่ามีปริมาณน้ําฝนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ (เริ่มปลูก) ถึง
เดื อนธั นวาคม 2554 รวม 1,338 mm. โดยมี การกระจายของฝน
ค่ อนข้ างสม่ํ าเสมอ เนื่ องจากมี ลมมรสุ มพั ดเข้ าประเทศไทยอย่ าง
ต่อเนื่องจนเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศ มีการให้น้ําทั้งหมดรวม
9 ครั้ง คิดเป็นปริมาณน้ําที่ให้เฉลี่ย 233 mm. (Figure 6) ส่วนในปี
2555 มี ปริ มาณฝนน้ อย (1,156 mm.) แต่ การกระจายค่ อนข้ าง
สม่ําเสมอ มีการให้น้ํารวม 6 ครั้ง คิดเป็นปริมาณน้ําประมาณ 165
mm. (Figure 7) และในปี 2556 มีปริมาณฝนใกล้เคียงกับปี 2555
(1,124 mm.) แต่ยังมีการกระจายของฝนหลังเดือนเมษายนดีกว่าปี
2555 มีการให้น้ํารวม 3 ครั้ง เนื่องจากประสบปัญหาระดับน้ําใต้ดิน

เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยในเดือนพฤศจิกายน 2554 (อ้อยปลูก) และ
เดือนกุมภาพันธ์ 2555 (อ้อยตอ 1) และเดือนธันวาคม 2556 (อ้อยตอ
2) โดยค่าเฉลี่ยของผลผลิตอ้อยและความหวาน (C.C.S.) แสดงใน
Table 1 Yield and C.C.S. of sugarcane พบว่าในปีแรกของการ
ปลูกอ้อย (ปี 2554) ผลผลิตในแต่ละวิธีการให้น้ําอยู่ในระดับค่อนข้าง
ต่ํา เนื่องจากเป็นปีที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลของลมมรสุม และเกิด
ภาวะน้ําท่วมขังในแปลงทดลอง ผลผลิตจึงน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ใน
อ้อยตอปี 2555-2556 มีระยะเวลาที่ฝนทิ้งช่วงในฤดูแล้ง การ
เจริญเติบโตในช่วงแล้งอ้อยที่ให้น้ําหยดทั้งแบบระยะ 30 cm. และ
50 cm. มีการเจริญเติบโตดีกว่า แต่เนื่องจากฝนแรกที่มาเร็ว และช่วง
ฤดู ฝ นมี ก ารกระจายตั ว ของฝนค่ อ นข้ า งสม่ํ า เสมอดี พ อสมควร
ทําให้ผลผลิตอ้อยแปลงที่ไม่มีการให้น้ํา ต่ํากว่าผลผลิตอ้อยที่มีการให้
น้ําหยดเพียงเล็กน้อย ส่วนการให้น้ําทั้งแบบระยะหยด 30 ซม.และ
ระยะหยด 50 ซม. ให้ผลผลิตใกล้เคียงกัน
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Figure 9 EU Test.
จากการประเมินความสม่ําเสมอในการจ่ายน้ําในแปลงทดสอบ
พบว่าทั้งในแปลงน้ําหยดระยะหยด 30 cm. และแปลงน้ําหยดระยะ
หยด 50 cm.มีค่า EU เกิน 80% (Figure 9) เหมาะสมที่จะนําไปใช้ใน
การให้น้ําอ้อยตอ 2 (ปีที่ 3) แต่แบบระยะหยด 50 cm. เมื่อเริ่มนํา
เทปน้ําหยดไปวางใช้งานในฤดูปลูกถัดไป

Table 1 Yield and C.C.S. of sugarcane.
Treatment
1. Drip tape 30 cm.
2. Drip tape 50 cm.
3. Control
CV (%)

2554
Yield (tons/rai)
12.57
14.22
15.44
15.54

2555
Yield (tons/rai)
16.95
15.92
14.99
16.69

C.C.S.
11.46
11.80
11.94
4.09

ทําการประเมินสมรรถนะในการใช้งาน (Figure 9) โดยพิจารณา
ความสม่ําเสมอของการจ่ายน้ํา (Emission Uniformity, EU) ของเทป
น้ําหยดในแปลงทดสอบหลังการใช้งานในแต่ละฤดูปลูก โดยวัดอัตรา
การหยด จํานวน 16 จุด ทั่วทั้งแปลง (Hassan, 2008) แต่ละจุดวัด
อัตราการจ่ายน้ําหยดจากเทปน้ําหยดระยะความยาว 1 m. ในเวลา 1
นาที โดยวัดปริมาตรน้ําจํานวน 3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยจะต้องดูแล
รักษาโดยใช้แรงงานทําความสะอาดมากกว่าเทปน้ําหยดระยะ 30
cm. เล็กน้อย เพราะหากมีจุดที่อุดตันแล้วไม่ได้ทําความสะอาดอาจ
ทําให้จุดนั้นได้รับน้ําน้อยลง

Figure 9 % of EU
4. สรุป
จากเก็บข้อมูล พบว่า ในปี 2554 มีการกระจายของฝนอย่าง
สม่ําเสมอจะช่วยลดการให้น้ําทั้งปริมาณและความถี่ในการให้น้ําได้
โดยการให้น้ําหยดอาจไม่มีความจําเป็นสําหรับไร่อ้อยซึ่งเป็นพืชทน
แล้ง ส่วนในปี 2555-2556 เป็นปีที่มีสภาวะของฝนตามปกติ โดยมี
ปริมาณฝนน้อยในช่วงฤดูแล้ง การให้น้ําไร่อ้อยจึงมีความจําเป็น แต่
จากการที่ ฝนแรกมาเร็วและการกระจายของฝนมี ความสม่ํ าเสมอ

C.C.S.
9.47
9.34
9.95
5.31

2556
Yield (tons/rai)
20.12
18.84
17.67
19.12

C.C.S.
9.94
9.43
8.78
9.42

ในช่วงฤดูฝน ทําให้ลดความถี่ของการให้น้ําลงไป ซึ่งการให้น้ําทําให้
ได้ผลผลิตอ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 เพิ่มขึ้นมากกว่าการไม่ให้น้ํา
การใช้งานเทปน้ําหยดที่มีระยะหยด 50 cm. เมื่อเปรียบเทียบกับ
เทปน้ํ าหยดที่ มีระยะหยด 30 cm. พบว่ ามี การเจริ ญเติ บโตและมี
ผลผลิตใกล้เคียงกัน จากการวิเคราะห์ พบว่า สําหรับไร่อ้อยที่มีการส่ง
น้ําด้วยท่อเมนขนาด 2 นิ้ว เทปน้ําหยดแบบระยะหยด 50 cm. (ที่มี
อัตราจ่ายน้ํา 1 lite/hr) สามารถครอบคลุมพื้นที่ในการให้น้ําแต่ละ
ครั้ ง ได้ ม ากกว่ า แบบระยะหยด 30 cm. (ที่ มี อั ต ราจ่ า ยน้ํ า 1.49
lite/hr) ประมาณ 4 ไร่ จึงมีความเหมาะสมในการใช้งานในแปลงที่มี
ขนาดใหญ่ เพราะไม่ต้องแบ่งจํานวนโซนให้น้ําหลายโซน แต่ต้องการ
การบํารุงรักษาที่มากกว่า แบบระยะหยด 30 cm.
5. กิตติกรรมประกาศ
ในการทําการศึกษาทดสอบเรื่องนี้ หากไม่มีบุคคลต่างๆที่คอยให้
คําแนะนําช่วยเหลือ ช่วยให้ข้อมูลต่างๆ จะทําให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
มิได้เลย ในการนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นที่ให้
ความอนุเคราะห์ข้อมูล ช่วยเหลือในการวิเคราะห์โรคแมลง ให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์สารต่างๆ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยเกษตร
วิศวกรรมขอนแก่นที่มาช่วยเก็บข้อมูลและติดตั้งระบบ ขอขอบคุณ
โรงงานน้ําตาลมิตรภูเขียวที่อนุเคราะห์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศในพื้นที่
นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทีมงานทุกๆท่านที่ได้ช่วยอุทิศ
กําลังกาย และสติปัญญามาช่วยในการทํางานชิ้นนี้ให้สําเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําของแม่น้ําท่าจีนตอนล่างในฤดูแล้งเพื่อการเกษตร ข้อมูลคุณภาพน้ํา
ประกอบด้วยค่าความเค็มและค่าออกซิเจนละลายได้มาจากสถานีตรวจวัดน้ําของกรมชลประทาน 9 สถานีบริเวณแม่น้ําท่าจีนตอนล่าง ได้แก่
สมุทรสาคร ประตูระบายน้ําสี่วาพาสวัสดิ์ ประตูน้ํากระทุ่มแบน ปากคลองบางยาง ประตูระบายน้ํากระทุ่มแบน ประตูระบายน้ําอ้อมใหญ่
อําเภอสามพราน สะพานปฐมโพธิ์แก้ว และอําเภอนครชัยศรี ในช่วงเวลาย้อนหลัง 5 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 ในเดือนมกราคมถึง
เดือนเมษายน ค่าความเค็มและค่าออกซิเจนละลายได้จากทั้ง 5 ปีถูกเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan's multiple range test ผลจาก
วิเคราะห์พบว่าในช่วง พ.ศ. 2555 ถึง 2557 ค่าความเค็มไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่จากในปี 2558 ถึง 2559 ที่ค่าความเค็มมีค่าเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาค่าออกซิเจนละลายได้ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง 2558 ค่าออกซิเจนละลายได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
แต่ในปี พ.ศ. 2559 ค่าออกซิเจนละลายได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ความสัมพันธ์นี้มีความสําคัญสําหรับการบริหารจัดการน้ําในการ
ระบายน้ําเพื่อบรรเทาน้ําเค็มและปรับปรุงคุณภาพในแม่น้ําท่าจีนตอนล่างให้กับพื้นที่การเกษตร
คําสําคัญ: แม่น้ําท่าจีน, ค่าความเค็ม, ค่าออกซิเจนละลายได้, ฤดูแล้ง
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Abstract
This research aims to study water quality changes of lower Tha Chin river in dry season for agriculture. Water
qualities including salinity and dissolved oxygen were obtained from 9 stations of the royal irrigation department around
lower Tha Chin river, there were Samutsakhon, Siwapasawat floodgate, Krathumbaen watergate, Pakklongbangyang,
Krathumbaen floodgate, Omyai floodgate, Sampran district, Pathomphokaeo bridge and Nakhonchaisri district last 5 years
(in January to April from 2012 to 2016) ago. Bring salinity and oxygen dissolved from 5 years were compared mean using
Duncan's multiple range test method. The results of the analysis showed that salinity did not change from 2012 to 2014,
the while salinity increase significantly between 2015 to 2016. The dissolved oxygen did not change in 2012 to 2015 but
dissolved oxygen was reduced significantly in 2016. This relation is important for water management to drain water to
saline water and water quality improvement of lower Tha Chin river for agricultural land.
Keywords: Tha Chin river, Salinity, Dissolved oxygen, Dry season.

1. บทนํา
ลุ่มน้ําท่าจีนตั้งอยู่ทางตอนกลางประเทศไทย และอยู่ทางฝั่งขวา
ของแม่ น้ํ าเจ้ าพระยา มี พื้นที่ ลุ่ มน้ํ ารวมทั้ งสิ้ น 13,477.16 ตร.กม.
พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นเขต 13 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ กรุ ง เทพมหานคร
กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี
สมุ ท รสงคราม สมุ ท รสาคร สิ ง ห์ บุ รี สุ พ รรณบุ รี อ่ า งทอง และ
อุทัยธานี (แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น, 2555) ทั้งนี้พื้นที่บริเวณแม่น้ําท่า

จี นตอนล่ างบริ เวณจั งหวั ดนครปฐมถึ งจั งหวั ดสมุ ทรสาคร ซึ่ งเป็ น
แหล่งเกษตรกรรมที่อาศัยน้ําจากแม่น้ําท่าจีนเป็นหลักและโดยส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่สวนผลไม้ เช่น ส้มโอ มะม่วง มะพร้าวน้ําหอม และสวน
กล้วยไม้ที่นํารายได้เข้าประเทศกว่าสองพันล้านบาทถึงสามพันล้าน
บาทต่อปี แต่โดยลักษณะทางธรรมชาติของบริเวณนี้ติดปากอ่าวซึ่งมัก
ได้รับผลกระทบจากน้ําทะเลหนุนจึงทําให้น้ําบริเวณนี้มีสภาพเค็มขึ้น
ถึ ง และมี ผ ลต่ อ การผลั ก ดั น น้ํ า เสี ย ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพของน้ํ า
โดยเฉพาะสําหรับการทําการเกษตร
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ความเค็มของน้ําเป็นปัญหาหนึ่งทางด้านการเกษตรของประเทศ
เพราะพื้ นที่ ที่น้ํ ามี ความเค็ มไม่ สามารถทํ าการเกษตรหรื อปลู กพื ช
เศรษฐกิจได้ เพราะความเค็มของน้ําส่งผลกระทบต่อการเจริญของพืช
ในหลายๆด้าน เช่น ทําให้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชลดลง
โดยเมื่ อความเค็ มของน้ํ าเพิ่ มขึ้ นการเจริ ญเติ บโตของพื ชจะลดลง
(อัจฉรา จิตตลดากร, 2558) เนื่องจากความดันออสโมติกที่รากพืช
สั มผั สกั บสารละลายที่ มีเกลื อในความเข้ มข้ นที่ สู งทํ าให้ เกิ ดความ
แตกต่างของค่าชลศักย์ (water potential) จึงเป็นผลให้พืชนําน้ําไป
ใช้ประโยชน์ได้น้อยลงตามความเข้มข้นของสารละลายเกลือที่เพิ่ม
สูงขึ้ น และเมื่อความเข้มข้ นของเกลือมากขึ้นทําให้ค่าชลศักย์ ของ
สารละลายในดินต่ํากว่าในต้นพืช จึงทําให้น้ําในเซลล์พืชเคลื่อนย้าย
จากภายในเซลล์ออกสู่ภายนอก ส่งผลให้พืชแสดงอาการขาดน้ําและ
เกิดความเป็นพิษเนื่องจากไอออนบางชนิด (toxic effect) เมื่อ
สารละลายในดินมีความเข้มข้นของไอออนสูง พืชจะดูดและสะสม
ไอออนเหล่านั้นจนถึงระดับเป็นพิษและมีผลโดยตรงต่อสรีรวิทยาของ
พืช เมื่อพืชได้รับโซเดียมคลอไรด์ความเค็มของเกลือจะทําให้พืชดูด
สะสมไอออน ผลที่เกิดส่วนใหญ่เกิดจากความเป็นพิษของโซเดียมและ
คลอไรด์ที่มีมากเกินไปหรือทําให้พืชขาดน้ําเนื่องจากเกลือเข้าไปมาก
เกินไปแต่พืชก็จะมีกรรมวิธีในการบรรเทาอาการเป็นพิษจากเกลือโดย
การขับเกลือออกทางรากหรือเก็บไว้ในแวคิวโอล (Laloknam et al.,
2008) นอกจากนี้ความเค็มยังมีผลต่อการหายใจของพืช ทําให้การ
เจริญเติบโตของพืชถูกจํากัดเพราะมีการหายใจมากขึ้นหรือมีการใช้
สารจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมากขึ้น และยังพบว่าความ
เค็มจะทําให้กระบวนการเมแทบอลิซึมเปลี่ยนแปลงไป คือยับยั้งการ
ดูดธาตุอาหารอื่นๆ ซึ่งมีผลต่อสมดุลของประจุที่ทําให้เกิดความเค็ม
โดยพบว่าความสมดุลระหว่างธาตุโซเดียมกับโพแทสเซียมในสภาพที่มี
ความเค็มสูงจะเป็นแบบหักล้างกัน คือเมื่อปริมาณประจุชนิดหนึ่ง
เพิ่มขึ้นจะทําให้การดูดซึมประจุอีกชนิดหนึ่งลดลง เมื่อพืชมีการดูด
โซเดียมเข้าไปมากจึงทําให้พืชไม่สามารถใช้โพแทสเซียมได้เต็มที่ โดย
อาการของพืชที่เกิดขึ้นจะคล้ายกับการขาดน้ํา เช่น เหี่ยว ใบพืชมีสี
เขียวเข้ม ใบหนา หรือมีไขคลุมใบ อาการนี้จะแตกต่างไปตามระยะ
การเจริญเติบโต และจะมีผลชัดเจนที่สุดเมื่อเกิดในระยะแรกของการ
เจริญเติบโต แต่ถ้าความเค็มค่อนข้างตํฎา อาจไม่สามารถสังเกตความ
ผิดปกติของพืชได้ เนื่องจากความผิดปกติไม่ชัดเจนและความผิดปกติ
เกิดขึ้นสม่ําเสมอทั่วทั้งแปลง ซึ่งความเค็มจะมีหน่วยวัดเป็นกรัมต่อ
น้ําหนึ่งตันหรือหนึ่งส่วนในพันส่วน หรือ พีพีที (ppt = part per
ton) (วิชิตพล มีแก้ว และคณะ. 2553)
ส่ วนออกซิ เจนเป็ นก๊ าซที่ มี ความสํ า คั ญต่ อการดํ ารงชี วิ ตของ
สิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งที่อาศัยอยู่บนพื้นดินและในน้ํา สิ่งมีชีวิตในน้ําได้รับ
ออกซิ เจนจากการสั งเคราะห์ แสงของพื ชที่ ปล่ อยออกซิ เจนอิ สระ
ออกมาละลายอยู่ ใ นน้ํ า และจากการแพร่ ข องออกซิ เ จนจาก
บรรยากาศลงสู่พื้นน้ํา ออกซิเจนเป็นก๊าซที่ละลายน้ําได้น้อยมากและ
ไม่ทําปฏิกิริยาทางเคมีกับน้ํา ซึ่งปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้ํา
คือ Dissolved Oxygen หรือ DO ซึ่งเป็นลักษณะสําคัญที่จะบอก

คุณภาพของน้ําซี่งจะสัมพันธ์กับอุณหภูมิของน้ํา ความดันบรรยากาศ
สิ่งเจือปนในน้ํา (impurities) โดยจะแสดงให้เห็นว่าในแหล่งนั้นว่ามี
ความเหมาะสมเพียงใดต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ําหรือเหมาะ
กั บการไปใช้ ในการเกษตรกรรมเพี ยงใดซึ่ งพิ จารณาจากปริ มาณ
ออกซิเจนในน้ํา หากมีปริมาณน้อยแสดงว่าน้ําเสีย โดยสามารถวัดได้
โดยใช้เครื่อง DO Meter หรือใช้วิธีวิเคราะห์ทางเคมีที่เรียกว่า เอไซด์
โมดิฟแคชั่น (Azide Modification) (วิมลมาศ สตารัตน์, 2556) ซึ่งค่า
มาตรฐานของน้ําที่มีคุณภาพดีโดยทั่วไปจะมีค่า DO ประมาณ 5-8
ppm หรือปริมาณ O2 ละลายอยู่ปริมาณ 5-8 มิลลิกรัม/ลิตร หรือ 58 ppm น้ําเสียจะมีค่า DO ต่ํากว่า 3 ppm
ดังนั้นงานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําของแม่
น้ําท่าจีนตอนล่างในฤดูแล้งเพื่อการเกษตร โดยเก็บข้อมูลในช่วงฤดู
แล้งคือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษยน ปี พ.ศ.2555 – 2559 โดย
สาเหตุที่เลือกศึกษาในฤดูแล้งเป็นช่วงที่มีค่าความเค็มสูงและมีผลต่อ
การเพิ่มปริมาณน้ําเพื่อใช้ในการผลักดันน้ําเค็ม ความสัมพันธ์ดีนี้จะ
ช่วยในการตัดสินใจในการบริหารจัดการปริมาณน้ําต้นทุนของกรม
ชลประทานได้ต่อไป
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 จุดเก็บข้อมูลตัวอย่างน้ํา
ข้อมูลตัวอย่างน้ําได้มาจากสถานีของกรมชลประทานทั้งสิ้น 9
สถานี บริเวณลุ่มแม่น้ําท่าจีนตอนล่าง ได้แก่ สถานีสมุทรสาคร สถานี
ประตูระบายน้ําสี่วาพาสวัสดิ์ สถานีประตูน้ํากระทุ่มแบน สถานีปาก
คลองบางยาง สถานีประตูระบายน้ํากระทุ่มแบน สถานีประตูระบาย
น้ําอ้อมใหญ่ สถานีอําเภอสามพราน สถานีสะพานปฐมโพธิ์แก้ว และ
สถานีอําเภอนครชัยศรี ช่วงเวลา 5 ปีย้อยหลัง (พ.ศ. 2555 – พ.ศ.
2559) ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นฤดูแล้ง
2.2 วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
โดยปกติ แล้ วกรมชลประทานใช้ วิ ธี การตรวจวั ดจากแหล่ งน้ํ า
โดยตรง (บุ ญ ศิ ริ ศิ ริ ส วั ส ดิ์ , 2556) โดยใช้ เ ครื่ อ งวั ด น้ํ า (รุ่ น
SYI556MPS ผู้ผลิต YSI ประเทศสหรัฐอเมริกา) ดังแสดงใน Figure 1
ซึ่งมีความสามารถในการวัดได้ 5 ค่า คืออุณหภูมิ ค่าการนําไฟฟ้า ค่า
ปริมาณออกซิเจนในน้ํา ความเป็นกรด/ด่าง และดัชนีในการเกิดค่า
ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น โดยทําการจุ่มหัววัดลงในน้ําที่ความลึกไม่เกิน
1.00- 1.50 เมตร จากผิวน้ํา ในแต่ละสถานีทําการตรวจวัดสถานีละ
สองจุ ด ณ บริ เวณกลางน้ํ า และริ มตลิ่ ง จุ ดละ 2 ครั้ งแล้ วมาหา
ค่าเฉลี่ย
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลค่าความเค็มและปริมาณออกซิเจนในน้ําถูกเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยแบบ One-way ANOVA ตามอิทธิพลของปีที่เก็บข้อมูล (5 ปี
ย้อนหลัง) โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95%
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Table 1 แสดงค่าความเค็มจากสถานีตรวจวัดน้ําทั้ง 9 สถานีใน
บริเวณลุ่มแม่น้ําท่าจีนตอนล่างช่วงฤดูแล้ง 5 ปีย้อนหลัง จากข้อมูล
เห็นได้ว่าค่าความเค็มมีค่าสูงขึ้นตามปี พ.ศ. อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ที่หลายสถานียกเว้นสถานีสามพรานและกระทุ่ม
แบน โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2558 -2559 ค่าความเค็มแต่ละสถานีมีค่า
สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้เนื่องมาจากเป็นปีที่มีปริมาณน้ําต้นทุน
น้อยและประสบปัญหาภัยแล้ง ทําให้เกษตรกรสูบน้ําในแม่น้ําไปใช้
จํานวนมาก ส่งผลให้ไม่มีน้ําต้นทุนไปผลักดันน้ําเค็ม บริเวณสถานี
สมุทรสาครเป็นบริเวณที่ติดกับทะเลมากที่สุดจึงส่งผลให้มีค่าความ
เค็มสูงกว่าอีกทั้ง 8 สถานีมาก

Figure 1 Water meter.
3. ผลและวิจารณ์

Table 1 Salinity from 9 stations of South Side of Tha Chin River at 5 years ago (2012 – 2016).
Year
2012
2013
2014
2015
Samutsakhon
9.33±0.93a
14.61±5.22ab
12.76±5.04ab
20.04±7.70bc
Siwapasawat floodgate
0.47±0.16a
2.91±3.14a
2.92±3.76a
10.21±5.57b
a
a
a
Krathumbaen watergate
0.26±0.03
0.30±0.08
0.27±0.06
5.41±4.06b
a
a
a
Pakklongbangyang
0.21±0.04
0.22±0.05
0.22±0.07
3.52±3.50b
a
a
a
Krathumbaen floodgate
0.18±0.01
0.19±0.03
0.18±0.05
2.35±3.05a
Omyai floodgate
1.64±2.36a
a
a
a
Sampran district
0.16±0.00
0.15±0.02
0.14±0.01
0.80±1.04a
a
a
a
Pathomphokaeo bridge
0.15±0.00
0.13±0.01
0.13±0.00
0.25±0.06b
a
a
a
Nakhonchaisri district
0.14±0.00
0.12±0.00
0.12±0.00
0.12±0.05b
Similar horizontal characters indicate that there is no statistically significant difference at the significant level 0.05
Unlike the horizontal letters, there are significant differences at the significant level 0.05
Station

2016
24.14±3.68c
15.87±2.76c
9.08±1.74c
6.29±1.51c
2.66±1.41a
1.19±0.56a
0.37±0.04a
0.29±0.05b
0.24±0.05b

Table 2 DO value from 9 stations of South Side of Tha Chin River at 5 years ago (2012 – 2016).
Year
2012
2013
2014
2015
Samutsakhon
1.27±0.43a
1.33±0.29ab
0.95±0.13ab
2.01±1.00bc
Siwapasawat floodgate
1.78±0.44a
1.84±0.05a
1.65±0.25a
2.40±1.05b
a
a
a
Krathumbaen watergate
1.81±0.12
1.86±0.09
1.86±0.04
3.27±2.81b
a
a
a
Pakklongbangyang
2.04±0.02
2.02±0.02
1.92±0.06
2.71±1.41b
a
a
a
Krathumbaen floodgate
2.10±0.02
2.06±0.04
1.97±0.03
2.90±1.79a
Omyai floodgate
2.73±1.59a
a
a
a
Sampran district
2.25±0.02
2.23±0.05
2.01±0.07
2.73±1.40a
a
a
a
Pathomphokaeo bridge
2.37±0.02
2.28±0.09
2.05±0.09
2.87±1.48b
a
a
a
Nakhonchaisri district
2.45±0.03
2.43±0.08
2.10±0.11
2.81±1.33b
Similar horizontal characters indicate that there is no statistically significant difference at the significant level 0.05
Unlike the horizontal letters, there are significant differences at the significant level 0.05
Station

Table 2 แสดงค่ า DO จากสถานี ต รวจวั ดน้ํ า ทั้ ง 9 สถานี ใ น
บริเวณลุ่มแม่น้ําท่าจีนตอนล่างช่วงฤดูแล้ง 5 ปีย้อนหลัง จากข้อมูล
เห็นได้ว่าค่าปริมาณออกซิเจนในน้ําจะมีมีค่าสูงขึ้นตามปี พ.ศ. อย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ยกเว้นปี พ.ศ. 2558 -2559 ค่า
ปริ มาณออกซิ เจนในน้ํ าแต่ ละสถานี มีค่ าไม่ คงที่ และยิ่ งในปี พ.ศ.
2559 มีปริมาณออกซิเจนในน้ําค่อนข้างต่ําเนื่องจากเป็นปีที่ประสบ
ปัญหาปริมาณน้ําต้นทุนที่น้อย มีผลต่อการเพิ่มน้ําเพื่อเพิ่มคุณภาพน้ํา
ในระบบ

2016
0.11±0.02c
0.23±0.02c
0.45±0.19c
0.48±0.27c
0.36±0.16a
0.37±0.21a
0.57±0.24a
0.57±0.18b
0.93±0.58b

4. สรุป
จากข้อมูลพบว่าคุณภาพน้ําในลุ่มแม่น้ําท่าจีนตอนล่างช่วง 5 ปี
ย้อยหลังมีลักษณะคุณภาพที่ต่ําลงโดยมีค่าความเค็มสูงขึ้นและมีค่า
ปริมาณออกซิเจนในน้ําลดต่ําลง ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาด้วยการ
เพิ่มปริมาณน้ําชลประทานเพื่อผลักดันน้ําเค็มและเจือจางน้ําเสียซึ่ง
อาจจะสามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้

348

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน ที่กรุณา
อนุเคราะห์บุคลลากรและเครื่องมือ และกลุ่มงานตะกอนและคุณภาพ
น้ํ า ส่ วนอุ ทกวิ ทยา สํ า นั กบริ หารจั ดการน้ํ า และอุ ทกวิ ทยา กรม
ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อนุ เคราะห์ข้อมูลและ
วิธีการ
6. เอกสารอ้างอิง
อัจฉรา จิตตลดากร. 2558. ผลกระทบของคุณภาพน้ําต่อการผลิตพืช.
วารสารเกษตร. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชhttp://agrijournal.stou.ac.th/paper/P1_9.pdf เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2560.
วิชิตพล มีแก้ว, ณัฐพล ขันธปราบ, สุรศักดิ์ ละลอกน้ํา. 2553. การ
ปรับตัวของพืชภายใต้ภาวะที่มีความเค็ม. วารสารก้าวทันโลกก
วิ ทยาศาสตร์ ปี ที่ 10
https://sciweb/emagazine /102/chapter-4.pdf เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2560.
วิมลมาศ สตารัตน์.2556. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพน้ํา กลุ่มงานเคมี ส่วนวิจัยและพัฒนาด้าน
วิ ทยาศาสตร์ สํ านั กวิ จั ยและพั ฒนา กรมชลประทาน. http://kmcenter.rid.go.th/kmc17/data
/Knowledge%2017/Studies%20and%20research/Manual/040756-02.pdf
เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560.
แอสดี คอน คอร์ ปอเรชั่ น. 2555 รายงานการดํ าเนิ นการด้ านการ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล
25 ลุ่มน้ําและแบบจําลองน้าท่วมน้ําแล้ง: ลุ่มน้ําท่าจีน, สถาบัน
สารสนเทศทรั พยากรน้ า และการเกษตร (องค์ ก ารมหาชน).
http://www.thaiwater.net/web/ attachments /25basins/13-thachin.pdf เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560.
Laloknam, S, Sirisopana, S., Limchoovong, S., Phornphisutthimas, S., Kosiarpa, T., Areeyadej, W., Puangkwan, P., and
Nilapai, Y. (2008). Betaine, Glycerol, and Proline enhance
seed germination and plant growth of Mung bean
(Vignaradiate L.) under high salinity. The 34th Congress on
Science and Technology of Thailand. Queen Sirikit
National Convention Center, Bangkok, Thailand.
บุญศิริ ศิริสวัสดิ์. 2556. การตรวจวัดคุณภาพน้ําด้วยเครื่องมือตรวจวัด
ภาคสนาม. สารสนเทศสิ่ ง แวดล้ อ ม https://www.gotoknow.org/posts/548059 เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2560.

349

TSW004

การประเมินผลเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ําแบบเวนจูรี่สาํ หรับบําบัดน้าํ เสีย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและประเมินผลเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ํา สําหรับบําบัดน้ําเสีย และปรับปรุงสมรรถนะการ
ทํางานของเครื่องเติมอากาศให้ดียิ่งขึ้น เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ําแบบเวนจูรี่นี้ ใช้มอเตอร์รอบสูงขนาด 2 แรงม้าเป็นต้นกําลัง และติดตั้งอยู่บน
ทุ่นลอยเหนือผิวน้ํา เพื่อส่งกําลังไปขับเพลา ใบพัดเกลียวและใบพัดปั๊ม โดยอากาศจะถูกผลักลงสู่ใต้ผิวน้ําด้วยใบพัดเกลียวและอากาศจะถูกดูด
ลงไปผสมกับน้ําในท่อเวนจูรี่ จากนั้นจะถูกผลักออกด้วยแรงดันที่เกิดจากใบพัดพญานาค (ใบพัดปั๊ม) ส่งผลให้อากาศเป็นฝอยละอองขนาดเล็ก
และกระจายตัวไปทั่วบริเวณรอบ ๆ เครื่องเติมอากาศ เงื่อนไขในการทดสอบคือ ใช้สารโซเดียมซัลไฟต์ (Na2SO3) ในการละลายออกซิเจนในน้ํา
ให้มีค่า DO ลดลงเข้าใกล้ศูนย์ ศึกษาอิทธิพลของการเปิดจํานวนท่อเวนจูรี่ที่ 2, 4 และ 8 ท่อ ที่ความเร็วรอบ 1,200, 2,000 และ 2,800 รอบต่อ
นาทีต่อสมรรถนะการทํางาน พบว่า การเปิดจํานวนท่อเวนจูรี่ 8 ท่อ ความเร็วรอบใบพัด 2,800 รอบต่อนาที ทําให้เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ํามี
สมรรถนะในการถ่ายเทออกซิเจนสูงสุด
คําสําคัญ: เครื่องเติมอากาศ, ใต้ผิวน้ํา, การถ่ายเทออกซิเจน

Evaluation of Submersible Venturi Aerator for waste water treatment
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Abstract
This research were to design and evaluate of a submersible aerator for waste water treatment and develop a
better performance of aforementioned aerator. The submersible aerator was driven by 2-hp electric motor installed on a
floating buoy above the water surface. A drive transmission shaft was connected through blowers namely the spiral fan.
Once the power transferred the air was being pushed down by the spiral fan, in the meantime a set of the vane will force
the compressed air will be distributed circularly around the aerator, resulting in the amount of small air droplets spread to
the surroundings of the aerator. In the tests, sodium sulfite (Na2SO3) was used for dissolving some oxygen into water
calibrated the approximately zero DO. The effects of damper opening percentages at 2, 4 and 8 tube and rotational
speeds of blowers at 2,000 and 2,800 rpm. Results opening percentages at 8 tube and the 2,800 rpm blower speed
resulted in the highest oxygen transfer performance.
Keywords: aerator, submersible, oxygen transfer.

1. บทนํา
ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรม จากการกระทํา
ของมนุษย์ เช่น การนําทรัพยากรน้ํามาใช้แต่ไม่ดูแลรักษา ก่อปัญหา
ทําให้ทรัพยากรน้ําเกิดความเสื่อมโทรม ส่งผลเสียให้แก่มนุษย์และ
สัตว์ ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับน้ําเสียนี้ สามารถใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุง
สภาพน้ําให้มีคุณภาพดีขึ้นได้ ปัจจุบันการบําบัดน้ําเสียมีหลากหลาย
วิธีที่สามารถนํ าไปใช้ ได้ จริ ง ซึ่ งวิธีหนึ่ งที่ ได้ รั บความนิ ยม คื อ การ
บําบัดน้ําเสียโดยการใช้เครื่องกลเติมอากาศ ซึ่งมีการนํามาใช้กันอย่าง
แพร่ หลาย โดยต้นแบบถูกพัฒนามาจากกังหันน้ําชัยพัฒนา เป็นการ

เติมออกซิเจนให้กับน้ําเสียที่ต้องการบําบัด การใช้เครื่องเติมอากาศ
ย่ อมมี ข้ อดี และข้ อด้ อยที่ แตกต่ างกั นออกไป ดั งนั้ นการออกแบบ
เครื่ อ งเติ ม อากาศต้ อ งเข้ า ใจกระบวนการทํ า งาน มี ก ารคํ า นวณ
ออกแบบ รวมถึงการทดสอบสมรรถนะการถ่ายเทออกซิเจนลงสู่ใต้น้ํา
การพั ฒนาเครื่ องเติ มอากาศเหล่านี้ ย่ อมส่ งผลดีต่อความต้ องการ
บําบัดน้ําเสียจากสาเหตุต่าง ๆ ดั้งนั้นราคาของเครื่องเติมอากาศจึงมี
มู ลค่ าสู งมาก ในปี พ.ศ. 2530 ยอดขายของบริ ษั ทผู้ ผลิ ตทั่ งโลก
ประมาณ 150 บริษัท มีมูลค่าสูงถึงประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปี
เฉพาะในทวีปอเมริกาเหนือ พบว่าได้มีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศไป
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แล้วกว่า 2.75 ล้านแรงม้า สําหรับในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีการใช้
ในการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม สําหรับภาคเกษตรกรรม
โดยการนํา มาใช้สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ต้องการเครื่องเติม
อากาศ ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องเติมอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง และ
เหมาะสมกับสภาพการทํางานจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง (สํานักงาน
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา, 2540 : 6) น้ําเสียจะมีทั้งจุลินทรีย์ใช้
ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน เครื่องเติมอากาศแบบใต้ผิวน้ําจะเติม
อากาศลงสู่น้ํา เพื่อบําบัดน้ําเสียด้วยหลักทางชีวภาพ จุลินทรีย์ที่ใช้
ออกซิ เจนทํ าการย่ อยสลายสารอิ นทรี ย์ ซึ่ งจะไม่ ส่ งผลกระทบต่ อ
คุณภาพน้ํา แต่จะเป็นการบําบัดน้ําเสีย ทําให้มี คุณภาพดีขึ้น ส่วน
จุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนจะส่งผลเสียให้น้ําเกิดเน่าเสีย สัตว์น้ําไม่
สามารถอาศัยอยู่ได้ ตลอดจนส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เครื่อง ต้นแบบจะ
ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกําลัง ขับเคลื่อนใบพัดผลักน้ําให้ไหลผ่านเวน
จูรี่ ซึ่งจะทําให้ที่เวนจูรี่เกิดความเร็วสูงแต่ความดันต่ํา จึงเกิดการดึง
อากาศเข้ามาผสมกับน้ําที่วิ่งผ่านด้วยความเร็วสูง จากนั้นจึงพ่นน้ํา
และฟองอากาศเข้าไปในน้ําเสีย โดยฟองอากาศที่ละเอียดจะทําให้มี
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงมีวัตถุประสงค์ คือ
 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะ ของเครื่องเติมอากาศใต้ผิว
น้ําให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
 เพื่อประเมินสมรรถนะการทํางาน ของเครื่องเติมอากาศใต้ผิว
น้ําต้นแบบ
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบ
อุปกรณ์ประกอบด้วย เครื่องกลเติมอากาศใต้ผิวน้ําแบบเวนจูรี่
ต้นแบบ ซึ่งใช้มอเตอร์ 1 เฟส 2 แรงม้า เป็นต้นกําลัง ควบคุมความ
เร็วรอบมอเตอร์ และวัดรอบมอเตอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์ และเครื่องวัด
ความเร็วรอบ (Digital tachometer) ยี่ห้อ DIGICON รุ่น DT-240P
วัดอัตราการใช้กระแสไฟฟ้าด้วยแคล้มป์มิเตอร์ (Digital clamp
tester) ยี่ห้อ KEWTECH รุ่น KT200 การวัดปริมาณออกซิเจนใช้
เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved oxygen meter) ยี่ห้อ AZ
รุ่น 8403 บ่อทดสอบมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยมมีปริมาตรความจุน้ํา 4
m3 การเปลี่ ย นถ่ า ยน้ํ า ใช้ เ ครื่ อ งสู บ น้ํ า แบบไดโว่ (Submersible
pump) และสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบคือ โซเดียมซัลไฟต์

Figure 1 Prototype of submersible venturi aerator.
2.2 วิธีการ
การดําเนินงานโดยการออกแบบเครื่องต้นแบบ และการทดสอบ
สมรรถนะเครื่องต้นแบบ ซึ่งการออกแบบเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ํา
แบบเวนจูรี่ต้นแบบสําหรับบําบัดน้ําเสีย ประกอบด้วยการออกแบบ
โครงสร้ า งส่ ว นฐาน (ตั วเรื อน) การ์ ดกั น กระแทก เพลาส่ ง กํ า ลั ง
ทุ่นลอย ใบพัดเกลียว เสื้อปั๊ม กรองหยาบ และท่อเวนจูรี่ ดังภาพที่ 1
โดยโครงสร้างส่วนฐาน (ตัวเรือน) เป็นรูปทรงกระบอกทําจากสแตน
เลส มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 100 mm. ด้านบนออกแบบให้ยึดติด
กับทุ่นลอย ส่วนการ์ดกันกระแทกออกแบบให้สมมาตรกับขนาดทุ่น
ลอย สามารถป้องกันการกระแทกกับขอบบ่อ และยังทําหน้าที่เป็นที่
จับยึดสําหรับการยกเคลื่อนย้าย ทําจากท่อสแตนเลสกลวง มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1,024 mm. ดังรูปที่ 2

Figure 2 Body frame (a) and Shockproof card (b).
เพลาส่งกําลังออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงบิด โดย
ใช้เพลาสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 16 mm. ยาว 630
mm. ทุ่นลอยออกแบบให้สามารถรับน้ําหนักของส่วน ประกอบต่าง
ๆ ออกแบบโดยใช้สแตนเลสแผ่นหนา 1.75 mm. เส้นผ่านศูนย์กลาง
ด้านบน 868 mm. ด้านล่าง 695 mm. รูกลางมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 220 mm. มีความสูงเท่ากับ 260 mm. ดังรูปที่ 3
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Figure 3 Float.
ใบพัดเกลียว มีหน้าที่ลําเลียงอากาศที่เกิดจาการหมุนของใบพัด
เพื่อเพิ่มความเร็ว และแรงอัดของอากาศจากด้านบนลงสู่ใต้ผิวน้ํา ใบ
เกลียวออกแบบให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 mm. ระยะห่างแต่
ละใบเกลียวเท่ากับ 10 mm. สําหรับท่อเวนจูรี่ออกแบบให้มีคอคอด
เพื่อเพิ่มความเร็วของน้ําจนกระทั่งเกิดแรงดูดอากาศลงมาผสมกับน้ํา
ทําให้เกิดการถ่ายเทออกซิเจนลงสู่น้ํา ใช้ท่อสแตนเลสขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางท่อ 20 mm.

Figure 4 Compressed air spiral (a) and venturi pipe (b).
เสื้อปั๊มออกแบบเพื่อป้องกันอันตราย จากการหมุนของใบพัดปั๊ม
ทําจากสแตนเลสแผ่นหนา 2 mm. โดยให้มีพื้นที่หน้าตัดจากมากไป
น้อย 150 mm. เป็น 100 mm. มีความสูง 90 mm. ส่วนใบพัดปั๊ม
เป็นใบพัดปั๊มพญานาคมีขายทั่วไป ขึ้นอยู่กับการนําไปใช้งาน ใบพัด
ปั๊มทําหน้าที่ผลักดันน้ํา การเลือกใช้ใบพัดปั๊มของเครื่องต้นแบบ เพื่อ
ให้มีประสิทธิภาพในการผลักน้ํา จึงเลือกใช้ใบพัดที่มี 3 ใบพัด เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 5 in. ส่วนสุดท้ายคือตะแกรงกรองหยาบ หรือบางครั้ง
อาจเรียกว่าหัวกะโหลก ออกแบบเป็นทรงกระบอก เจาะรูโดยรอบ
เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ใบพัดปั๊มและท่อเวนจูรี่ ใช้ สแตน
เลสหนา 2 mm. เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 mm. สูง 50 mm.

Figure 5 Pump case (a) pump impeller (b) and
coarse strainer (c).
เครื่องต้นแบบมีหลักการทํางาน คือ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกําลัง
ซึ่งติดตั้งอยู่บนทุ่นลอย ส่งกําลังไปขับเพลาหมุนใบพัดเกลียวเพื่ออัด
อากาศ และใบพัดปั๊มเพื่อผลักดันน้ํา ซึ่งอากาศจากด้าน บนจะถูก
ผลักลงสู่ใต้ผิวน้ํา โดยการกวาดต้อนด้วยเกลียวใบพัด ขณะเดียวกัน
ใบพัดปั๊มแบบพญานาค จะดูดและผลักน้ําขึ้นผ่านท่อเวนจูรี่ ซึ่งที่ท่อ
เวนจูรี่จะมีความเร็วน้ําที่มีการไหลของน้ําสูง ส่งผลทําให้ที่บริเวณท่อ
เวนจูรี่เกิดเป็นความดันต่ํา ขณะเดียวกันอากาศที่ถูกผลักด้วยใบพัด
เกลียวลงสู่ผิวน้ํา จะถูกดูดลงไปยังท่อเวนจูรี่ ซึ่งที่ท่อเวนจูรี่จะเกิด
การผสมระหว่างอากาศกับน้ํา และถูกผลักออกที่ท่อกระจายฟอง ทํา
ให้อากาศเป็นฝอยละอองขนาดเล็ก และกระจายตัวไปทั่วบริเวณรอบ
ๆ เครื่องเติมอากาศดังกล่าว การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาอิทธิพลจาก
ลักษณะเวนจูรี่ ความเร็วรอบขับใบพัดปั๊ม และจํานวนการเปิดท่อ
กระจายฟองส่วนผสมที่ 1,200, 2,000 และ 2,800 rpm และ 2, 4
และ 8 ท่อ ตามลําดับ โดยลักษณะเวนจูรี่จะกําหนดเงื่อนไข คือ ให้น้ํา
ผ่านเวนจูรี่ หรือให้น้ําผ่านหัวฉีด

Figure 6 Number of opening bubble diffuse tubes at 2 (a) 4
(b) and 8 tube.
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t2 = เวลาสุดท้าย (min)
การเปลี่ยนค่า KLa ที่อุณหภูมิทําการทดลอง ไปเป็นค่าที่สภาวะ
อุณหภูมิมาตรฐานที่ 20°C ดังสมการ
KLa

Figure 7 Water flows through the venturi pipe (a) and
Water flows through the jet pipe.
จากปัจจัยการทดสอบเบื้องต้น ตัวชี้วัดสมรรถนะคือ ลักษณะของ
ฟองอากาศที่ ท่อกระจายฟอง อั ตราการสิ้ นเปลื องพลั งงานไฟฟ้ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถ่ า ยเทออกซิ เ จน ความสามารถในการถ่ า ยเท
ออกซิเจนสู่น้ํา และสมรรถนะการถ่ายเทออกซิเจน ซึ่งลักษณะของ
ฟองอากาศที่ท่อกระจายฟอง จะใช้วิธีการสังเกตด้วยตาปล่าว ดั ง
แสดงในรูปที่ 8

20

ในการวิจัยนี้ ใช้สมการสําหรับหาค่าปริมาณสารโซเดียวซัลไฟต์
(Na2SO4) เพื่อละลายออกซิเจนในน้ําให้มีค่าเท่ากับศูนย์ หรือเข้าใกล้
ศูนย์มากที่สุด คือ
Na2 SO3 O2

Na 2SO3 

CO

2

Na2 SO4

9.84  V X
(kg)
1,000

(1)
(2)

สมการค่าสัมประสิทธิ์ในการถ่ายเทออกซิเจน คือ
KL a =

2.303 log Csw -Ct1 -log Csw -Ct2 ×60
t1 -t2

(3)

เมื่อ KLa = ค่าสัมประสิทธิ์ในการถ่ายเทออกซิเจน (hr-1)
Csw = ค่าความเข้มข้นออกซิเจนละลายน้ําอิ่มตัว (ppm)
Ct1 = ค่าความเข้มข้นออกซิเจนละลายน้ําที่เวลาเริ่มต้น
t = t1 (ppm)
Ct2 = ค่าความเข้มข้นออกซิเจนละลายน้ําที่เวลาสุดท้าย
t = t2 (ppm)
t1 = เวลาเริ่มต้น (min)

T

1.024

T‐20

(4)

เมื่อ (KLa)20 = ค่าสัมประสิทธิ์ในการถ่ายเทออกซิเจนที่สภาวะ
อุณหภูมิมาตรฐาน (hr-1)
(KLa)T = ค่าสัมประสิทธิ์ในการถ่ายเทออกซิเจนที่สภาวะที่
ทําการทดลอง (hr-1)
T
= อุณหภูมิทําการทดลอง (°C)
สมการการคํานวณหาค่าความสามารถในการเติมออกซิเจน
(Oxygen capacity, O.C.) ที่สภาวะอุณหภูมิมาตรฐาน
O.C.

K L a 20 ×Csw×V
1100

(5)

เมื่อ O.C. = ความสามารถในการถ่ายเทออกซิเจน (kg-O2/hr)
Csw = ค่าความเข้มข้นออกซิเจนละลายน้ําอิ่มตัว (ppm)
V = ปริมาตรน้ําในบ่อที่ใช้ทดลอง (m3)
เมื่ อการทดสอบการเติ มอากาศ ด้ วยระบบเป่ าอากาศหรื อใช้
เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ํา ค่า Csw ต้องเปลี่ยนเป็นค่า Csc เพื่อแก้ไข
เกี่ยวกับความดันน้ําสถิต (Hydrostatic pressure)
Csc

Figure 8 Observation air bubble at less air bubbles (a) and
Very air bubbles (b).

KLa

Csw× Pb 0.5
29.42

(6)

เมื่อ Pb= ความดันสัมบูรณ์ที่จุดความลึกซึ่งเป่าอากาศออก (lb/in2)
สมการสมรรถนะในการถ่ายเทออกซิเจน (kg-O2/kW-hr) คือ
O.C.
(7)
สมรรถนะในการถ่ายเทออกซิเจน =
PC
เมื่อ O.C = ความสามารถในการถ่ายเทออกซิเจน (kg-O2/hr)
PC = กําลังงานไฟฟ้าที่เครื่องเติมอากาศใช้ไป (kW)
โดย PC

√3 I E F
1,000

(8)

เมื่อ I = กระแสไฟฟ้าที่เครื่องใช้ขณะทํางาน (A)
E = แรงเคลื่อนไฟฟ้าขณะเครื่องทํางาน (V)
F = ตัวประกอบกําลังของมอเตอร์ไฟฟ้า (องค์ประกอบของ
มอเตอร์)
3. ผลและวิจารณ์
ผลการทดสอบลักษณะปริมาณและขนาดของฟองอากาศ ที่ท่อ
กระจายฟอง โดยมีปัจจัยการศึกษา คือ น้ําผ่านเวนจูรี่และน้ําผ่าน
หัวฉีด จํานวนการเปิดท่อกระจายฟอง และความเร็วรอบขับใบพัดปั๊ม
โดยมีผลการทดสอบดังตารางที่ 1
Table 1 Volume of air bubbles from bubble diffuse
tubes at various factors.
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rpm ที่เปิดท่อกระจายฟอง 4 ท่อ จะมีฟองอากาศขนาดเล็กกว่า และ
จากการทดสอบเบื้องต้นโดยการสังเกตพบว่าที่ความเร็วรอบใบพัดปั๊ม
ที่ 1,200 rpm เครื่องเติมอากาศไม่สามารถเติมอากาศลงสู่ใต้ผิวน้ําได้
ดั ง นั้ น ปั จจั ยความเร็ วรอบที่ ต้ องการศึ กษาจึ งแปรออก เป็ น สอง
ความเร็ว ได้แก่ 2,000 rpm และ 2,800 rpm
ผลการศึกษาหาจํานวนท่อกระจายฟอง และศึกษาความเร็วที่
เหมาะสมที่ทําให้สัมประสิทธิ์การถ่ายเทออกซิเจนสูงที่สุด วัดค่า DO
ของน้ําที่ความลึกสามระดับ คือ 0.0, 0.3 และ 0.6 m. ดังตารางที่ 3

most

much

little

Very little

none

Characteristics of air
bubbles

Opening bubble diffuse tubes 8 tube at water flows through
the venturi pipe
1,200 rpm
*
2,000 rpm
*
2,800 rpm
*
Opening bubble diffuse tubes 8 tube at water flows through
the jet pipe
1,200 rpm
*
2,000 rpm
*
2,800 rpm
*
Opening bubble diffuse tubes 4 tube at water flows through
the venturi pipe
1,200 rpm
*
2,000 rpm
*
2,800 rpm
*
Opening bubble diffuse tubes 4 tube at water flows through
the jet pipe
1,200 rpm
*
2,000 rpm
*
2,800 rpm
*

Table 3 Oxygen transfer coefficient.
Number
bubble
diffuse
tubes
2
4

ผลการทดสอบพบว่าที่ความเร็วรอบใบพัดปั๊มที่ 2,800 rpm โดย
ให้น้ําผ่านหัวฉีดจะมีปริมาณฟองอากาศมากที่สุด

rpm

Pre

La(ave)
0.60 0.30 0.00 Average K(hr
-1
)

2,000
2,800
2,000
2,800
2,000
2,800

6.56
6.63
6.59
6.55
6.41
6.50

5.19
6.70
5.65
7.12
6.33
7.52

5.19
6.70
5.65
7.10
6.36
7.55

5.21
6.68
5.63
7.10
6.34
7.52

5.20
6.69
5.64
7.11
6.34
7.53

0.43
0.89
0.53
1.12
0.75
1.42

ผลการทดสอบหาสมรรถนะการถ่ายเทออกซิเจนของเครื่องเติม
อากาศใต้ผิวน้ําต้นแบบ ที่ความเร็วรอบการทํางาน 2,000 และ 2,800
รอบต่อนาที และกําหนดให้เปิดท่อกระจายฟองอากาศ 2, 4 และ 8
ท่อ ตามลําดับ สามารถแสดงค่าสมรรถนะต่างๆ ดังตาราง 4
Table 4 Experimental result.

large

small

very small

Size of air bubbles

not shown

Table 2 Size of air bubbles from bubble diffuse tubes at
various factors.

8

Study factors

Number
bubble
diffuse
tubes

Opening bubble diffuse tubes 8 tube at water flows through
the venturi pipe
1,200 rpm
*
2,000 rpm
*
2,800 rpm
*
Opening bubble diffuse tubes 8 tube at water flows through
the jet pipe
1,200 rpm
*
2,000 rpm
*
2,800 rpm
*
Opening bubble diffuse tubes 4 tube at water flows through
the venturi pipe
1,200 rpm
*
2,000 rpm
*
2,800 rpm
*
Opening bubble diffuse tubes 4 tube at water flows through
the jet pipe
1,200 rpm
*
2,000 rpm
*
2,800 rpm
*

2
4
8

Indicator

Study factors
rpm

KLa(20)
(hr-1)

O.C.
(kg-O2/
hr)

PC.
(kw)

Performance
(kg-O2/ kW.hr)

2,000
2,800
2,000
2,800
2,000
2,800

0.358
0.725
0.439
0.924
0.610
1.163

0.004967
0.010000
0.006067
0.012767
0.008433
0.016367

1.6891
2.6258
1.6264
2.7246
1.6036
2.6581

0.0029
0.0038
0.0037
0.0047
0.0052
0.0061

จากตารางสรุปที่ 4 สามารถนําแสดงเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะการเติมอากาศต่อความเร็วรอบใบพัดปั๊ม ดังรูปที่ 9

ผลการทดสอบพบว่าที่ความเร็วรอบใบพัดปั๊มที่ 2,800 rpm โดย
ให้น้ําผ่านหัวฉีดจะมีฟองอากาศขนาดใหญ่ แต่ที่ความเร็วรอบ 2,000

Figure 9 Performance at various speeds.
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4. สรุป
การประเมินสมรรถนะเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ํา สําหรับบําบัดน้ํา
เสี ยแบบเวนจู รี่ ต้ นแบบ ซึ่ งใช้ มอเตอร์ ไฟฟ้ าขนาด 1.5 กิ โลวั ตต์
(2 แรงม้า) เป็นต้นกําลัง พบว่า
ที่ความเร็วรอบใบพัดปั๊ม 2,000 และ 2,800 rpm เมื่อเปิดท่อ
กระจายฟอง 2, 4 และ 8 ท่อ พบว่ามีค่าความสิ้นเปลืองพลังงาน
ไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ (1.6891, 2.6258), (1.6264, 2.7246) และ
(1.6036, 2.6581) kw ตามลําดับ
ค่าความสามารถในการถ่ายเทออกซิเจนสู่น้ําที่ความเร็วรอบใบพัด
ปั๊ม 2,000 และ 2,800 rpm เมื่อเปิดท่อกระจายฟอง 2, 4 และ 8 ท่อ
พบว่ามีค่าเท่ากับ (0.004967, 0.010000), (0.006067, 0.012767)
และ (0.008433, 0.016367) kg-O2/hr ตามลําดับ
ค่าสมรรถนะการถ่ายเทออกซิเจนที่ความเร็วรอบใบพัดปั๊ม 2,000
และ 2,800 rpm เมื่อเปิดท่อกระจายฟอง 2, 4 และ 8 ท่อพบว่ามีค่า
เท่ากับ (0.0029, 0.0038), (0.0037, 0.0047) และ (0.0052, 0.0061)
kg-O2/kW-hr ตามลําดับ
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทออกซิเจนที่ความเร็วรอบใบพัดปั๊ม 2,000
และ 2,800 rpm เมื่อเปิดท่อกระจายฟอง 2, 4 และ 8 ท่อ พบว่ามีค่า
เท่ากับ (0.358, 0.725), (0.439, 0.924) และ (0.610, 1.163) ตาม
ลําดับ
อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าสมรรถนะโดยรวมของเครื่องต้นแบบยังไม่
ค่อยสูงมากนัก อีกทั้งการใช้มอเตอร์รอบสูง จะมีอัตราการสิ้นเปลือง
พลังงานและอัตราการสึกหรอของชิ้นส่วนค่อนข้างสูง ดังนั้นแม้จะมี
ความเป็นไปได้เพื่อสู่การขยายผลไปใช้งานจริง แต่ด้วยข้อจํากัดบาง
ประการจึงควรศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องต้นแบบ ให้มีความทนทานและ
สมรรถนะที่สูงยิ่งขึ้นมากกว่านี้
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ที่สนับสนุน
งบประมาณ
6. เอกสารอ้างอิง
มูลนิธิชัยพัฒนา. กังหันน้ําชัยพัฒนา RX-2. แหล่งที่มา: http://
www.chaipat.or.th/chaipat/index.php/th/2013-05-29-1730-34.
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บทคัดย่อ
ในการให้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นจะต้องทราบปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน แต่วิธีการตรวจสอบมีขั้นตอนในการเตรียม
ตัวอย่างและกระบวนการทางเคมีหลายขั้นตอน อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายที่สูง โดยแต่ละธาตุที่ต้องการทดสอบก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ทําให้
เกษตรกรไม่นิยมที่จะตรวจสอบธาตุอาหารในดิน จึงควรมีการพัฒนาวิธีการที่เพิ่มความสะดวกในการวัดธาตุอาหารในดินขึ้น โดยเทคนิค Nearinfrared spectroscopy เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถใช้ในการตรวจสอบธาตุอาหารของดินได้หลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันอย่างรวดเร็ว
งานวิจัยนี้ ใช้ FT-NIR Spectrometer ในการวัดสเปกตรัมการดูดซับคลื่นแสงในช่วงเลขคลื่น 12,500 ถึง 4,000 cm-1 (ความยาว
คลื่น 800 ถึง 2500 nm) ของตัวอย่างดินร่วนปนทราย (ชุดดินชุมพวง) จํานวน 72 ตัวอย่าง และสร้างแบบจําลองด้วยเทคนิค Partial Least
Squares Regression (PLSR) เพื่อทํานายปริมาณ Total Nitrogen, Available Phosphorus และ Exchangeable Potassium โดยทําการ
เปรียบเทียบค่าทํานายกับค่าที่วัดได้จากวิธีมาตรฐานโดยการตรวจสอบแบบ Cross-Validation พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ในการทํานาย (R2) ของ
แบบจําลอง Total Nitrogen, Available Phosphorus และ Exchangeable Potassium เท่ากับ 0.735, 0.425, และ 0.714 ตามลําดับ โดย
มีค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน (RMSECV) 0.00462%, 1.32 mg/kg และ 5.64 mg/kg ตามลําดับ แบบจําลองที่พัฒนาขึ้นมี
แนวโน้มที่ดีในการทํานายค่า Total Nitrogen และ Exchangeable Potassium โดยต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการใช้ตัวอย่างที่มากขึ้น
รวมถึงใช้ชนิดดินที่มีความหลากหลายมากขึ้น
คําสําคัญ: ธาตุอาหารในดิน, เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
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Abstract
In the effective fertilizing of agricultural fields, farmers must know the initial amount of nutrient in the soil
before topping additional fertilizer to meet the plant requirements. However, soil test procedures are time-consuming and
costly with tedious sample preparation and intensive chemical processes. All of this makes unattractive for farmers to
monitor the soil nutrients. To achieve an efficient fertilization, a simple but effective measurement method is needed.
Near-infrared spectroscopy is one technique that can be used to determine of soil nutrients rapidly. Also, multiple soil
chemical components can be detected at the same time with this approach.
In this research, an FT-NIR Spectrometer was used to measure the absorption spectra (12,500 to 4,000 cm-1
wave number or 800 to 2,500 nm wavelength) of 72 sandy loam samples (Chum Phuang series). Partial Least Squares
Regression (PLSR) models were developed to predict Total Nitrogen, Available Phosphorus and Exchangeable Potassium
in the soil samples. Cross-Validation comparison of the predicted and the actual (using standard methods) values was
performed. Coefficients of prediction (R2) in Total Nitrogen, Available Phosphorus and Exchangeable Potassium models
were 0.735, 0.425, and 0.714 respectively. Root Mean Square Errors of Cross Validation (RMSECV) were 0.00462%,
1.32mg/kg, and 5.64mg/kg for the respective parameters. It is evident that Total Nitrogen and Available Phosphorus can be
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predicted using the developed models. However, more studies are needed to improve the predictibility, e.g., more
samples and more soil types to be included.
Keywords: Soil nutrient content, Near-infrared spectroscopy.

1. บทนํา
ปุ๋ยเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการผลิตพืชเศรษฐกิจ ในภาพรวม
ของประเทศ เกษตรกรมีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ยประมาณ 1,000 –
1,500 บาทต่อไร่ (ประทีป, 2552) โดยปุ๋ยเป็นเคมีภัณฑ์ที่ต้องนําเข้า
จากต่ างประเทศกว่ าร้ อยละ 95 ของปริ มาณปุ๋ ยที่ ใช้ ทั้ งประเทศ
(นรินทร์, 2559) การให้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมจะสามารถลดต้นทุน
การผลิตของเกษตรกรได้ โดยต้องมีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์
ธาตุ อาหารที่ มีอยู่ ในดิ นแล้ วคํ านวณหาปริ มาณปุ๋ ยที่ ต้องใช้ ในการ
เพาะปลูก อย่างไรก็ตามธาตุอาหารแต่ละชนิดมีกระบวนการเตรียม
ตั วอย่ า งและวิ เคราะห์ ที่ แ ตกต่ า งกั น อี กทั้ ง การใช้ เ ครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์ยังมีความยุ่งยากและใช้เวลาที่มาก (ทัศนีย์ และคณะ, 2542)
ทําให้เกษตรกรไม่นิยมที่จะตรวจสอบธาตุอาหารในดิน การใช้เทคนิค
ที่มีการเตรียมตัวอย่างที่ไม่ซับซ้อน และให้ผลได้อย่างรวดเร็ว เช่น
Near-infrared spectroscopy (NIRS) เข้ามาช่วย จะส่งผลให้มีการ
ในการตรวจสอบธาตุอาหารในดินเพื่อการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
และช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
เทคนิค NIRS คือการใช้เทคนิคการวัดค่าพลังงานจาการการ
ดูดกลืนแสง ในช่วง NIR ที่ความยาวคลื่น 800 ถึง 2,500 nm
พลังงานในช่วงคลื่นนี้มีมากพอที่จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ระดั บ พลั ง งานการสั่ น ในระดั บ ต่ํ า จะไม่ เกิ ด ความร้ อ นและความ
เสียหายในวัสดุ โดยพลังงานที่ถูกดูดกลืนจะเป็นสมบัติเฉพาะของ
โมเลกุลนั้นๆ ข้อดีของเทคนิคนี้คือ มีความรวดเร็ว ไม่ทําลายตัวอย่าง
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวอย่าง และสามารถวัดค่าคุณสมบัติเชิง
ปริมาณของวัสดุหลายค่าในเวลาเดียวกัน (อนุพันธ์, 2558)
โดยธาตุอาหารหลักในดินนั้น จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ธาตุหลัก นั่นก็คือ
Nitrogen (N) Phosphorus (P) และ Potassium (K) โดย
ความสําคัญของ Nitrogen จะมีบทบาทในการเจริญของพืชอย่างเห็น
ได้ชัด และจะไปช่วยในกระบวนการสร้างโปรตีนได้อย่างเพียงพอ ใน
ส่วนของ Phosphorus นั้น มีหน้าที่ควบคุมความเป็นกรดเป็นด่าง
และใช้ในกระบวนการสร้างสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงาน
ในพืช สุดท้ายก็คิอ Potassium มีความสําคัญในกระบวนการสร้าง
ลําเลียงน้ําตาล และแป้ง รวมถึงการสังเคราะห์แสงและกระบวนการ
หายใจส่ งผลโดยตรงต่ อคุ ณภาพของผลผลิ ต (ยงยุ ทธ และคณะ,
2541) เช่นตัวอย่างในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดธาตุอาหารในดิน
โดยใช้เทคนิค NIRS ของ Haiyan song et. al (2005) พบว่ามีการวัด
Nitrogen และ Organic matter ได้เป็นอย่างดีในส่วนของ Phosphorus และ Potassium การนํามาวัดด้วยเทคนิค NIR ยังไม่ให้ผลที่ดี
ดังนั้นในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิค
NIRS เพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน โดยมีการอภิปราย
ถึงแนวทางในการพัฒนาเทคนิคการวัดที่มีความแม่นยําสูงขึ้นต่อไป

2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 การวัดค่าการดูดกลืนแสงของดิน
ในงานวิจัยนี้ ใช้ FT-NIR Spectrometer (MPA, Brunker,
German) ในการวั ดสเปกตรั มการดู ดซั บคลื่ นแสงในช่ วงเลขคลื่ น
12,500 ถึง 4,000 cm-1 (ความยาวคลื่น 800 ถึง 2,500 nm) ของ
ตั วอย่ างดิ นร่ วนปน จํ านวน 72 ตั วอย่ าง เป็ นชุ ดดิ นชุ มพวง โดย
ตัวอย่างที่นํามาทดสอบผ่านผึ่งดินให้แห้งในที่ร่ม (air dried) แล้วร่อน
ดินผ่านตะแกรงขนาด 2 mm ทําการทดลองโดยใส่ตัวอย่างดินในถ้วย
ใส่ตัวอย่างที่พื้นที่รับแสงด้านล่างทําจากควอตซ์ (Quartz) แล้วทําการ
วัดสเปกตรัมแสงโดยเครื่อง Spectrometer ที่ความละเอียดของช่วง
คลื่น 16 cm-1 โดยแต่ละตัวอย่างทําการวัด 3 ซ้ํา แล้วใช้วิธีการสร้าง
แบบจําลองด้วยโปรแกรม OPUS V7.0 โดยใช้เทคนิค Partial Least
Squares Regression (PLSR) เพื่อทํานายปริมาณ Total Nitrogen,
Available Phosphorus และExchangeable Potassium แล้วทํา
การเปรี ยบเที ยบค่ าทํ านายกั บค่ าที่ วัดได้ จากวิ ธีมาตรฐานโดยการ
ตรวจสอบแบบ Cross-Validation
2.2 การวัดค่าธาตุอาหารในดินโดยวิธีมาตรฐาน
ก่อนทําการหาธาตุอาหารในดิน ก็จะต้องมีการเตรียมดินโดยนํา
ตัวอย่างที่นํามาทดสอบผ่านผึ่งดินให้แห้งในที่ร่ม (air dried) แล้วร่อน
ดินผ่านตะแกรงขนาด 2 mm ชั่งตัวอย่างดิน 2 g (±0.01) ในการ
ทดสอบ ธาตุอาหารในดินที่ต้องการทราบคือ Total Nitrogen,
Available Phosphorus และ Exchangeable Potassium โดย
กระบวนการทางเคมีต่อไปนี้
 Total Nitrogen (N) โดยวิเคราะห์ผ่านการหาค่า อินทรียวัตถุ
ในดิน โดย ค่า Total nitrogen จะมีค่าอยู่ที่ 5% ของ อินทรียวัตถุใน
ดิน (Brady,1990 อ้างถึงใน พัชรี, 2552) โดยใช้วิธี Walkley &
Black (Conklin, 2005; Jacobsen and Lobber, 1998 อ้างถึงใน
พัชรี, 2552)
 Available Phosphorus (P) ใช้วิธีการวิเคราะห์ โดยสกัด
ด้วยน้ํายา Bray II ที่เป็นสารละลาย ส่วนผสมของ 0.03 N NH4F และ
0.1 N HCl มีค่า pH 2.6 (Jones, 2001 อ้างถึงใน พัชรี, 2552) และ
ตรวจวัด ด้วยวิธีการ molybdenum blue ตามวิธีที่พัฒนาโดย
Murphy & Riley (Foth and Ellis, 1997: Henry and Boyd,
1997; Pierzynski et al., 2005; Schroth et al., 2003 อ้างถึงใน
พัชรี, 2552) ที่สามารถตรวจสอบด้วย spectrometer
 Exchangeable Potassium (K) จะใช้ สารละลาย ammonium acetate ที่เป็นกลาง (1 N NH4 OAc pH 7) เป็นน้ํายาสกัด
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(Troeh and Thompson, 2005 อ้างถึงใน พัชรี, 2553) สามารถ
ตรวจสอบได้โดย flame spectrometer
3. ผลและวิจารณ์
จากการตรวจวั ดตัวอย่างดินที่ใช้ศึกษาจํานวน 72 ตัวอย่างใน
ห้องปฎิบัติการ Total Nitrogen Available Phosphorus และ
Exchangeable Potassium มีค่าเฉลี่ยและช่วงของข้อมูลแสดงดัง
Table 1

เมื่อนําตัวอย่างดินมาสแกนจะได้สเปกตรัมดังในรูปที่ 1 โดยพบว่า
มีช่วงของการดูดซับแสงของตัวอย่างดินที่เห็นได้ชัดอยู่ 3 ตําแหน่ง
คื อ ที่ ประมาณเลขคลื่ น 7006 cm-1 (1427nm) 5184 cm-1
(1929nm) และ 4536 cm-1 (2204nm) ซึ่งจะเป็นช่วงที่ดูดกลืนของ
พันธะ N-H (first overtone), C=O (second overtone) และ
C-H+C=O ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของอินทรีย์วัตถุในดินทั้งสิ้น
เมื่อนําสเปกตรัมที่ได้มาสร้างสมการทํานาย โดยใช้เฉพาะช่วงเลข
คลื่ น 10,000 – 4,400 cm-1 ซึ่ งมี สั ญญาณรบกวนต่ํ า ผลของการ
ทํานายของธาตุอาหารทั้งสามค่า แสดงดัง Table 2

Table 1 Statistics of soil chemical constituents.
Soil Chemical Constituent
Total Nitrogen (%)
Available Phosphorus (mg/kg)
Exhangeable Potassium (mg/kg)

N
72
72
72

Range
0.035- 0.083
5.08- 59.77
2.67-49.05

Mean
0.059
16.46
18.91

S.D.
0.010
8.95
10.13

Table 2 Calibration and Validation Statistics of Total Nitrogen, Available Phosphorus and Exchangeable Potassium.
Soil Chemical Constituent
Total N (%)
Available P (mg/kg)
Exchangeable K (mg/kg)

R2 Calibration
0.792
0.732
0.825

PC
6
6
5

7066 cm

R2 Validation
0.735
0.425
0.714

RMSEE
0.00417
3.84
4.47

-

-1
1

C-H

5230 cm

C=O

RMSECV
0.00463
1.32
5.64

RPD
1.94
1.32
1.87

4528 cm

Bias
-0.000003
-0.050000
0.033900

-1

C-H+C=O

Fig 1 Raw NIR Spectra of Soil Sample.
ในการทํ า นายค่ า Total Nitrogen ใช้ ส เปกรั ม ที่ ผ่ า นการ
Prereatment ด้วยวิธีการ Min-Max nomoallization โดยรูปที่ 4
และ 5 แสดง Loading vectors 3 ตัวแรก และ Regression
coefficient ตามลําดับ ที่ใช้ในการสร้างสมการทํานาย พบว่า มีช่วง
เลขคลื่นที่มีผลต่อการทํานายค่าอยู่ด้วยกัน 3 จุดหลักๆ คือ ที่เลข
คลื่ น 7066 cm-1 (1414nm) ,5245 cm-1 (1900nm) และ 4535
cm-1 (2204nm) ซึ่งเกิดจากการดูดซับแสงในย่าน NIR ของพันธะ C-

H, O-H+C-O และ C-H+C=O ตามลําดับ ของอินทรียวัตถุในดิน จาก
ที่กล่าวมาว่าการวัดค่า Nitrogen ในดินที่ได้เป็นการวัดโดยอ้อมจาก
สัดส่วนของอินทรียวัตถุที่วิเคราะห์ได้ในห้องปฏิบัติการ โดยได้ค่า R2
ของการ calibration และ validation เท่ากับ 0.792 และ 0.735
ตามลําดับ
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วัตถุดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับค่า Phosphorus ในดิน จึง
ให้ผลในการทํานายที่ไม่ดี (Fig. 7) โดยได้ค่า R2 ของการ calibration
และ validation เท่ากับ 0.732 และ 0.425 ตามลําดับ
สุดท้าย ในส่วนของการวัดค่าของ Exchangeable Potassium
ซึ่งมีความสามารถในการทํานายที่ดี (Table 2 และ Fig. 10) โดยค่า
R2 ของการ calibration และ validation เท่ากับ 0.825 และ 0.714
ตามลําดับ อย่างไรก็ตามการทํานายปริมาณ Potassium ยังมี
ความคลาดเคลื่อนที่มีสูง (RMSCV เท่ากับ 5.64 mg/kg) สมการ
ทํานายใช้ First derivative เป็น Pretreatment โดยเมื่อพิจารณา
Loading vectors และ Regression coefficient (Fig. 8 และ 9)
พบว่ าเลขคลื่ นที่ มีผลต่อการสร้างสมการทํานายคล้ายคลึ งกับของ
Phosphorus เนื่องจากพันธะ Potassium ไม่สามารถที่จะดูดกลืน
คลื่นแสงในช่วง NIR จึงเป็นการทํานายโดยอ้อม แต่ที่ได้ R2 ที่ดีอาจ
เนื่องมาจาก Potassium สามารถจับตัวกับน้ําได้ดี ซึ่งอาจจะเป็น
อิทธิพลจากน้ํา ในช่วงเลขคลื่นที่ 4545 ซึ่งเป็นช่วงของ Combination ของน้ํา

Fig. 2 Loading Vectors (first 3 PCs) for Total N model.

Fig. 3 Regression coefficient for Total N model.

Fig. 5 Loading Vectors (first 3 PCs) for Available P model.

Fig. 4 Scatter plot between actual values and predictied
values of Total N (%).
ในการสร้างสมการทํานาย Avaliable phosohorus ใช้สเปกตรัม
ที่ผ่าน Pretreatment ด้วยวิธี First derivative และตามด้วย
Multiplicative scatter correction (MSC) โดยเมื่อพิจารณา
Loading vectors 3 ตัวแรก และ Regression (Fig. 5 และ 6) เลข
คลื่ นหลั กที่ มีอิทธิ พลต่ อการสร้ างสมการทํ านายได้ แก่ 6996 cm-1
(1429nm), 5353 cm-1 (1860nm) และ 4536 cm-1 (2204 nm) ซึ่ง
เป็นช่วงคลื่นที่เกี่ยวข้องกับอินทรียวัตถุในดิน อย่างไรก็ตามค่าอิทรีย

Fig. 6 Regression coefficient for Available P model.
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Fig. 7 Scatter plot between actual values and predictied
values of Available P (mg/kg).

Fig. 10 Scatter plot between actual values and predictied
values of Exchangeable K.
เมื่อพิจารณาค่า RPD (Table 2) ของสมการทํานายธาตุอาหารทั้ง
3 ชนิด พบว่ายังมีค่าที่ต่ํา แสดงถึงช่วงของค่าปริมาณธาตุอาหารที่ใช้
ยั ง ไม่ ก ว้ า งเพี ย งพอ และค่ า ความผิ ด พลาดยั ง สู ง อยู่ ในการเพิ่ ม
ความสามารถในการทํานายของแบบจําลอง สามารถทําได้โดยใช้ช่วง
ของข้อมูลที่กว้างขึ้นและใช้ตัวอย่างดินที่มีความหลากหลายขึ้นจาก
หลายแหล่ง รวมถึงครอบคลุมชนิดของดินให้มากขึ้น

Fig. 8 Loading Vectors (first 3 PCs) for Exchangeable K
model.

4. สรุป
จากการศึกษาการวัดปริมารธาตุอาหารหลักในดินทราย ชุดดินชุม
พวง ด้วยเทคนิค NIRS พบว่าช่วงคลื่นเด่นเป็นช่วงคลื่นที่สัมพันธ์
กับอิทรียวัตถุในดิน แบบจําลองที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ทํานายปริมาณ
Total Nitrgen ในตัวอย่างดิน โดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.735 ส่วนการ
ทํานาย Available Phosohorus และ Exchangeable Potassium
ซึ่ งไม่ สั มพั นธ์ กั บอิ นทรี ยวั ตถุ ได้ สมการทํ านายที่ มี ค่ า R2 เท่ ากั บ
0.425 และ 0.714 ตามลําดับ จําเป็นจะต้องมีการพัฒนาเทคนิคใน
การวัดที่เหมาะสมต่อไป
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Fig. 9 Regression coefficient for Exchangeable K model.
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การปรับปรุง DEM ตามลําดับศักย์ทางน้ําเพื่อประเมินน้าํ ท่าด้วยแบบจําลอง SWAT ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าํ สะแกกรัง
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงค่า DEM สําหรับการประเมินน้ําท่าด้วยแบบจําลอง SWAT ให้มีความ
ถูกต้องมากขึ้น โดยเลือกใช้ลุ่มน้ําสะแกกรังเป็นพื้นที่ศึกษา มีกระบวนการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดลําดับศักย์ทางน้ําด้วยวิธี
Strahler 2) การปรับค่า DEM ด้วยเทคนิค Stream burning และ 3) การประเมินน้ําท่าด้วยแบบจําลอง SWAT โดยข้อมูลที่น้ําเข้าแบบจําลอง
SWAT ประกอบด้วยแบบจําลองความสูงเชิงเลข (DEM) ขนาดความละเอียด 30x30 เมตร ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา จากผลการศึกษาพบการปรับปรุงค่า DEM ตามลําดับศักย์ทางน้ําก่อนนําเข้าแบบจําลอง SWAT ส่งผลให้ปริมาณ
น้ําท่าที่ได้จากการสรุปผลเฉลี่ยรายเดือนมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยรายเดือนจากสถานีตรวจวัดน้ําท่า Ct.7 เป็นที่น่าพอใจ โดยผล
การปรับเทียบแบบจําลองในช่วงปี พ.ศ. 2541-2546 ค่า Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) เท่ากับ 0.68 และผลการสอบทานแบบจําลอง
ในช่วงปี พ.ศ.2547-2551 ค่า Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) เท่ากับ 0.71 ตามลําดับ
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Abstract
The objective of this study is to investigate a guideline for improving DEM for estimation runoff using the SWAT
model to be more accurate. The Sakae Krang River Basin is the study area. There is three part of the process which are 1)
define stream order by the Strahler method 2) the modification of the DEM by the Stream burning technique and 3)
Estimate Runoff by SWAT model. The data for input SWAT model include is Digital Elevation Model (DEM) 30x30 meter
resolution, soil and land use, meteorological and hydrological data. The result showed the improvement of DEM
according to the Stream order before importing the SWAT model. As a result, the monthly runoff was correlated with that
of gauging station Ct. 7. Results of model calibration during 1998-2003, Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) were 0.68. The
results of the model validation review during 2004-2008 showed that Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) 0.71.
Keywords: Steam Order, DEM, Runoff, SWAT Model.

1. บทนํา
การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ พั ฒ นาประเทศที่ กํ า ลั ง เข้ า สู่ ยุ ค
Thailand 4.0 งานทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ําเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญ
จําเป็นต้องมีการศึกษาการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากในปัจจุบันความต้องการใช้น้ําในทุกภาค
ส่วนมีอัตราเพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 มีแหล่งกักเก็บน้ํา
ที่มีความจุเพียงร้อยละ 38 ของปริมาณน้ําท่ารายปี (กรมชลประทาน,

2553) ในปัจจุบัน DEM เป็นข้อมูลนําเข้าที่สําคัญในการประเมิน
น้ําท่าด้วยแบบจําลองทางอุทกวิทยา ซึ่งบางพื้นที่ยังมีข้อจํากัดอยู่
ดังนั้นในการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุง
ค่า DEM สําหรับการประเมินน้ําท่าด้วยแบบจําลอง SWAT ให้มีความ
ถู ก ต้ องมากขึ้ นโดยผลลั พธ์ ที่ ไ ด้ ซึ่ งสามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ ใช้ เป็ น
แนวทางพัฒนาสําหรับการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ําต่อไป
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2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 พื้นที่ศึกษา
ลุ่มน้ําสะแกกรังตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศไทย มีพื้นที่ลุ่ม
น้ํ าทั้ งสิ้ น 4,906.53 ตารางกิ โลเมตร มี พื้ นที่ อยู่ ใน 3 จั งหวั ด คื อ
อุทัยธานี นครสวรรค์ และกําแพงเพชร ลักษณะลุ่มน้ําวางตัวตามแนว
ตะวันตก-ตะวันออก อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14° 25′ เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่
15° 08′ เหนือ และเส้นแวงที่ 99° 05′ ตะวันออกถึงเส้นแวงที่ 100°
05′ ตะวันออก โดยมีสภาพภูมิประเทศบริเวณตะวันตกของลุ่มน้ําเป็น
เทือกเขาสูง เป็นเขตต้นน้ําของแม่น้ําสําคัญหลายสาย ได้แก่ แม่น้ําวง
คลองโพธิ์ และห้วยทับเสลา ต้นกําเนิดลําน้ําสะแกกรัง คือเทือกเขาโม
โกจู ดังแสดงใน Figure 1

ข้อมูลเส้นคลองและทางน้ํา จากกรมทรัพยากรน้ํา ข้อมูลน้ําท่า ซึ่ง
การศึ กษานี้ ได้ เลื อกใช้ สถานี วั ดน้ํ าท่ า Ct.7 ของกรมชลประทาน
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อมูลแผนที่ดิน (Land use) จากกรม
พั ฒ นาที่ ดิ น ซึ่ ง กํ า หนดลั ก ษณะการใช้ ที่ ดิ น ตรงตามรหั ส ของ
แบบจําลอง SWAT หน่วยตอบสนองทางอุทกวิทยา (HRUs) ดังแสดง
ใน Table 1
Table 1 Land use Code of SWAT model.
NO.
1
2
3
4
5
6
7

LU Code
RICE
AGRL
ORCD
URBN
PAST
WATR
FRSE

Area (Km2)
2,538
990
134
140
21
30
1,622

%
47.35
18.08
2.45
0.56
0.38
0.55
30.63

2.3 แบบจําลอง SWAT
Soil and Water Assessment Tool (SWAT) เป็น แบบจําลอง
ทางอุทกวิทยา ซึ่งทํางานร่วมกับข้อมูลระบบ GIS ได้โดย SWAT เป็น
model ประเภท Continuous-time basin-scale hydrologic
model มีความสามารถในการจําลองพื้นที่มีความซับซ้อนทางด้าน
อุทกวิทยา จัดทําขึ้นโดย Agricultural Research Service ที่
Grassland Soil and Water Research Laboratory สหรัฐอเมริกา
เป็นแบบจําลองที่เป็นสาธารณสิทธิ์ สามารถดาวน์โหลดฟรีที่เวปไซต์
http://swat.tamu.edu/
Figure 1 Study Area.
2.2 ข้อมูลที่ใช้
ข้อมูลสําหรับนําเข้าแบบจําลอง SWAT ประกอบด้วย DEM
(Digital Elevation Model) ขนาด 30x30 เมตร ข้อมูลสภาพ
ภูมิอากาศ ชนิดรายวันเริ่มต้นปี พ.ศ. 2541 ถึงปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ.
1998-2011) รวบรวมจากกรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลปริมาณน้ําฝน
รายวัน เริ่มต้นปี พ.ศ. 2495 ถึงปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 1952-2011)

2.4 วิธีการดําเนินงาน
การศึกษานี้ได้แบ่งการทํ างานออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การ
จัดลําดับศักย์เส้นทางน้ําด้วยวิธี Strahler (Strahler, 1952) 2) การ
ปรับปรุงข้อมูล DEM ตามลําดับศักย์เส้นทางน้ําด้วยเทคนิค Stream
burning (David et al., 1997) และสุดท้าย เป็นการประเมินน้ําท่าใน
ด้วยแบบจําลอง SWAT ดังแสดงใน Figure 2
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Figure 2 schematic of process.
การกํ าหนดลํ าดั บศั กย์ ของทางน้ํ าในพื้ นที่ ลุ่ มน้ํ าสะแกกรั ง ได้
อาศัยหลักการของ Strahler (Suzanne et al., 2008) ซึ่งจะ
พิจารณาความยาวและการไหลรวมของทางน้ํา โดยเส้นทางน้ําย่อยที่
อยู่ต้นน้ํา (Headwater stream) ที่ไม่มีลําน้ําสาขานั้นมีลําดับศักย์
เท่ากับ 1 (1st order) และเมื่อลําน้ําที่มีลําดับศักย์เท่ากับ 1 มา
บรรจบรวมกันก็จะเกิดลําน้ําที่มีลําดับศักย์เท่ากับ 2 (2nd order) เมื่อ
ลําน้ํ าที่ มีลําดั บศั กย์เท่ ากั บ 2 มาบรรจบรวมกันก็ จะเกิดลํ าน้ํ าที่ มี
ลําดับศักย์เท่ากับ 3 (3rd order) และเมื่อลําน้ําที่มีลําดับศักย์เท่ากับ 3
มาบรรจบรวมกันก็จะเกิดลําน้ําที่มีลําดับศักย์เท่ากับ 4 (4th order) ไล่
เรียงกันเช่นนี้ต่อเนื่องกันไป โดยลําน้ําที่มีลําดับศักย์เล็กกว่า เมื่อมา
บรรจบกั บลํ าน้ํ าที่ มี ลํ าดั บศั กย์ มากกว่ าแล้ ว ลํ าน้ํ าที่ มี ลํ าดั บศั กย์
มากกว่านั้นจะมีลําดับศักย์คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ดังแสดงใน Figure 3

การปรับปรุงข้อมูล DEM ตามลําดับศักย์เส้นทางน้ําด้วยเทคนิค
Stream burning ซึ่งเป็นวิธีมาตราฐานในโปรแกรม GIS โดยปรับค่า
ระดับของ DEM ด้วยข้อมูล vector ประเภท line ของทางนํ้าได้มา
ซ้อนทับข้อมูล DEM แล้วทําการเปลี่ยนค่าระดับข้อมูล DEM ใหม่ตาม
แนวเส้นทางนํ้าตาม (อิศเรศ และ เอกสิทธิ์, 2555) ดังแสดงใน Figure
4 ซึ่งค่าที่ใช้ในการปรับลดระดับจะได้จากการ trial & error เพื่อหา
ค่าที่เหมาะสมที่ไม่ทําให้ DEM ที่ได้มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมมาก
เกินไป โดยทางน้ําลําดับศักย์สูง จะถูกปรับค่าลดลงมากกว่าทางน้ําที่
มีลําดับศักย์ต่ํากว่า ทั้งนี้ในการกําหนดค่าที่ใช้ปรับสภาพ DEM จะอยู่
ในช่วง 5-50 เมตร โดยทุกครั้งหลังจากการทํา Stream burning ควร
จะต้องตรวจสอบ DEM อีกครั้งด้วยการเติมแอ่ง (fill sink) ก่อนนํา
DEM ไปใช้นําเข้าแบบจําลอง SWAT เพื่อประเมินน้ําท่าต่อไป

Figure 3 Stream order by Strahler method.
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Figure 4 Stream burning technique.
การประเมินน้ําท่าจําเป็นต้องศึกษาวงจรอุทกวิทยา (Hydrologic
Cycle) ของแบบจําลองทางอุทกวิทยา ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนสมการ
สมดุลของน้ํา (Gassman, 2007) ดังนี้ ตามสมการที่ 1
t

SWt  SW0   ( Rday  Qsurf  Ea  Wseep  Qgw )

(1)

i 1

เมื่อ SWt คือปริมาณน้ําในดินสุดท้าย (mm), SW0 คือ ปริมาณน้ํา
ในดีนเริ่มต้น (mm), t คือเวลา (days), Rday คือ ปริมาณฝนในวันที่
i (mm), Qsurf คือปริมาณน้ําผิวดินในวันที่ i (mm), Ea คือปริมาณ
การคายระเหยในวันที่ i (mm), Wseep คือปริมาณน้ําไหลชืมลงสู่ชั้น
ใต้ดินในวันที่ i (mm), Qgw คือปริมาณน้ําใต้ดินที่ไหลกลับสู่ลําน้ําใน
วันที่ i (mm).
การประเมินน้ําท่าผิวดิน (Surface Runoff) และค่าอัตราการไหล
ของน้ําท่าสูงสุดในแบบจําลอง SWAT สามารถทําได้ 2 วิธี ได้แก่ วิธี
SCS Curve Number (Engel et al., 2007) และ วีธี Green &
Ampt infiltration ในการศึกษานี้เลือกใช้วิธี SCS Curve Number
ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ตามสมการที่ 2
และ 3
Qsurf 

( Rday  I a ) 2
( Rday  I a  S )

(2)
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i 1
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(4)



(5)

2

เมื่อ Qobs คือค่าปริมาณน้ําท่าที่ได้จากการตรวจวัดจริง
Qsim คือค่าของปริมาณน้ําท่าที่ได้จากแบบจําลอง
Q obs คือค่าปริมาณน้ําท่าที่ได้จากการตรวจวัดจริงเฉลี่ย
3. ผลและวิจารณ์

เมื่อ Q คือปรีมานน้ําท่าเฉลี่ยรายวัน (m3/s), R คือปริมาณน้ําฝน
รายวัน (mm) S คือ Retention parameterโดยตัวแปร S จะมี
ความสัมพันธ์กับค่า Curve number (CN)
 1000

S  25.4
 10 
 CN


ซึ่งการศึกษานี้จะพิจารณาเฉพาะในส่วนของปริมาณน้ําท่าเท่านั้น
โดยทําการประมวลผลเป็นรายวันเริ่มต้น วันที่ 1 เดือนมกราคมปี
ค.ศ. 1998 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2008 รวมระยะเวลา
10 ปี แล้วนําผลออกมาเพื่อนํามาสรุปเป็นรายเดือน
การตรวจสอบความแม่ น ยํ า ของแบบจํ า ลอง ซึ่ ง เป็ น การ
เปรียบเที ยบค่าที่ได้จากแบบจําลองกั บค่าที่ได้จากตรวจวัดจริงใน
ภาคสนาม ซึ่ ง กระบวนการในการประเมิ น ความแม่ น ยํ า ของ
แบบจํ า ลองจะทํ า โดยการพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งกั น โดยการ
ตรวจสอบกราฟที่เปรียบเทียบค่ าทั้งสองและการคํานวณค่าความ
ผิดพลาด (Error) ระหว่างค่าจากแบบจําลองและค่าสังเกตที่เกิดขึ้น
จริง โดยใช้ สัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (Coefficient of Determination, R2), Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) (Nash and
Sutcliffe, 1970) เป็นการตรวจสอบชุดพารามิเตอร์ว่าสามารถ
คํานวณค่าปริมาณน้ําท่าได้ค่าที่ใกล้เคียงกับค่าตรวจวัดจริงหรือไม่
โดยถ้าหากแบบจําลองคํานวณค่าน้ําท่าที่ได้ออกมาไม่ใกล้เคียงกับ
ค่าที่ตรวจวัดหมายความว่าชุดพารามิเตอร์ที่ได้ยังไม่ถูกต้อง ก็จะต้อง
กลับไปปรับค่าตัวแปรในขั้นตอนปรับเทียบแบบจําลองใหม่ เพื่อให้ได้
ชุดตัวแปรที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือมากที่สุด ดังสมการที่ 4 และ 5

(3)

เมื่อ CN คือ ค่า Curve number
แบบจําลอง SWAT มีขั้นตอนการทํางานของตามลําดับ คือ การ
กําหนดพื้นที่ลุ่มน้ํา (Watershed Delineator) การวิเคราะห์หน่วย
ตอบสนองทางอุทกวิทยา (HRU Analysis) นําเข้าข้อมูลตาราง (Write
Input Table) การแก้ไขฐานข้อมูลนําเข้า SWAT (Edit SWAT
Input) การประมวลผลแบบจําลอง SWAT (SWAT Simulation)

3.1 ผลการจําแนก Stream order ด้วยวิธีของ Strahler
เมื่อพิจารณาจากลักษณะพื้นที่และระบบลุ่มน้ําสะแกกรัง พบว่า
แม่น้ําเจ้าพระยามีลําดับศักย์ของทางน้ําเท่ากับ 4 โดยเป็นแหล่งรับน้ํา
จากลุ่มน้ําสะแกกรังและพื้นที่ข้างเคียง ถัดมาลําดับศักย์ทางน้ําเท่ากับ
3 ได้แก่ แม่น้ําน้อย คลองไก่ล้าน และแม่น้ําลพบุรี แม่น้ําตากแดด
เป็นต้น โดยเป็นทางน้ําหลักของลุ่มน้ําสะแกกรังและทางน้ําสายรองที่
ระบายน้ํ าลงสู่ ทางน้ํ าดั งกล่ าว มี ลํ าดั บศั กย์ เท่ ากั บ 2 ได้ แก่ ห้ วย
น้ําหอม ห้วยตะกอน เป็นต้น ส่วนทางน้ําย่อยสายอื่น ๆ ที่ระบายลง
มาสู่ ทางน้ํ าสายรองมี ลํ าดั บศั กย์ เท่ ากั บ 1 ตามลํ าดั บ ดั งแสดงใน
Figure 5
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3.2 ผลการปรับปรุง DEM
จากการเปรียบเทียบข้อมูล DEM พบว่า ถ้าไม่มีการปรับสภาพ
ข้อมูล DEM แบบจําลองจะเกิดข้อจํากัดในการกําหนดลักษณะการ
ระบายน้ําสอดคล้องกับเส้นทางนํ้าตามสภาพจริงได้ โดยจะมีทิศทาง
อิสระไปตามระดับปกติของข้อมูล DEM เดิม แต่หลังจากการปรับปรุง
DEM ด้วยการปรับลดค่าระดับตามแนวเส้นทางน้ําด้วยเทคนิค
Stream burning โดยหลังจากการ Trial & Error พบว่าค่าระดับที่
เหมาะสมในการปรับข้อมูล DEM โดยที่จะไม่ทําให้ DEM เกิดความ
เสียหายจากสภาพเดิมมากเกินไป มีดังนี้คือ ลําน้ําที่จัดอยู่ใน Order
ที่ 1 ปรับค่าระดับลง 5 เมตร ลําน้ําที่จัดอยู่ใน Order ที่ 2 ปรับค่า
ระดับลง 10 เมตร ลําน้ําที่จัดอยู่ใน Order ที่ 3 ปรับค่าระดับลง 20
เมตร และลําน้ําที่จัดอยู่ใน Order ที่ 4 ปรับค่าระดับลง 30 เมตร การ
วิเคราะห์ออกมาได้ใกล้เคียงสภาพจริงและแบบจําลองจะสามารถการ
กําหนดลักษณะการระบายน้ําของพื้นที่ลุ่มน้ําได้ ดังแสดงใน Figure 6

3.3 ผลการประเมินน้ําท่าด้วยแบบจําลอง SWAT
การประเมินน้ําท่าด้วยแบบจําลอง SWAT จะแบ่งออกเป็น 2
ส่วน คือ การกําหนดพื้นที่ลุ่มน้ําและการตรวจสอบความแม่นยําของ
แบบจําลอง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
การแบ่งลุ่มน้ําย่อย พบว่าเมื่อใช้ DEM ที่ผ่านการปรับสภาพ
แบบจํ า ลองสามารถกํ า หนดลั ก ษณะทิ ศ ทางการระบายน้ํ า ได้
สอดคล้องตามสภาพความเป็นจริง โดยมีความแม่นยําเชิงตําแหน่ง
ตามข้ อมู ลคลองและทางน้ํ าธรรมชาติ และพื้ นที่ ลุ่ มน้ํ าในเขตที่ มี
ลั กษณะราบลุ่ มเส้ นทางน้ํ าส่ วนมากมี แนวโน้ มไปตามแนวทางน้ํ า
ธรรมชาติได้ชัดเจนต่อเนื่องกัน ซึ่งแบบจําลอง SWAT สามารถแบ่งลุ่ม
น้ําย่อยออกเป็น 16 ลุ่มน้ําย่อย โดยมีลักษณะทิศทางการระบายน้ําใน
แต่ละพื้นที่ลุ่มน้ําย่อยเกี่ยวเนื่องกันแต่ละพื้นที่ตามลําดับลงสู่จุดออก
สุดท้ายของลุ่มน้ํา (Outlet) ดังแสดงใน Figure 7

Figure 5 srteam order of Sakae Krang River Basin devide Strahler method.
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General DEM
DEM Improvement following by stream order
Figure 6 ข้อมูล DEM ที่ผ่านการปรับปรุงความถูกต้องด้วยเทคนิค Steam burning ตามลําดับศักย์ทางน้ํา
การปรับเทียบแบบจําลอง (SWAT model Calibration) ได้ใช้
ข้อมูลปริมาณน้ําท่ารายเฉลี่ยเดือนช่วงปี ค.ศ.1998-2003 ของสถานี
วัดน้ํา Ct.7 ซึ่งเป็นจุดออกทางน้ําของลุ่มน้ําหลัก (ละติจูด 15° 38′
28′′ เหนือ และลองติจูด 99° 32′ 10′′ ตะวันออก) ผลการปรับเทียบ
แบบจํ าลองพบว่ า ค่ าพารามิ เตอร์หลั กที่ มีผลต่ อการเปลี่ยนแปลง
ปริ มาณน้ํ าท่ า ซึ่ งได้ นํ าไปใช้ ในการปรั บเที ยบแบบจํ าลอง ได้ แก่
SOL_AWC, ESCO, CN2, GWQMIN และ GW_REVEP โดยหลังจาก
ปรั บค่ าพารามิ เตอร์ โดยภาพรวมพบว่ า ประมาณน้ํ า ท่ าที่ ไ ด้ จาก
แบบจําลองมีความใกล้เคียงอละสอดคล้องกับปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยราย
เดือนที่ได้จากการตรวจวัดโดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.71 และค่า NSE
เท่ากับ 0.68 ซึ่งผลทางสถิติอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน่าพอใจ ดังแสดงใน
Figure 8
การสอบทานแบบจําลอง (SWAT model Validation) ได้ใช้
ข้อมูลปริมาณน้ําท่ารายเฉลี่ยเดือนช่วงปี ค.ศ.2004-2008 ของสถานี
วัดน้ํา Ct.7 พบว่าปริมาณน้ําท่าที่ได้จากแบบจําลองมีค่าใกล้เคียงกับ
ปริมาณน้ําท่าที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.73 และค่า

NSE เท่ากับ 0.71 ซึ่งผลทางสถิติอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี และมีความ
สอดคล้องกับประมาณน้ําฝน ดังแสดงในFigure 9
4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบและปรั บปรุ งถู กต้ องของข้ อมู ลก่ อนการนํ าเข้ า
แบบจําลองมีความสําคัญมาก เพราะนอกจากจะทําให้ประสิทธิภาพ
ในการประเมินผลจากแบบจําลองมีแม่นยําแล้วยังทําให้ง่ายต่อการ
ปรั บเที ยบพารามิ เตอร์ ของแบบจํ าลองด้ วย ดั งนั้ นการใช้ เทคนิ ค
Steam burning ปรับค่า DEM จากการแบ่งลําดับศักย์ทางน้ําด้วยวิธี
ของ Strahler ผลลัพธิ์ที่ได้จากแบบจําลอง SWAT สามารถกําหนด
พื้นที่ลุ่มน้ําและลักษณะการระบายน้ําได้สอดคล้องตามความเป็นจริง
ของสภาพพื้นที่ ส่งผลให้การประเมินน้ําท่ามีความแม่นยํามากขึ้ น
สามารถนําแบบจําลองที่ได้ไปประยุกต์ใช้โดยการสร้างสถานการณ์
จําลองต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ส่งผลต่อปริมาณน้ําท่า เช่น การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

ลักษณะลุ่มน้าํ ย่อย
Figure 7 watershed delineation from SWAT model.

schematic diagram of subbasin
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Figure 8 monthly Ronoff calibration during from 1998 to 2003 at gauging station Ct.7.

Figure 9 monthly Ronoff validation during from 2004 to 2008 at gauging station Ct.7.
ในอนาคตหากมีการสํารวจข้อมูลเพิ่มขึ้น และมีข้อมูล DEM ที่มี Suzanne M. Pierson, Barbara J. Rosenbaum, Lucinda D.
McKay, and Thomas G.(2008). Dewald.Strahler Stream
ความถูกต้องและมีความละเอียดของ pixel สูง ก็จะช่วยให้การ
Order and Strahler Calculator Values in NHDPlus.
ประเมินน้ําท่ามีความถูกต้องและแม่นยํามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสภาพพื้นลุ่มน้ําที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม การทํางานด้วยข้อมูล อิ ศเรศ กะการดี และ เอกสิ ทธิ์ โฆสิ ตสกุ ลชั ย. 2555. การหาทิ ศ
ทางการไหลและขอบเขตลุ่มน้ําในพื้นที่ราบลุ่มด้วยข้อมูล DEM.
DEM ยังมีข้อจํากัดอยู่ รวมทั้งการออกสํารวจภาคสนามเพื่อเก็บ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, WRE10
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพิ่มเติมมาประกอบการวิเคราะห์
Gassman PW, Reyes MR, Green CH Arnold JG. The soil and
5. กิตติกรรมประกาศ
water assessment tool: historical development,
ขอขอบคุ ณหน่ วยงานต่ าง ๆ ที่ ให้ ความอนุ เคราะห์ ข้ อมู ลเพื่ อ
applications, and future research directions. American
ทําการศึกษา ได้แก่ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากร
Society of Agricultural and Biological Engineers. 2007;
น้ํา และกรมอุตุนิยมวิทยา
50(4): 1211-1250.
6. เอกสารอ้างอิง
Engel, B., D. Storm, M. White, J. Arnold, and M. Arabi. 2007.
กรมชลประทาน. 2553. รายงานสรุปโครงการจัดทําแผนพัฒนาการ
A hydrologic/water quality model application protocol.
ชลประทานระบบลุ่มน้ําอย่างเป็นระบบ (กรอบน้ํา 60 ล้านไร่).
J.American Water Resource. Assoc. 43(5): 1223-1236.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพมหานคร
Nash, J.E. and J.V.Sutcliffe (1970), River Flow Forecasting
Strahler, A.N., 1952. Hypsometric (area-altitude) analysis of
Through Conceptual Models, Part 1: A Discussion of
erosional topography. Geol. Soc. Amer. Bull. 63, 1117–
Principles, Journal of Hydrology 10(3): 282-290.
1142.
David G. Tarboron 1997., A new method for the determination of flow directions and upslope areas in grid
digital elevation models, Water Resources Research,
Vol. 33, Pages 309-319.

368

Scientific Committee
1. ศ. ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
2. ศ. ดร. สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
3. รศ. ดร. วินิต ชินสุวรรณ
4. Prof. Vijaya Raghavan
5. Prof. Arun S. Mujumdar
6. Assoc. Prof. Munehiro Tanaka
7. Dr. George Srzednicki
8. Asst. Prof. Dr. Rose Prabin Kingsly Ambrose
9. Assoc. Prof. Dr. Klein E. Ileleji
10. Prof. Dr. Xiao Dong Chen
11. Prof. Dr. Donald C. Slack
12. Prof. Dr. Dirk E. Maier
13. Prof. Ito Nobutaka
14. Prof. Dr. Chin Chen Hsieh
15. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส
16. นายอัคคพล เสนาณรงค์
17. นายวิบูลย์ เทเพนทร์
18. รศ. ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์
19. รศ. ดร. สมเกียรติ ปรัชญาวรากร
20. รศ. ดร. อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
21. รศ. ดร. สมชาย ชวนอุดม
22. ผศ. ดร. วีรชัย อาจหาญ
23. ผศ. ดร. สมโภชน์ สุดาจันทร์
24. ผศ. ดร. สุเนตร สืบค้า
25. ผศ. ดร. ประสันต์ ชุ่มใจหาญ
26. ผศ. ดร. จักรมาศ เลาหวณิช
27. ผศ. ดร. ดนุวัศ ทางดี
28. ผศ. ดร. ศิระษา ทางดี
29. ผศ.ดร. จตุรงค์ ลังกาพินธุ์
30. ดร. วันรัฐ อับดุลลากาซิม
31. ดร. ญาณากร สุทสั นมาลี
32. ดร. ดามร บัณฑุรัตน์
33. ดร. อนุชิต ฉ่ําสิงห์
34. ดร. วสุ อุดมเพทายกุล
35. นายชีรวรรธก์ มั่นกิจ
36. ผศ. ดร. วัชรพล ชยประเสริฐ
37. นางสาวนฤมล ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

369

ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ (REVIEWER)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ศ. ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
Prof. Dr. Somchart Soponronnarit
ศ. ดร. สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Prof. Dr. Sakamon Devahastin
รศ. ดร. สมเกียรติ ปรัชญาวรากร
Assoc. Prof. Dr. Somkiat Prachayawarakorn
รศ. ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์
Assoc. Prof. Dr. Panmanas Sirisomboon
ผศ.ดร. ทรงวุฒิ แสงจันทร์
Asst. Prof. Dr. Songvoot Sangchan
ผศ. ดร. ประสันต์ ชุ่มใจหาญ
Asst. Prof. Dr. Prasan Choomjaihan
ดร. วสุ อุดมเพทายกุล
Dr. Vasu Udompetaikul
ดร. จิราพร ศรีภิญโญวณิชย์จงยิ่งเจริญ
Dr. Jiraporn Sripinyowanich Jongyingcharoen
รศ. ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
Assoc. Prof. Dr. Prathuang Usaborisut
รศ. ดร. อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
Assoc. Prof. Dr.Anupun Terdwongworakul
รศ. ดร. รังสินี โสธรวิทย์
Assoc. Prof. Dr. Rungsinee Sothornvit
ผศ. ดร. วัชรพล ชยประเสริฐ
Asst. Prof. Dr. Watcharapol Chayaprasert
ผศ. ดร. วันรัฐ อับดุลลากาซิม
Asst. Prof. Dr. Wanrat Abdullakasim
ผศ. ดร. สมชาย ชวนอุดม
Asst. Prof. Dr. Somchai Chuan-Udom
ผศ. ดร. ศิวะ อัจฉริยวิริยะ
Asst. Prof. Dr. Siva Achariyaviriya
ผศ. ดร. ดนุวัศ ทางดี
Asst. Prof. Dr. Danuwat Thangdee
ผศ. ดร. ศิระษา ทางดี
Asst. Prof. Dr. Sirasa Thangdee
รศ. ดร. จาตุรงค์ ลังกาพินธ์
Assoc. Prof. Dr. Jaturong Lungapin
ผศ. ดร. สานิตย์ดา เตียวต๋อย
Asst. Prof. Dr. Sanidda Tiewtoy

370

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยา
เขตปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยา
เขตปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20. ผศ. ดร. สุนัน ปานสาคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

21.

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

22.
23.
24.
25.

Asst. Prof. Dr. Sunan parnsakhorn
ผศ. ดร. ฤทธิชยั อัศวราชันย์
Asst. Prof. Dr. Rittichai Assawarachan
ดาเรศร์ กิตติโยภาส
Dares Kittiyopas
วิบูลย์ เทเพนทร์
Viboon Thepent
ดร. อนุชิต ฉ่ําสิงห์
Dr. Anuchit Chamsing
ชีรวรรธก์ มั่นกิจ
Cherawat Munkit

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
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