บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
8888888 อาชีพเกษตรกรอยูค่ ่สู งั คมไทยมายาวนาน ผูค้ นในอดีตสืบทอดการทําการเกษตรให้
ลูกหลานต่อกันมาเป็ นทอด ๆ เป็ นอาชีพที่มสี ่วนสําคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาประเทศเนื่องจาก
เป็ นอาชีพที่เ ป็ นหนึ่ง ในปั จจัยสี่ในการดํารงชีวติ ประกอบกับประเทศไทยตัง้ อยู่บนภูมภิ าคที่
เหมาะสมกับการทําเกษตรกรรม ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ผลดีและมีคุณภาพ ส่งผลทําให้
ประเทศต่ า งๆ สัง่ ซื้อ สิน ค้า ทางการเกษตรจากประเทศไทยเป็ น จํา นวนมากอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
ประเทศไทยเป็ นแหล่ ง ผลิต ข้า วที่สํา คัญ แห่ ง หนึ่ ง ของโลก ข้า วจึงเป็ น หนึ่ง ในสิน ค้า ส่ ง ออก
ทางการเกษตรทีอ่ ยู่ในลําดับต้นๆ รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวจึงได้รบั
ซือ้ ข้าวจากเกษตรกรผ่านโครงการต่างๆ ของทางรัฐบาล
8888888 ข้อมูลจากสํานักงานสถิตจิ งั หวัดพิจติ รพบว่า ในปี พ.ศ. 2556 มีพน้ื ทีป่ ลูกข้าวนาปี
ทัง้ สิน้ 1,472,981 ไร่ ผลผลิตทีเ่ ก็บเกี่ยวได้ 1,116,309 ตัน ผลเฉลีย่ 671 กิโลกรัมต่อไร่ สําหรับ
ข้าวนาปรังมีพ้นื ที่เพาะปลูก 821,976 ไร่ ได้ผลผลิตทัง้ สิ้น 423,781 ตัน เฉลี่ยผลผลิตต่อไร่
ประมาณ 655 กิโลกรัม (สํานักงานสถิตจิ งั หวัดพิจติ ร : 2557) รวมพืน้ ทีใ่ นการเพาะปลูกข้าว
ทัง้ สิน้ 2,294,957 ไร่ ผลผลิต 1,540,090 ตัน จากพืน้ ทีข่ องจังหวัดทัง้ หมด 2,831,883 ไร่ เห็น
ได้ว่ าไม่น้อ ยกว่า 80% ของพื้นที่จงั หวัด พิจติ รประกอบอาชีพ เกษตรกรรมปลูก ข้าว จาก
การศึกษาข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวพบว่าเมือ่ ถึงฤดูการเก็บเกีย่ วเกษตรกรจะเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแบ่งเป็ นสองวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์แรกเก็บเกี่ยวเพื่อเชิงพาณิชย์ เช่น ผลิตพันธ์
ข้าวปลูก ขาย แปรรูปเป็ นข้าวกล้อ ง-ข้าวขาว เป็ นต้น ซึ่ง กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวเชิง
พาณิชย์ต้องทําการระบายความชื้นที่อยู่ในเมล็ดข้าวเปลือกก่ อนจะนํ าไปสู่กระบวนการต่อไป
ปั ญหาปั จจุบนั ของกลุ่มเกษตรกรเก็บเกีย่ วเพื่อเชิงพาณิชย์ใช้บริการลานตากข้าวเชิงพาณิชย์ทม่ี ี
ให้บริการอยู่ในชุมชนโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 500-700 บาทต่อตัน ทําให้มตี ้นทุนที่เพิม่ ขึน้
นอกจากค่ า ใช้จ่ ายในการตากต้ อ งเสี่ย งต่ อ การสูญ หายของผลผลิต เนื่ อ งจากนกที่ล งมากิน
ข้ า วเปลือ กที่ต ากไว้ ร วมถึ ง อาจมีข้า วสายพัน ธุ์ อ่ื น ปลอมปนกับ พัน ธุ์ ข้า วที่นํ า ไปตากอัน
เนื่องมาจากกระบวนการเก็บ-ตากของลานตากข้าว วัตถุประสงค์ทส่ี องเก็บเกี่ยวเพื่อนํ าไปขาย
ให้กบั โรงสีหรือลานข้าว หลังจากเกษตรกรทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะนําข้าวเปลือกทีไ่ ด้ไปขาย
ยังโรงสีหรือลานข้าวโดยไม่ผ่านกระบวนการระบายความชื้น เนื่องจากว่าไม่มพี ้นื ที่มากพอใน
การตากจึงจําเป็ นต้องนําไปขาย ในบางฤดูการเก็บเกีย่ วประสบปั ญหานํ้าหลากมาก่อนกําหนด
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หรืออาจเจอพายุฝนฟ้ าคะนองก่อนการเก็บเกี่ยวทําให้พ้นื ทีน่ ามีความชื้นสูงเป็ นเหตุให้มคี วาม
ชื้น สะสมในข้า วเปลือ กสู ง ก่ อ ปั ญ หาราคาข้า วเปลือ กตํ่ าถู ก กดราคาจากโรงสีแ ละลานข้า ว
เกษตร- กรแก้ปัญหาด้วยการเลื่อนระยะการเก็บเกี่ยวออกไปหรือเก็บเกี่ยวในช่วงมีท่ มี แี สงแดด
ร้อนจัดของช่วงวันทีเ่ ก็บเกีย่ ว ซึง่ ก็ยงั ไม่เพียงพอต่อการระบายความชืน้ ทีอ่ ยูใ่ นข้าวเปลือก
888888 ในสภาวะปั จจุบนั เครื่อ งลดความชื้นได้มบี ทบาทเพิ่ม มากขึ้น เนื่ อ งจากมีก ารใช้
เครื่องเกี่ยวนวดเมล็ดพืชกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะข้าวแต่เดิมเครื่องลดความชืน้ ส่วนใหญ่
จะใช้กบั ข้าวโพดเนื่องจากข้าวโพดเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูฝนทําให้มปี ั ญหาความชืน้ สูงการใช้ลาน
ตากในช่วงฤดูฝนทําได้ยากลําบากเนื่องจากต้องคอยระวังถ้ามีฝนตกจะต้องเก็บหรือหาผ้าใบมา
ปิ ดให้ทนั จึงปรากฏว่าข้าวโพดมีปัญหาเรือ่ งสารพิษทีเ่ กิดจากเชือ้ ราอยู่บ่อยๆ สําหรับข้าวเปลือก
ในสมัยก่อนไม่ค่อยมีปัญหาเรือ่ งความชืน้ สําหรับข้าวนาปี เพราะชาวนา จะเกี่ยวข้าวแล้ววางราย
ในนาสักพักหนึ่งก่อนเก็บรวมกองแล้วนํามานวด ทําให้ขา้ วแห้งในขณะทีต่ ากไว้ในนาสําหรับข้าว
นาปรัง ซึ่งเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูฝนก็มปี ริมาณไม่มากนักสามารถลดความชื้นโดยลานตาก หรือ
นํ าไปทําข้าวนึ่งได้ ในปั จจุบนั มีก ารใช้เครื่อ งเกี่ยวนวดข้าวกันเพิ่มมากขึ้น ทําให้ข้าวเปลือ ก
ความชืน้ สูง ออกสู่ทอ้ งตลาดในปริมาณมากเกินความสามารถทีโ่ รงสีจะลดความชืน้ ได้ทนั เครื่อง
ลดความชืน้ เมล็ดพืชจึงมีบทบาทสําคัญโดยมีจาํ นวนการใช้งานเพิม่ ขึน้ อย่างมาก
888888 จากข้อ มูล สภาพปั ญ หาผู้ว ิจยั เล็งเห็นปั ญ หาที่เ กิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ปลูก ข้าวใน
จัง หวัด พิจติ ร จึง มีค วามสนใจที่จะพัฒนาต้นแบบเครื่อ งอบข้าวเปลือ กแบบเคลื่อ นที่สําหรับ
เกษตรกรเพื่อแก้ไขปั ญหาเรือ่ งความชืน้ ของข้าวเปลือก
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
8888888 เพื่อพัฒนาต้นแบบเครือ่ งอบข้าวเปลือกสําหรับเกษตรกรให้มปี ระสิทธิภาพ
ขอบเขตของการวิ จยั
8888888 เพื่อให้การวิจยั บรรลุวตั ถุประสงค์ ผูว้ จิ ยั จึงได้กําหนดขอบเขตของการการวิจยั เรื่อง
การพัฒนาต้นแบบเครือ่ งอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนทีส่ าํ หรับเกษตรกรไว้ดงั นี้
88888888 1. ลักษณะของเครือ่ ง
88888888888 การพัฒนาต้นแบบเครือ่ งอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนทีส่ าํ หรับเกษตรกร มีลกั ษณะ
ดังนี้
1.1 สามารถเคลื่อนย้ายไปสถานทีต่ ่างๆได้
1.2 ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ าเป็ นต้นกําลัง
1.3 ใช้ก๊าซหุงต้มในการผลิตความร้อน
1.4 อุณหภูมคิ วามร้อนทีใ่ ช้ในการอบ 50 องศาเซลเซียส
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1.5 ใช้พดั ลมดูดความร้อนให้ผ่านเมล็ดข้าวเปลือกเพื่อไล่ความชืน้
1.6 ใช้ระบบการไหลวนของข้าวเปลือกเพื่อให้เกิดการคลุกเคล้า
888888 2. ตัวแปรทีศ่ กึ ษา คือความชืน้ ของข้าวเปลือกพันธ์ กข.51 ทีผ่ ่านการอบแห้งของ
เครือ่ งต้นแบบเครือ่ งอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนทีส่ าํ หรับเกษตรกร
888888888888 2.1 ตัวแปรต้น คือ
2.1.1 ความชืน้ ก่อนเข้าเครือ่ งอบ
2.1.2 ระยะเวลาในการอบ
88888888888882.2 ตัวแปรตาม คือ
8888888888888888 2.2.1 ความชืน้ หลังการอบแห้ง
2.2.2 ระยะเวลาในการอบแห้ง
2.2.3 ปริมาณก๊าซหุงต้มทีใ่ ช้ในการอบแห้ง
นิ ยามศัพท์ 88888888
1. เครือ่ งอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่ หมายถึง เครือ่ งอบข้าวแบบเมล็ดไหล
คลุกเคล้า ติดตัง้ บนชุดฐานลากจูงประกอบล้อ 88888888
2. การพัฒนาเครือ่ งต้นแบบ หมายถึง การนําสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วมาเพิม่ หรือปรับเปลีย่ น
เพื่อให้เกิดรูปแบบใหม่ซง่ึ สามารถใช้เป็ นแบบอย่างในการปรับแต่งได้ในโอกาสต่อไป
88888888 3. ความชืน้ หมายถึง ปริมาณนํ้าทีอ่ ยูใ่ นเมล็ดข้าวเปลือกโดยปกติขา้ วเปลือกมีค่า
มาตรฐานความชืน้ ทีร่ อ้ ยละ 15
88888888
4. การไหลวนของข้าวเปลือก หมายถึง การทําให้เมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนทีจ่ าก
ด้านล่างขึน้ ด้านบนอย่างต่อเนื่อง
88888888
5. การอบแห้ง หมายถึง การทําให้ปริมาณนํ้าในเมล็ดข้าวเปลือกลดลง 88888888
6. พันธ์ขา้ ว กข.51 หมายถึง ข้าวทีไ่ ด้จากการพัฒนาพันธุข์ า้ วขาวดอกมะลิ 105
ให้มลี กั ษณะทนนํ้าท่วมฉับพลัน 88888888
7. คําย่อ กข. หมายถึง กรมการข้าว สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 888888
888888 8. ข้าวเปลือก หมายถึง พันธ์ขา้ ว กข.51
9. LSU (Lousiana State University) หมายถึง เครือ่ งลดความชื่นข้าวเปลือกแบบ
เมล็ดไหลคลุกเคล้า
10. ข้าวฟางลอย หมายถึง ข้าวทีป่ ลูกในแหล่งทีไ่ ม่สามารถรักษาระดับนํ้าได้
บางครัง้ ระดับนํ้าในบริเวณทีป่ ลูกอาจสูงกว่า 1 เมตร

