บทที่ 2
เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาต้นแบบเครือ่ งอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนทีส่ าํ หรับเกษตรกร
ได้รวบรวม และศึก ษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เ กี่ย วข้อ ง นํ า มาสู่ ก ารบูร ณาการใน
งานวิจ ัย นี้ ซึ่ง ได้ แ ก่ การอบแห้ ง ข้า วเปลือ ก วิธ ีก ารลดความชื้น องค์ ป ระกอบของเมล็ด
ข้าวเปลือก ชนิดของข้าว และเศรษฐกิจพอเพียง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การอบแห้ง
ภิญโญ ชุมมณี วีระชาติ จริตงาม ธนารัตน์ ศรรุ่งเรือง และวัชระ ชัยสงคราม
(2554 : บทคัดย่อ) กล่าวว่า ทฤษฎีการอบแห้ง คือ กระบวนการให้ความร้อนกับของแข็งที่ม ี
ของเหลวประกอบอยู่ห รือการให้ความร้อนกับสารละลาย เพื่อให้ของเหลวหรือตัวละลายนัน้
ระเหยออกไป กระบวนการอบแห้งสามารถแบ่งออกเป็ นหลายประเภทตามวิธกี ารให้ความร้อน
หรือลักษณะของก๊าซร้อน โดยใช้กลไกการอบแห้งและความเร็วเชิงมวลในการอบแห้งทีแ่ ตกต่าง
กันไปตามลักษณะทํางานกายภาพของวัสดุท่จี ะอบแห้ง ในกรณีสารละลายหรือวัสดุจาํ พวกเจล
นํ้าจะกลายเป็ นไอ หลังจากการเคลื่อนย้ายมาทีพ่ น้ื ผิววัสดุ โดยการแพร่แต่ในกรณีของแข็งทีม่ รี ู
พรุนมาก นํ้ าอาจเคลื่อนย้ายมาที่ผวิ ของวัสดุโดยการแพร่ของไอนํ้ า หรือการไหลที่หนืดอย่าง
อิสระ ซึง่ ความร้อนทัง้ หมดที่ป้อนเข้าสู่วสั ดุในช่วงนี้ จะใช้ในการทําให้น้ํ ากลายเป็ นไอ ในช่วงนี้
อุณหภูมขิ องวัสดุจะคงที่ ถ้าวัสดุได้รบั ความร้อนจากการป้ อนลมร้อนเพียงอย่างเดียว อุณหภูม ิ
ของวัสดุจะคงที่ ถ้าวัสดุได้รบั ความร้อนจากการป้ อนลมร้อนเพียงอย่างเดียว อุณหภูมขิ องวัสดุ
จะเท่ากับอุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยกของความร้อน เมื่อเวลาผ่านไปการถ่ายเทนํ้ าในเนื้อของวัสดุจะ
ค่อยๆช้าลง และนํ้าก็จะเริม่ ถ่ายเทไปยังพืน้ ผิวของวัสดุไม่ทนั ช่วงการอบแห้งอัตราคงทีจ่ ะสิน้ สุด
ลง อัตราการอบแห้งก็จะเริม่ ช้าลง อัตราส่วนความชืน้ ในวัสดุ ณ จุดนี้เรียกว่าอัตราส่วนความชืน้
วิกฤต เลยจุดนี้ไปเรียกอีกช่วงอัตราการอบแห้งช้าลง จนในทีส่ ุดอัตราส่วนความชืน้ ในวัสดุจะเข้า
สู่อตั ราส่วนความชืน้ สมดุลนี้ไปก็จะไม่มที ส่ี น้ิ สุด
1. การอบแห้งช่วงอัตราการอบแห้งคงที่
8888
การถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลระหว่างวัสดุกบั อากาศเหมือนกับการ
ถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลร้อนทีก่ ระเปราะเปี ยกของเทอร์โมมิเตอร์ การถ่ายเทความ
ร้อนและการถ่ายเทมวลจะเกิดขึน้ ทีผ่ วิ นอกของวัสดุเท่านัน้ โดยประมาณความชืน้ ทีผ่ วิ ของวัสดุ
จะมีประมาณมากเมือ่ เพิม่ ความเร็วลมทีไ่ หลผ่านวัสดุ จะทําให้ฟิลม์ อากาศนิ่ง มีความหนาลดลง
ด้วย เมือ่ เพิม่ อุณหภูมกิ ารอบแห้ง จะทําให้ความแตกต่างของอุณหภูมริ ะหว่างผิววัสดุและอากาศ
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ร้อนที่ไหลอย่างอิสระมีมากขึน้ เป็ นผลทําให้การถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลดีขน้ึ เมื่อ
ลดค่าความชืน้ สัมพัทธ์ของอากาศอบแห้งได้ จะเป็ นผลให้ความแตกต่างระหว่างอัตราความชืน้ ที่
อิ่มตัวที่ผ ิว วัส ดุแ ละอัต ราส่ว นความชื้นอากาศร้อ นที่ไ หลอย่างอิส ระมีมากขึ้น เป็ นผลให้ก าร
ถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลดีขน้ึ เมื่อลดค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศอบแห้งได้ จะ
เป็ นผลให้ความแตกต่างระหว่างความชื้นอิม่ ตัวที่ผวิ วัสดุและอัตราความชื้นอากาศที่ไหลอย่าง
อิสระมีมากขึน้ ทําให้เกิดการถ่ายเทมวลดีขน้ึ ดังนัน้ ตัวแปรสําคัญทีม่ ผี ลต่อช่วงอัตราการอบแห้ง
ให้คงที่ คือ อุณหภูม ิ ความชืน้ สัมพัทธ์ และความเร็วลมร้อน
888888 2. การอบแห้งช่วงอัตราการอบแห้งลดลง
88888
ในช่วงอัตราการอบแห้งลดลง ความชื้นของวัส ดุมคี ่ าตํ่ ากว่ าความชื้นวิกฤต
การถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลมิได้เกิดขึน้ เฉพาะทีผ่ วิ วัสดุเท่านัน้ แต่เกิดภายในเนื้อ
วัสดุดว้ ย การเคลื่อนที่ของนํ้ าจากภายในวัสดุมายังผิวช้ากว่าการพาความชืน้ จากผิววัสดุไปยัง
อากาศ ทําให้อตั ราการอบแห้งลดลง อัตราการระเหยนํ้ าจะถูกควบคุมโดยความต้านทานต่อการ
เคลื่อนทีข่ องโมเลกุลของนํ้ าในวัสดุ ในขณะนัน้ อุณหภูมขิ องวัสดุมคี ่าสูงขึน้ และสูงกว่าอุณหภูม ิ
กระเปราะเปี ยก เมื่อลดค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศอบแห้ง จะเป็ นผลให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างอัต ราส่วนความชื้นเพิ่มขึ้น และมีผ ลให้ค่าสัมประสิทธิ ์การแพร่ค วามชื้นเพิม่ ขึ้นด้ว ย
ดังนัน้ เมื่อเพิม่ อุณหภูมหิ รือลดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศแล้ว จะเป็ นผลให้การถ่ายเทความ
ร้อนและการถ่ายเทมวลดีขน้ึ
8888888 3. การอบแห้งความชืน้ สมดุล
88888888
ความชืน้ สมดุลของวัสดุมคี วามสําคัญต่อกระบวนการอบแห้ง เพราะการอบแห้ง
วัสดุโดยใช้อากาศทีส่ ภาวะคงที่ ความชื้นของวัสดุจะลดตํ่าลงจนถึงจุดๆหนึ่งซึง่ ไม่เปลีย่ นแปลง
ในขณะนัน้ ความชื้น ในวัส ดุมคี วามดัน ไอเท่ ากับความดันไอของบรรยากาศที่อ ยู่รอบๆ และ
อุณหภูมขิ องวัสดุกเ็ ท่ากับอุณหภูมขิ องอากาศรอบๆด้วย ซึง่ เรียกว่า ความชืน้ สมดุล ค่าความชืน้
สมดุลขึน้ อยูก่ บั ชนิดของวัสดุ อุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์ของอากาศ
4. ความชืน้
88888
ปริมาณไอนํ้ าที่มอี ยู่ในอากาศ เมื่อนํ้ าได้รบั ความร้อนนํ้ าจะเปลี่ยนสถานะจาก
ของเหลวกลายเป็ นไอเรียกว่า การระเหย ซึ่ง ความร้อ นที่ใ ช้ใ นกระบวนการทําให้น้ํ าระเหย
กลายเป็ นไอเรียกว่า ความร้อนแฝง เมื่ออากาศเย็นลงไอนํ้ าจะเริม่ กลันตั
่ วเป็ นละออง ดังนัน้
อุณหภูมจิ งึ เป็ นตัวกําหนดปริมาณไอนํ้ าในอากาศ อากาศที่มอี ุณหภูมสิ ูงจะรับไอนํ้ าได้มากกว่า
อากาศทีม่ อี ุณหภูมติ ่ํา ถ้าอากาศไม่สามารถรับไอนํ้าได้เรียกว่า ไอนํ้าอิม่ ตัว
5. ความชืน้ ในวัสดุ
สมชาติ โสภณรณฤทธิ ์ (2537 อ้างถึงใน ปพน สมประสงค์ และ สมพงษ์
พิรยิ านยต์, 2558 : 15 กล่าวว่า ความชืน้ เป็ นตัวบอกปริมาณของนํ้ าทีม่ อี ยู่ในวัสดุเมื่อเทียบกับ
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มวลของวัสดุทช่ี น้ิ หรือวัสดุแห้ง การบอกความชืน้ ในวัสดุม ี 2 แบบ คือ ความขึน้ มาตรฐานเปี ยก
ซึง่ เป็ นสัดส่วนระหว่างนํ้าหนักของนํ้าหนักรวมของวัสดุ ส่วนความชืน้ มาตรฐานแห้งของวัสดุ
1. ความชืน้ มาตรฐานเปี ยก
สูตร Mw =

(w−d)
w

2. ความชืน้ มาตรฐานแห้ง
สูตร Md =

(w−d)
d

เมือ่ Mw คือ ความชืน้ มาตรฐานเปี ยก
Md คือ ความชืน้ มาตรฐานแห้ง
w คือ นํ้าหนักของวัสดุ (Kg)
d คือ นํ้าหนักแห้งวัสดุ (Kg)
ความชืน้ มาตรฐานนิยมใช่อยูใ่ นวงการค้า โดยทัวไปจะอ้
่
างถึงในรูปของเปอร์เช็นต์
ซึง่ เป็ นมวลของวัสดุแห้งจะมีค่าคงทีห่ รือเกือบคงทีร่ ะหว่างการอบแห้ง
การลดความชื้นโดยเครื่องลดความชื้น
88888888
พิรสิทธิ ์ ทวยนาค มณฑล ชูโชนาค มุสตาฟา ยะภา และประชา บุณยวานิชกุล
(2557 : 70-73) กล่าวว่า การใช้เครื่องอบนัน้ มีขอ้ ดี คือ สามารถอบแห้ง ได้ทุกสภาวะอากาศแม้
ขณะฝนตกหรือมีแสงแดดน้อย ไม่เปลืองพืน้ ทีใ่ นการตาก สามารถควบคุมการลด ความชืน้ ให้
อยูใ่ นระดับทีต่ อ้ งการได้เวลาทีใ่ ช้ในการลดความชืน้ น้อยจึงทําให้มขี อ้ ดีกว่าวิธธี รรมชาติ แต่อาจ
มีขอ้ เสีย คือ ค่าใช้จา่ ยในการติดตัง้ อุปกรณ์สงู รวมถึงต้นทุนด้านพลังงานทีใ่ ช้ในการอบแห้งด้วย
เครือ่ งลดความชืน้ ข้าวเปลือกทีม่ ใี ช้มาจนถึงปั จจุบนั สามารถแบ่งได้หลายแบบ ดังนี้
8888888 1. เครือ่ งลดความชืน้ แบบข้าวเปลือกบรรจุในกระสอบ 8888888888
เครื่องอบแบบนี้ส่วนใหญ่ใช้กบั เมล็ดพันธุ์ ตัวเครื่องประกอบด้วยห้องกําเนิด
ร้อนซึง่ มีช่องว่างทางด้านบนเพื่อใช้วางกระสอบของข้าวเปลือกซึง่ ต้องการอบห้อง ซึง่ โดยปกติม ี
จํานวนหลายช่อง สามารถวางข้าวเปลือกได้ครัง้ ละหลายกระสอบตามจํานวนของช่องว่าง ลม
ร้อนจะถูกเป่ าผ่านช่องว่างของข้าวเปลือกที่บรรจุในกระสอบ เครื่องอบแบบนี้จะใช้อุณหภูมติ ่ํา
อบแห้งไม่เกิน 43 องศาเซลเซียส และในระหว่างการอบแห้งจะต้องพลิกกลับกระสอบเป็ น
ระยะๆ เพื่อให้การถ่ายเทความร้อนและมวลสารทัวถึ
่ งทัง้ ด้านบนและด้านล่างของกระสอบ
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ดังภาพ 1

ภาพ 1 เครือ่ งลดความชืน้ แบบเมล็ดพืชบรรจุในกระสอบ
ทีม่ า : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557.
8888

2. เครือ่ งลดความชืน้ ข้าวเปลือกแบบกระบะ
8888888888888888
เครื่องลดความชื้นแบบกระบะประกอบด้ว ยกระบะที่บรรจุข้าวเปลือกอยู่บน
ตะแกรง โดยด้านล่างของตะแกรงเป็ นห้องอากาศร้อนที่ต่อเข้ากับพัดลมและชุดกําเนิดอากาศ
ร้อน อากาศร้อนจะพัดผ่านชัน้ ของข้าวเปลือก ทีอ่ ยู่นิ่งบนแผ่นตะแกรงจากด้านล่างสู่ดา้ นบน ทํา
ให้เกิดการถ่ายเทความร้อนและมวลสารระหว่างเมล็ดข้าวเปลือกกับอากาศร้อน โดยความชื้น
ของข้าวเปลือกทางด้านล่างจะลดลงเร็วกว่าทางด้านบน เครื่องลดความชืน้ แบบนี้ใช้อุณหภูมใิ น
การอบแห้ง ไม่เ กิน 50 องศาเซลเซียส และที่ใ ช้อ ยู่ใ นประเทศส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ก ับเมล็ด พัน ธุ์
เนื่องจากเมล็ดข้าวอยูก่ บั ทีจ่ งึ ไม่ส่งผลต่อการแตกร้าวของเมล็ดมากนัก เครื่องลดความชืน้ แบบนี้
จะสามารถในการลดความชื้นได้ร้อ ยละ 0.5 เวเบอร์ต่อชัวโมง
่
จากความชื้นเริม่ ต้นของ
ข้าวเปลือก ดังภาพ 2
พืน้ วางข้าวเปลือก
พัดลม

ถังอบ

ชุดสร้างความร้อน

อากาศร้อน
มอเตอร์

ภาพ 2 เครือ่ งลดความชืน้ แบบกระบะ
ทีม่ า : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557.
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3. เครือ่ งลดความชืน้ ข้าวเปลือกแบบถังหมุนเวียน
888888888888888
เครื่องลดความชื้นแบบประกอบนี้ด้วยถังบรรจุขา้ วเปลือกจะทําด้วยตะแกรง
เป็ นรูปทรงกระบอกแนวตัง้ ส่วนกลางของถังจะมีท่อลมทําด้วยตะแกรงรูปทรงกระบอกซ้อนอยู่
ภายใน ลมร้อนถูกเป่ าให้ไหลผ่านเมล็ดตามแนวรัศมีจากรูตะแกรงออกสู่ภายนอก ข้าวเปลือกที่
อยู่ด้านล่างจะถูกลําเลียงขึน้ ไปด้านบนใหม่หลายเที่ยวจนกว่าจะแห้ง เครื่องอบแบบนี้ได้มกี าร
สร้างจําหน่ ายในอดีต แต่ไม่ได้รบั ความนิยมเนื่องจากปั ญหาเรื่องฝุ่ นละอองทีฟ่ ้ ุงกระจายรบกวน
ผูป้ ฏิบตั งิ านและผูท้ ่อี ยู่ใกล้เคียง รวมทัง้ ปั ญหาเรื่องการสึกหรอของระบบลําเลียงในแนวตัง้ ดัง
ภาพ 3

ภาพ 3 เครือ่ งลดความชืน้ แบบถังหมุนเวียน
ทีม่ า : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557.
4. เครือ่ งลดความชืน้ แบบคอลัมน์
8888888888888888
เครื่อ งลดความชื้นแบบนี้ มองภายนอก จะเห็นถัง บรรจุเ มล็ด พืชเป็ นรูปทรง
สีเ่ หลีย่ มแนวตัง้ ส่วนใหญ่สูงมากกว่า 3 เมตร ถังบรรจุเมล็ดพืชจะต่อเข้ากับท่อลมร้อนทางด้าน
ข้าง ซึ่งมีเตาลมร้อนและพัดลมเป็ นส่วนประกอบ ส่วนล่างของถังบรรจุเมล็ดจะมีชุดควบคุมการ
ไหลของเมล็ดพืช เครือ่ งลดความชืน้ แบบคอลัมน์น้สี ามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ
4.1 เครือ่ งลดความชืน้ ข้าวเปลือกแบบคอลัมน์ชนิดข้าวเปลือกไม่ไหลคลุกเคล้า
ภายในถังบรรจุขา้ วเปลือกของเครื่องลดความชืน้ แบบนี้จะประกอบด้วย ช่องบรรจุขา้ วเปลือกที่
ด้านข้างทัง้ 2 ด้านเป็ นตะแกรงเพื่อให้ลมผ่านได้อย่างสะดวก โดยออกแบบให้มชี ่องว่างอย่าง
น้อย 2 ช่อง ตรงกลางของเครือ่ งซึง่ ใช้เป็ นห้องลมร้อน ทีจ่ ะไหลผ่านข้าวเปลือกและไหลออกจาก
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แนวข้างทัง้ 2 ช่อง เครื่องลดความชืน้ แบบนี้มขี อ้ เสีย คือ ข้าวเปลือกทีอ่ ยู่ชดิ ห้องลมร้อนจะแห้ง
เร็วกว่าทางด้านท่อลมออกทําให้เครื่องลดความชื้นแบบนี้ใช้ปริมาณลมร้อนจําเพาะสูง เพื่อให้
ความแตกต่างระหว่างความชืน้ ข้าวเปลือกส่วนทีต่ ดิ ห้องลมร้อนกับด้านลมออกน้อย อุณหภูมลิ ม
ร้อนทีใ่ ช้ต่ําคือประมาณ 54 องศาเซลเซียส ดังภาพ 4

ห้องลมร้อน
แผ่นเหล็กตะแกรง

กรวย
ท่อลําเลียง

พัดลมเป่ าอากาศร้อน
เกรียวลําเลียง

ภาพ 4 เครือ่ งลดความชืน้ ข้าวเปลือกแบบคอลัมน์ชนิดข้าวเปลือกไม่ไหลคลุกเคล้า
ทีม่ า : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557.
4.2 เครือ่ งลดความชืน้ ข้าวเปลือกแบบคอลัมน์ชนิดข้าวเปลือกมีการไหล
คลุกเคล้า เครือ่ งลดความชืน้ แบบนี้ต่างจากแบบในข้อ 1. คือ ภายในห้องอบแห้งระหว่างห้องลม
ร้อนกับช่องบรรจุขา้ วเปลือกจะถูกกัน้ ด้วยแผ่นทึบทีท่ ําเป็ นแนวกลับทิศการไหลของข้าวเปลือก
สลับกันไปมา ซึ่งในระหว่างแผ่นจะมีช่องว่างให้ลมไหลผ่านได้ ข้าวเปลือกที่ไหลจากด้านล่างมี
โอกาสสัมผัสลมร้อนเท่าๆ กัน เนื่องจากข้าวเปลือกมีการเคลื่อนทีก่ ลับไปกลับมา ดังภาพ 5
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ภาพ 5 เครือ่ งลดความชืน้ ข้าวเปลือกแบบคอลัมน์ชนิดข้าวเปลือกมีการคลุกเคล้า
ทีม่ า : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557.
888
เครื่องลดความชืน้ แบบคอลัมน์ทงั ้ 2 แบบนี้ สามารถใช้งานได้ 2 ลักษณะ คือ
แบบแรกใช้อบแบบเป็ นครัง้ หรืองวด โดยในขัน้ แรกจะบรรจุเมล็ดพืชจนเต็มถัง จากนัน้ จึงใช้พดั
ลมเป่ าลมร้อนเข้าไปในห้องอบแห้ง ในขณะเดียวกันก็หมุนเวียนข้าวเปลือกส่วนที่อยู่ด้านล่าง
ของห้องอบแห้งขึน้ ไปสู่ด้านบนของถังบรรจุขา้ วเปลือกหลายๆ ครัง้ จนกว่าเมล็ดข้าวเปลือกจะ
แห้งและได้ความชื้นสุดท้ายตามที่ต้องการ จึงถ่ ายเมล็ดพืชออกจากถังเก็บ ส่วนการใช้งานใน
ลักษณะที่สอง คือ แบบไหลต่อเนื่อง ข้าวเปลือกที่มคี วามชื้นสูงจะไหลผ่านเข้าสู่ห้องแบบแห้ง
จากทางด้านบนลงล่างเพียงเที่ยวเดียว ความชื้นจะลดลงในระดับหนึ่ง จากนัน้ นํ าไปเก็บในถัง
พักไว้ระยะหนึ่งเพื่อปรับสภาพความชื้นภายในข้าวเปลือกเองอย่างน้ อย 4 ชัวโมง
่
จากนัน้ จึง
นํากลับ มาผ่านเครือ่ งอบใหม่ ทําในลักษณะนี้จนกว่าข้าวเปลือกแห้งแล้วนําไปเก็บในถังเก็บ
5. เครือ่ งลดความชืน้ ข้าวเปลือกแบบเมล็ดไหลคลุกเคล้า
8888888888
เครื่องลดความชืน้ ข้าวเปลือกแบบเมล็ดไหลคลุกเคล้า โดยทัวไปเรี
่
ยกว่า แบบ
LSU (Lousiana State University) เครื่องลดความชืน้ แบบนี้ดูภายนอกมีลกั ษณะเช่นเดียวกัน
กับแบบคอลัมน์ คือ ถังบรรจุเมล็ดพืชจะเป็ นแบบถังทรงสี่เหลี่ยมแนวตัง้ ข้าวเปลือกไหลจาก
ด้านบนลงล่างโดยมีอุปกรณ์ควบคุมการไหลของเมล็ด ภายในถังอบจะประกอบด้วยท่อลมเป็ น
ชัน้ ๆ แต่ละชัน้ จะมีท่อลมหลายท่อ ท่อลมแต่ละชัน้ จะเป็ นท่อลมร้อนเข้าและท่อลมออกสลับกัน
ท่อลมร้อนเข้านี้จะพัดผ่านข้าวเปลือกในถังอบและไหลออกทางท่อลมออกที่อยู่ชนั ้ ด้านบนและ
ด้านล่างท่อลมแต่ละท่อจะมีลกั ษณะเป็ นรางควํ่าด้านบนแหลมด้านล่างเปิ ดว่างในแนวขนานกับ
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พืน้ ยาวตลอดถัง ที่ปลายรางด้านหนึ่งจะเจาะช่องต่อเข้ากับห้องรวบรวมลม ส่วนอีกปลายด้าน
หนึ่งจะปิ ดท่อลมแต่ละชัน้ โดยมีช่องที่เจาะเข้ากับห้องรวบรวมลมสลับกัน โดยชัน้ หนึ่งจะต่อเข้า
ทางด้านห้องลมร้อนเข้า และอีกชัน้ หนึ่งจะต่อเข้ากับห้องลมออก เครื่องลดความชืน้ แบบนี้จะทํา
ให้ขา้ วเปลือกมีโอกาสสัมผัสกับลมร้อนที่ไหลเข้าและเกิดการถ่ายเทความชื้นกับลมที่ไหลออก
ทําให้เกิดการลดความชื้นสมํ่าเสมอเท่ากันตลอดทัง้ ถังบรรจุ อุณหภูมลิ มร้อนทีใ่ ช้จะได้สูงกว่า
แบบคอลัมน์คอื 66 องศาเซลเซียส สําหรับการใช้งานก็เช่นเดียวกันกับแบบ คอลัมน์ คือ ใช้อบ
แบบเป็ นครัง้ หรือเป็ นงวดและใช้อบแบบไหลต่อเนื่อง ดังภาพ 6

ภาพ 6 เครือ่ งลดความชืน้ ข้าวเปลือกแบบคอลัมน์ชนิดข้าวเปลือกมีการคลุกเคล้า
ทีม่ า : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557.
6. เครือ่ งลดความชืน้ ข้าวเปลือกแบบโรตารี่
8888888888888888
เครื่องลดความชืน้ ข้าวเปลือกแบบโรตารีน่ ้ีนิยมใช้ในการลดความชืน้ ข้าวนึ่งใน
ช่วงแรกหลังจากที่ข้าวผ่านการนึ่งมาแล้ว ตัวเครื่องจะเป็ นรูปถังทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1-2 เมตร ความยาว 15-30 เมตร วางเอียงถัง 2-4 องศาจากแนวนอน ถังหมุนด้วย
ความเร็วรอบ 4-8 รอบต่อนาที โดยทัวไปข้
่ าวเปลือกจะอยู่ในถังประมาณ 10-20 นาที อุณหภูม ิ
ลมร้อนทีใ่ ช้ 121-288 องศาเซลเซียส ดังภาพ 7
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ภาพ 7 เครือ่ งลดความชืน้ แบบโรตารี่
ทีม่ า : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557 : 7
888888
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นยัง มีการอบแห้ง ข้าวเปลือกในยุ้งเก็บ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ใช้ลดความชืน้ ข้าวเปลือกทีม่ คี วามชืน้ ไม่เกินร้อยละ18เวเบอร์ หรือข้าวเปลือกทีผ่ ่าน
การลดความชืน้ ด้วยเครือ่ งลดความชืน้ แบบฟลูอดิ ไดซ์-เบด รูปแบบเครือ่ งเป็ นการวางท่อลมไว้ท่ี
พื้นของยุ้งหรือฉางเก็บข้าวเปลือกเป็ นระยะๆ โดยท่อลมนี้จะติดเข้ากับพัดลม ลมที่เป่ าก็ค ือ
อากาศแวดล้อ มหรือ ลมธรรมชาตินั น่ เอง โดยทํ า การเป่ าจากด้า นล่ า งขึ้น ด้า นบนของกอง
ข้าวเปลือกซึง่ มีความสูงไม่เกิน 4 เมตร สําหรับข้าวเปลือกจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เพื่อลด
ความชืน้ จากร้อยละ18-20 เวเบอร์ เหลือร้อยละ14-15 เวเบอร์
88
7. เครือ่ งลดความชืน้ แบบฟลูอดิ ไดซ์-เบด
8888888888888888
เครือ่ งลดความชืน้ แบบนี้ได้มกี ารพัฒนาและสร้างออกจําหน่ ายภายในประ เทศ
เพื่อการใช้งานในลักษณะไหลต่อเนื่องและใช้ปริมาณลมสูง ห้องอบจะเป็ นห้องปิ ดมีตะแกรงอยู่
ด้านล่าง ทีป่ ลายทัง้ 2 ด้านมีอุปกรณ์สาํ หรับป้ อนเมล็ดพืชเข้าและออกจากห้องอบ ลมร้อนจะเป่ า
ผ่านชัน้ เมล็ดพืชทีว่ างอยู่บนตะแกรงโดยความหนาไม่เกิน 10 เซ็นติเมตร ด้วยความเร็วของ
อากาศร้อนประมาณ 1.9 เมตรต่อวินาที เพื่อทําให้ขา้ วเปลือกลอยตัว อุณหภูมลิ มร้อนที่จะใช้
มากกว่า 100 องศาเซลเซียส และช่วงระยะเวลาที่เมล็ดสัมผัสลมร้อนเป็ นเวลาประมาณ 3-5
นาที เหมาะสมหรับใช้ลดความชื้นข้าวเปลือกที่มคี วามชื้นสูงมากกว่าร้อยละ 20 เวเบอร์
เนื่องจากเครือ่ งลดความชืน้ แบบนี้ใช้ปริมาณลมและความร้อนสูงเป่ าผ่านข้าวเปลือกในระยะเวลา
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อันสัน้ เพื่อ เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้พ ลังงานจึงมีก ารนํ าเอาความร้อ นส่ ว นที่ผ่ าน
ข้าวเปลือกแล้วหมุนเวียนกลับมาประมาณร้อยละ 80 และเป่ าทิง้ ไปร้อยละ 20 ข้าวเปลือกเมื่อ
ผ่านเครือ่ งลดความชืน้ แบบนี้เพียงเทีย่ วเดียวจะทําให้ความชืน้ ลดลงร้อยละ 5-10 เวเบอร์ ทําให้
มีอตั ราการทํางานสูงเหมาะกับตลาดกลางที่มปี ริมาณข้าวเปลือกความชื้นสูงเข้ามาในปริมาณ
มาก ข้าวเปลือกทีผ่ ่านเครื่องลดความชื้นแบบนี้แล้ว สามารถนํ าไปอบแห้งในยุง้ เก็บที่มกี ารเป่ า
อากาศผ่านกองข้าวเปลือกได้ หรืออาจใช้รว่ มกับเครือ่ งลดความชืน้ แบบอื่น ๆ ก็ได้ ดังภาพ 8

เส้นกระแสการสูญเสียในระบบทีร่ ะบายออก
เส้นกระแสการสูญเสียในระบบทีใ่ ช้อากาศเวียนกลับ

ภาพ 8 เครือ่ งลดความชืน้ แบบฟลูอดิ ไดซ์-เบด
ทีม่ า : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557.
องค์ประกอบของเมล็ดข้าวเปลือก
88888888
เมล็ดข้าวเป็ นผลชนิด Caryopsis เนื่องจากส่วนทีเ่ ป็ นเมล็ดติดแน่ นอยู่กบั ผนังของ
รังไข่หรือเยื่อหุม้ ผล (Pericarp) แบ่งได้เป็ น 2 ส่วนใหญ่ คือ เปลือกหรือเปลือกของเมล็ดข้าวมี
อยู่ 2 ส่วน คือ เปลือกใหญ่ (Lemma) และเปลือกเล็ก (Palea) ประกบติดกันแบบตะขอฟั น
(Interlocking Fold) ทัง้ สองข้างตลอดความยาวของเมล็ดข้าว ภายในเปลือกทีห่ ่อหุม้ เมล็ดข้าว
กล้องนี้มชี ่องว่างระหว่างเมล็ดและเปลือกทีป่ ลายทัง้ สองด้านผิวของเปลือกข้าวทัง้ สองส่วนจะมี
หนามแข็งเล็กๆ (Trichomes) ติดอยูโ่ ดยรอบ
888888 เปลือกข้าวจะประกอบด้วยสารพวกซิลกิ ้าและเส้นใยเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถให้
ความร้อนทีไ่ ด้จากการเผาไหม้อยู่ระหว่าง 3,000 – 3,500 กิโลแคลอรีต่ ่อกิโลกรัม เนื่องจาก
เปลือกข้าวประกอบด้วยสารพวกซิลกิ ้าจึงมีความคมทําความสึกหรอแก่ เครื่องมือลําเลียงและ
เครือ่ งมือแปรรูปได้อย่างรวดเร็ว
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เมล็ดข้าวกล้อง (Caryopsis) แบ่งได้เป็ น 3 ส่วนใหญ่ คือ ชัน้ รํา (Bran Layers) ชัน้
แป้ ง (Starchy Endosperm) และต้นอ่อน (Embryo)
8888
1. คุณสมบัตทิ าํ งานกายภาพของเมล็ดธัญพืช
88888888 คุณสมบัตติ ่างๆของเมล็ดธัญพืชมีความสําคัญต่อการวางแผนการคัดเมล็ดให้ม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
2. คุณสมบัตทิ าํ งานกายภาพของเมล็ด
88888888 คุ ณ สมบัติทํ า งานกายภาพของเมล็ด หมายถึง คุ ณ สมบัติต่ า งๆของเมล็ด ที่
สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตา หรือชัง่ ตวง วัดได้ คุณสมบัตติ ่างๆเหล่านี้มผี ลสําคัญต่อการอบแห้ง
ของเมล็ด คุณสมบัตทิ าํ งานกายภาพของเมล็ดทีส่ ําคัญได้แก่
2.1 โครงสร้างของเมล็ดทํางานกายวิภาคของเมล็ดธัญพืชส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะ
พืน้ ฐานเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันไปบ้างในรายละเอียดเมล็ดพืช เช่น ข้าว ข้าวโพดและข้าว
ฟ่ างจะประกอบด้วย Pericarp และ Seed Les สําหรับ Seed จะประกอบไปด้วย Testa,
Embryo และ Endosperm เมล็ดพืชจําพวกข้าวจะมีเปลือกห่อหุม้ เพิม่ อีก 2 ส่วน คือ Palea และ
Lemma ซึ่งก็คอื ส่วนทีเ่ รียกว่า แกลบนัน่ เอง ในระหว่างการอบแห้งความชื้นจะไหลจากภายใน
มายัง ผิว ของเมล็ดพืช การไหลของความชื่นผ่ านส่ ว นต่ างๆ ของเมล็ดพืชขึ้นอยู่ก ับลัก ษณะ
ภายในของ endosperm ความสามารถซึม ผ่ า นได้ข องชัน้ Aleurone ชัน้ Testa และชัน้
Pericarp รวมทัง้ ความเสียหายของชัน้ ต่างๆเหล่านี้
2.2 เมล็ด ข้าวเปลือ ก ประกอบด้ว ยส่ว นใหญ่ ๆ 2 ส่ว น คือ เปลือ กหรือ แกลบ
เมล็ดข้าวกล้อง
8888888888882.3 แกลบประกอบด้วยส่ว นใหญ่ ๆ 2 ส่ วน คือ เปลือกใหญ่ และเปลือกเล็ก
ประกบติดกันแบบตะขอฟั นทัง้ สองข้างตลอดความยาวของเมล็ดข้าว ผิวของเปลือกข้าวที่สอง
ส่วนมีหนามแข็งเล็กๆติดอยู่โดยรอบทัวไป
่ เปลือกข้าวนี้จะประกอบด้วยสารพวกซิลกิ ้าและเส้น
ใยเป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ สามารถให้ความร้อนทีไ่ ด้จากการเผาไหม้อยู่ระหว่าง 3,000 – 3,500 กิโล
แคลอรีต่ ่อกิโลกรัม เนื่องจากข้าวเปลือกประกอบด้วยสารพวกซิลกิ ้าจึงทําให้ขา้ วเปลือกมีความ
คมสามารถทําให้เครือ่ งมือลําเลียงและเครือ่ งมือแปรรูปต่างๆสึกหรอได้อย่างรวดเร็ว
2.4 เมล็ดข้าวกล้องสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ชัน้ รํา ชัน้ แป้ งและ
ต้นอ่อน
2.4.1 ชัน้ รํา ประกอบด้วยส่วนทีส่ าํ คัญ 3 ส่วน คือ
2.4.1.1 เยื่อหุ้มผล อยู่ชนั ้ นอกสุด มีลกั ษณะเป็ นเส้นใยบางๆ และ
ฉีกขาดง่าย ประกอบด้วยเนื้อเยือ่ 3 ชัน้ ด้วยกัน คือ Epicarp, Mesocarp และ Endocarp
2.4.1.2 เยื่อหุ้มเมล็ด เป็ นที่อยู่ของสารประกอบไขมัน ช่วยป้ องกัน
การซึมผ่านของออกซิเจน และนํ้า และป้ องกันการเข้าทําลายของเชือ้ รา
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2.4.1.3 เยือ่ อาลูโรน ห่อหุม้ ส่วนของ Starchy Endosperm และ
Embryo มี Protein และยังประกอบด้าย Oil Cellulose และ Hemicelluloses 888888888888
2.4.2 ชัน้ แป้ ง เป็ นองค์ประกอบส่วนใหญ่ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ของ
เมล็ดข้าว และเป็ นส่ว นที่ใ ช้บริโภค ชัน้ แป้ งนี้ประกอบด้ว ยเซลล์แ ป้ ง เซลล์แ ป้ งนี้เ ป็ นรูปหก
เหลีย่ มยาวรี มีขนาดใหญ่ไปหาเล็กจากผิวไปแนวแกนกลางของเมล็ดข้าว ภายในเซลล์แป้ งนี้ยงั
มีเมล็ดโปรตีนขนาดต่างๆ กันบรรจุอยู่ระหว่างเมล็ดแป้ งเมล็ดโปรตีนที่อยู่ในเซลล์แป้ งนี้เป็ น
โปรตีนที่มคี ุณภาพ และเป็ นโปรตีนที่สําคัญ นอกจากนี้เมล็ดโปรตีนยังมีวติ ามิน แร่ธาตุ และ
ไขมันประกอบอยู่เล็กน้ อยเมล็ดโปรตีนในข้าวกล้องมีอตั ราความหนาแน่ นที่ส่วนนอกใกล้กบั
ชัน้ อลูโรนมากกว่าบริเวณตรงกลางของเมล็ด ดังนัน้ ในการขัดสีขา้ วกล้องเพื่อเอารําออกไม่ควร
ขัดมากเกิน ไป เพราะจะทําให้ปริมาณโปรตีนในข้าวสารลดลงเกินความจําเป็ น เมล็ด แป้ งนี้
ประกอบด้วยโมเลกุลของนํ้ าตาลเชื่อมต่อกันเป็ นโมเลกุล 2 ชนิด คือ อามัยโลส และอามัยโลเป
คติน อามัยโลส มีประมาณ 5 – 10 เปอร์เซ็นต์ แล้วแต่พนั ธุข์ า้ ว มีลกั ษณะเป็ นเส้นเกลียวยาว
ภายในเส้นเกลียวยาว ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นช่องว่างนี้ยงั มีกรดไขมันบรรจุอยู่ด้านปลายเส้นเกลียว
บางเส้นอีกด้วย อามัยโลสนี้เมื่อทําปฏิกริ ยิ ากับไอโอดีนจะมีสนี ้ําเงินส่วนอามัยโลเปคติน ซึง่ เป็ น
องค์ ประกอบส่วนใหญ่ของเมล็ดแป้ ง 70 – 98 เปอร์เซ็นต์ แล้วแต่พนั ธุข์ า้ ว ข้าวเหนียวจะมี
ประมาณอามัยโลเปคตินสูงมากระหว่าง 95 – 98 เปอร์เซ็นต์ ทีเ่ หลือเป็ นอามัยโลส ส่วนข้าวเจ้า
มีอามัยโลเปคตินน้อยกว่า คือ ประมาณ 67 – 97 เปอร์เซ็นต์ ของนํ้ าหนักข้าวสาร อามัยโลเป
คตินเป็ นโมเลกุ ลนํ้ าตาลเชื่อมต่ อกันเป็ นเส้นเกลียวสัน้ ๆ แตกแยกกิ่งก้านออกไปในลักษณะ
คล้ายต้นไม้ทด่ี า้ นปลาย ของเส้นเกลียวบางเส้นก็มกี รดไขมันบรรจุอยูเ่ ช่นกัน
ชนิ ดของข้าว
888888 ภิญโญ ชุมมณี วีระชาติ จริตงาม ธนารัตน์ ศรรุ่งเรือง และวัชระ ชัยสงคราม
(2554 : 9-14) กล่าวว่า แบ่งชนิดข้าวทําได้หลายแบบ ขึน้ อยูก่ บั มาตรฐานทีใ่ ช้ในการแบ่ง เช่น
88888888 1. แบ่งตามประเภทเนื้อแข็งในเมล็ดข้าวสาร
แบ่งได้เป็ นข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ซึ่งมีต้นและลักษณะอย่างอื่นเหมือนกันทุกอย่าง แตกต่าง
กันทีป่ ระเภทของเนื้อแข็งในเมล็ด เมล็ดข้าวเจ้าประกอบด้วยแป้ งอมิโลส (Amylose) ประมาณ
ร้อยละ 15 – 30 ส่วนเมล็ดข้าวเหนียวประกอบด้วยแป้ งอมิโลเพคติน (Amylopectin) เป็ นส่วน
ใหญ่และมีแป้ งอมิโลสเพียงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 5 – 7 เท่านัน้
8888888 2. แบ่งตามสภาพพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
8888888888 2.1 ข้าวไร่ (Upland Rice) เป็ นข้าวทีป่ ลูกได้ทงั ้ บนที่ราบและทีล่ าดชันไม่ต้อง
ทําคันนาเก็บกักนํ้ า นิยมปลูกกันมากในบริเวณที่ราบสูงตามไหล่เขาทํางานภาคเหนือ ภาคใต้
ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ คิดเป็ นเนื้อที่เพาะปลูกประมาณ
ร้อยละ 10 ของเนื้อทีเ่ พาะปลูกทัวประเทศ
่
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8888888888 2.2 ข้าวนาสวนหรือนาดํา (Lowland Rice) เป็ นข้าวทีป่ ลูกในทีล่ ุ่มทัวๆ
่ ไปใน
สภาพทีม่ นี ้ําหล่อเลีย้ งต้นข้าวตัง้ แต่ปลูกจนกระทังก่
่ อนเก็บเกี่ยว โดยทีส่ ามารถรักษาระดับนํ้าได้
และระดับนํ้าต้องไม่สงู เกิน 1 เมตร ข้าวนาสวนนิยมปลูกกันมากแทบทุกภาคของประเทศคิดเป็ น
เนื้อทีเ่ พาะปลูกประมาณร้อยละ 80 ของเนื้อทีเ่ พาะปลูกทัวประเทศ
่
88888888
2.3 ข้าวขึน้ นํ้ าหรือข้าวนาเมือง (Floating Rice) เป็ นข้าวที่ปลูกในแหล่งทีไ่ ม่
สามารถรักษาระดับนํ้ าได้ บางครัง้ ระดับนํ้าในบริเวณทีป่ ลูกอาจสูงกว่า 1 เมตร ต้องใช้ขา้ วพันธุ์
พิเ ศษที่เ รีย กว่ า ข้า วลอย หรือ ข้า วฟางลอย ส่ ว นมากปลู ก แถบจัง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา
สุพรรณบุร ี ลพบุร ี พิจติ ร อ่างทอง ชัยนาทและสิงห์บุร ี คิดเป็ นเนื้อที่เพาะปลูกประมาณร้อยละ
10 ของเนื้อทีเ่ พาะปลูกทัวประเทศ
่
88888
3. แบ่งตามอายุการเก็บเกีย่ ว
888888888 แบ่งเป็ นข้าวเบา ข้าวกลางและข้าวหลัก ข้าวเบามีอายุการเก็บเกี่ยว 90 – 100
วัน ข้าวกลางมีอายุการเก็บเกีย่ ว 100 – 120 วัน และข้าวหนักมีอายุการเก็บเกี่ยว 120 วันขึน้ ไป
อายุการเก็บเกีย่ วนับแต่วนั เพาะกล้าหรือหว่านข้าวในนาจนเก็บเกีย่ ว
8888888 4. แบ่งตามลักษณะความไวต่อช่วงแสง
88888888888 ข้าวที่ไวต่อช่วงแสงจะมีอายุการเก็บเกี่ยวที่ไม่แน่ นอน คือไม่เป็ นไปตามอายุ
ของต้นข้าว เพราะจะออกดอกในช่วงเดือนทีม่ คี วามยาวของกลางวันสัน้ กว่ากลางคืน ในประเทศ
ไทยช่วงดังกล่าวเริม่ เดือนตุลาคม ฉะนัน้ ข้าวพวกนี้ตอ้ งปลูกในฤดูนาปี (ฤดูฝน) เท่านัน้ ส่วนข้าว
ทีไ่ ม่ไวต่อช่วงแสงสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล ข้าวมะลิ 105 เป็ นข้าวทีไ่ วต่อช่วงแสง ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ตัวอย่างพันธุข์ า้ ว
พันธุข์ ้าว
1 พันธุข์ ้าวไร่ไม่ไวต่อช่วงแสง
อาร์ 258

2 พันธุข์ ้าวไร่ไวต่อช่วงแสง
เจ้าลีซอสันป่ าตอง

3 พันธุข์ ้าวนาสวนไม่ไวต่อแสง
ปทุมธานี 1

ชัยนาท 1

คุณลักษณะที่สาํ คัญ
- พันธุข์ า้ วเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทงนาปี
ั่
- อายุเก็บเกีย่ วประมาณ 106 – 134 วัน
- เมล็ดข้าวเปลือกฟางลอย
- เมล็ดข้าวกล้อง
กว้างxยาวxหนา = 3.3x7.1x2.1 มิลลิเมตร
- คุณภาพข้าวสุก นุ่ ม มีกลิน่ หอมเล็กน้อย
- พันธุข์ า้ วเจ้า ไวต่อช่วงแสง
- อายุเก็บเกีย่ วประมาณวันที่ 16 ตุลาคม
- เมล็ดข้าวฟางลอย มีขนบนเปลือกเมล็ด กลีบรอง
ดอกยาว
- เมล็ดข้าวกล้อง
กว้างxยาวxหนา = 2.87x7.26x1.94 มิลลิเมตร
- ปริมาณอมิโลส 16.07เปอร์เซ็นต์ คุณภาพการสีดี
- พันธุเ์ ป็ นข้าวเจ้า อายุเก็บเกีย่ วประมาณ
104 – 126 วัน
- เมล็ดข้าวเปลือกฟางลอย มีขน้ึ มีหางเล็กน้อย
- เมล็ดข้าวกล้อง
กว้างxยาวxหนา = 2.1x7.6x1.7 มิลลิเมตร
- ปริมาณอมิโลส 15 – 19 เปอร์เซ็นต์
- คุณภาพข้าวสุก นุ่ มเหนียว มีกลิน่ หอมอ่อน
- เป็ นข้าวเจ้า อายุเก็บเกีย่ วประมาณ 121 – 134 วัน
- เมล็ดข้าวเปลือกสีฟ้าง ปริมาณอมิโลส 26 – 27
เปอร์เซ็นต์ มีทอ้ งไข่น้อย
- เมล็ดข้าวกล้อง
กว้างxยาวxหนา = 2.1x7.7x1.7 มิลลิเมตร
- ปลูกได้ทุกภาคในเขตชลประทาน
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ตาราง 1 (ต่อ)
พันธุข์ ้าว
4 พันธุข์ ้าวนาสวนไวต่อแสง
ข้าวดอกมะลิ 105

ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1

กข.15

5 พันธุข์ ้าวขึ้นนํ้าไวต่อแสง
พลายงามปราจีนบุร ี

คุณลักษณะที่สาํ คัญ
- พันธุข์ า้ วเจ้า อายุเก็บเกีย่ วประมาณ 25
พฤศจิกายน
- ข้าวเปลือกฟางลอย
- เมล็ดข้าวกล้อง
กว้างxยาวxหนา = 2.1x7.5x1.8 มิลลิเมตร
- ปริมาณอมิโลส 12 – 17 เปอร์เซ็นต์
- เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการสีด ี
- คุณภาพข้าวสุก นุ่ ม มีกลิน่ หอม
- พันธุข์ า้ วเจ้าอายุเก็บเกีย่ วประมาณ 25พฤศจิกายน
- เมล็ดข้าวเปลือกฟางลอย
- เมล็ดข้าวกล้อง
กว้างxยาวxหนา = 2.1x7.4x1.7 มิลลิเมตร
- ปริมาณอมิโลส 14.9 เปอร์เซ็นต์
- คุณภาพเมล็ดดี สามารถสีเป็ นข้าวสาร 100%
- พันธุข์ า้ วเจ้าอายุเก็บเกีย่ วประมาณ10พฤศจิกายน
- เมล็ดข้าวเปลือกฟางลอยปลายบิดงอเล็กน้อย
- เมล็ดข้าวกล้อง
กว้างxยาวxหนา = 2.1x7.5x1.7 มิลลิเมตร
- ปริมาณอมิโลส 14 - 17 เปอร์เซ็นต์
- คุณภาพการสีด ี เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง เรียวยาว
- พันธุข์ น้ึ นํ้าพันธุพ์ น้ื เมือง อายุเก็บเกีย่ วประมาณ
23 ธันวาคม
- เมล็ดข้าวเปลือกฟางลอย
- เมล็ดข้าวกล้อง
กว้างxยาวxหนา = 2.4x7.5x1.8 มิลลิเมตร
- มีทอ้ งไข่ปานกลาง ปริมาณอมิโลส 27 – 28%
- คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง
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ตาราง 1 (ต่อ)
พันธุข์ ้าว
6 พันธ์ข้าวนํ้าลึกไม่ไวต่อช่วงแสง
กข.17

คุณลักษณะที่สาํ คัญ
- พันธุข์ า้ วเจ้าไม่ไวต่อแสง อายุเก็บเกีย่ วประมาณ
140 วัน
- เมล็ดข้าวเปลือกฟางลอย
- ท้องไข่ปานกลาง ปริมาณอมิโลส 28 – 30%
- เมล็ดข้าวกล้อง
กว้างxยาวxหนา = 2.2x7.0x1.8 มิลลิเมตร
- คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง

888888 5. แบ่งตามรูปร่างของเมล็ดข้าว
88888888888 วัด จากความยาว ความกว้าง และความหนาของเมล็ด แต่ ใ นการพิจ ารณา
คุณภาพเมล็ดทัวไปจะหมายถึ
่
งความยาวของเมล็ด มาตรฐานข้าวไทยกําหนดชัน้ ของเมล็ดเป็ น
4 ขนาด เช่นเดียวกับมาตรฐานกําหนดชัน้ ของเมล็ดของสหรัฐอเมริกา แต่มขี นาดแตกต่างกัน
ชัน้ ของเมล็ดข้าวตามมาตรฐานข้าวไทยและสหรัฐอเมริกา
888888888 6. แบ่งตามฤดูปลูก
888888888888 ในทีน่ ้เี พื่อให้งา่ ยต่อความเข้าใจจะขอแบ่งข้าวออกเป็ นข้าวนาปี และข้าวนาปรัง
นาปี หรือข้าวนานํ้าฝน
8888888888 6.1 ข้าวนาปี หรือข้าวนานํ้ าฝน คือ ข้าวที่ปลูกในฤดูการทํานาปกติ เริม่ ตัง้ แต่
เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และเก็บเกีย่ วเสร็จสิน้ ล่าสุดไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์
88888888888 6.2 ข้าวนาปรัง คือ ข้าวทีป่ ลูกนอกฤดูการทํานาปกติ เริม่ ตัง้ แต่เดือนมกราคม
ในบางพื้ น ที่ จ ะเก็ บ เกี่ ย วอย่ า งช้ า ที่ สุ ด ไม่ เ กิ น เดื อ นเมษายน นิ ย มปลู ก ในท้ อ งที่ ท่ี ม ี
การชลประทานดี
มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับ
88888888 ณรงค์ ชอนตะวัน (2554 : 2-10) กล่าวว่า มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับมีทงั ้ อินดักชัน่
มอเตอร์และซิงโครนัสมอเตอร์ มีใช้งานอย่างแพร่หลาย ตัง้ แต่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
จนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก แม้แต่ในบ้านพักอาศัยก็มใี ช้กนั ซึ่งอาจจะอยู่ในลักษณะ
ของเครือ่ งอํานวยความสะดวกทัง้ ทีจ่ าํ เป็ นและฟุ่มเฟื อยในรูปแบบต่างๆ กันมากมายตัง้ แต่ขนาด
เล็กๆ ไปจนถึงขนาดใหญ่ ๆ มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับเป็ นมอเตอร์ไฟฟ้ าที่ทํางานด้วยความ
รวดเร็ว(Speed) คงทีเ่ ป็ นส่วนใหญ่ ยกเว้นบางชนิดซึง่ อาจจะออกแบบให้สามารถปรับความเร็ว
ได้กม็ ี แต่เป็ นส่วนน้อย
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88888888มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับ คือเครื่องไฟฟ้ าไม่ได้นําเข้าสู่โรเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ า
โดยตรง แต่ได้จากการเหนี่ยวนําหรือทีเ่ รียกกันว่า อินดักชัน่ (Induction) ดังนัน้ จึงเรียกมอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสสลับว่า อินดักชันมอเตอร์
่
(Iduction Mortor) มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับนี้บางที
เรียกชื่อสัน้ ๆว่า มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับ หรือมอเตอร์กระแสสลับ แบ่งออกได้เป็ น 2 แบบ
ด้วยกันคือ แบบที่มโี รเตอร์ป็นสไควเรลเกจ (Squirrel Cage) หรือกรงกระรอก เรียกมอเตอร์
แบบนี้ว่า สไครเรลเกจ (Squirrel Cage Motor) และแบบทีเ่ ตอร์มอเตอร์พนั ด้วยลวดเล็กๆ ที่
เรียกว่า วาวด์โรเตอร์ (Wound Rotor) เรียกมอเตอร์แบบนี้ว่า วาวด์โรเตอร์มอเตอร์ (Wound
ro Tor Motor) หรือสลิปริงมอเตอร์ (Slip Ring Motor) รัยหชกแบบนี้ว่าวาวด์โรเตอร์มอเตอร์
(Wound Rotor Motor) หรือสปริงมอเตอร์ (Slip Ring Motor)
88888888มอเตอร์ทงั ้ สองแบบนี้ จะมีส่วนประกอบคล้ายๆ กันดังนี้ คือ ส่วนอยู่กบั ที่ (Stator)
เหมือนกัน ฝาครอบ (End Plate) เหมือนกัน จะแตกต่างกันก็เฉพาะส่วนเคลื่อนที่ (Rotor)
เท่านัน้ และมอเตอร์ไฟฟ้ าสลับหรืออินดักชันมอเตอร์
่
น้ี ยังแบ่งออกได้ 2 ชนิดด้วยกันคือ ชนิด
หนึ่งเฟส (Single-Phase) และชนิดทีส่ ามเฟส (Three-Phase)
88888888มอเตอร์ไฟฟ้ าสลับทัง้ ชนิดหนึ่งและชนิดสามเฟสจะมีส่วนประกอบเบือ้ งต้นเหมือนกัน
คือประกอบด้วยส่วนอยูก่ บั ที่ ส่วนเคลื่อนที่ และฝาครอบ ดังภาพ 9, 10 และ 11

ภาพ 9 ส่วนอยูก่ บั ที่
ทีม่ า : ณรงค์ ชอนตะวัน, 2554.
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ภาพ 10 ส่วนเคลื่อนที่
ทีม่ า : ดุสติ สูรย์ราช, 2542.

ภาพ 11 ฝาครอบ
ทีม่ า : ณรงค์ ชอนตะวัน, 2554.
888888 ส่วนอยูก่ บั ที่ (Stator)
88888888 ส่วนอยูท่ น่ี ้ีมกั จะเรียกชื่อกันจนติดปากว่า สเตเตอร์ และในส่วนนี้ยงั ประกอบด้วยสิง่
สําคัญดังนี้ คือ โครงมอเตอร์ แกนขดลวดและขดลวด
88888888888888 โครงสร้างมอเตอร์ (Frame หรือ Yoke) บางทีเรียกสัน้ ๆ ว่าโครง ทําด้วย
เหล็กหล่อรูปทรงกระบอกกลวง ฐานส่วนกลาง มีลกั ษณะเป็ นขาตัง้ มีกล่องสําหรับต่อสายไฟอยู่
ด้านบนหรือด้านข้าง โครงทําหน้าทีจ่ บั ยึดแกนขดลวดให้แน่ นอยู่กบั ที่ ผิวด้านนอก โดยรอบของ
โครงมอเตอร์บางตัวจะออกแบบให้มลี กั ษณะเป็ นครีบ เพื่อช่วยในการระบายความร้อน ในกรณีท่ี
เป็ นมอเตอร์ขนาดเล็กๆ โครงสร้างจะทําด้วยเหล็กหล่อ (Cast Iron) แต่ถ้าเป็ นมอเตอร์ขนาด
ใหญ่ โครงสร้างจะทําด้วยเหล็กหล่อเหนียว (Cast Steel) ถ้าทําด้วยเหล็กหล่อจะต้องใช้
เหล็ก หล่ อ ปริม าณมาก ขนาดของโครงเหล็ก จะใหญ่ ม ากจึงทํา ให้มอเตอร์ม ีข นาดใหญ่ ม าก
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นอกจากนี้แล้ว โครงเหล็กอาจจะทําด้ว ยเหล็กหล่ อเหนียวแผ่นม้วนเป็ นรูปทรงกระบอก ให้ม ี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตามทีอ่ อกแบบไว้แล้วเชื่อมติดกัน ดังภาพ 12

ภาพ 12 โครงมอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนําชนิดมีครีบระบายความร้อน
ทีม่ า : ดุสติ สูรย์ราช, 2542.
888888888888888 แกนขดลวด (Stator Core) ทําด้วยแผ่นเหล็กบางๆ มีลกั ษณะกลม เจาะตรง
กลางและเซาะร่องภายในโดยรอบ แผ่นเหล็กนี้เรียกว่า แผ่นลามิเนท (Inminated Sheet) ดัง
ภาพ 13 แต่ละแผ่นหนา 0.025 นิ้ว แล้วนําเอาแผ่นเหล็กบางเหล่านี้ทอ่ี าบซิลกิ อนแล้ว มาอัด
เข้าด้วยกัน ดังภาพ 14 เรียกว่า แกนขดลวด หรือสเตเตอร์ คอร์

ภาพ 13 แผ่นเหล็กลามิเนท
ทีม่ า : ดุสติ สูรย์ราช, 2542.
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ภาพ 14 แกนเหล็กสเตเตอร์
ทีม่ า : ดุสติ สูรย์ราช, 2542.
88888888888888ขดลวด (Stated Winding) ขดลวดที่พนั ลงในสต๊อกของแกนขดลวดนัน้
แตกต่างกันตามชนิดของมอเตอร์ซง่ึ จะได้กล่าวถึงรายละเอียดในตอนต่อไปเส้นลวดทองแดงทีใ่ ช้
พันเป็ นขดลวดนี้จะเป็ นชนิดทีเ่ คลือบด้วยฉนวนไฟฟ้ าอย่างดี ลักษณะของขดลวด ดังภาพ 15

ขดลวดมอเตอร์หนึ่งเฟสแบบหนึ่ง

ขดลวดมอเตอร์สามเฟส

ภาพ 15 ลักษณะของขดลวดมอเตอร์
ทีม่ า : ณรงค์ ชอนตะวัน, 2554.
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888888888 ส่วนเคลื่อนที่ (Rotor)
8888888 ส่วนนี้มกั จะเรียกว่าโรเตอร์ (Rotor) มีสองแบบด้วยกันคือแบบสไควเรลเกจหรือกรง
กระรอก (Squirrel Cage Rotor) และแบบวาวด์โรเตอร์ (Wound Rotor) แต่ละแบบยัง
ประกอบด้วยสิง่ สําคัญต่อไปนี้คอื แกนโรเตอร์ ขดลวด ดังจะได้กล่าวรายละเอียดต่อไปนี้
888888888888 เรเตอร์แบบสไควเรลเกจ เป็ นโรเตอร์ทใ่ี ช้กบั มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับหรือ
มอเตอร์ทท่ี ํางานด้วยการเหนี่ยวนํ าแม่เหล็กไฟฟ้ า ที่เรียกว่า อินดักชันมอเตอร์
่
แกนโรเตอร์จะ
ทําด้วยแผ่นเหล็กบางๆ ที่เ รียกแผ่นเหล็ก ลามิเนท หรือ แผ่นลามิเนท (Laminated Sheet)
เช่ น เดีย วกับ แกนขดลวดของสเตเตอร์แ ผ่ น กลางผ่ า นจะเจาะรูสํ า หรับ สอดเพลา บริเ วณ
ระหว่างสล็อทรอบๆ ขอบกับรูกลางแผ่นจะเจาะเป็ นรูไว้เพื่อใช้ช่วยในการระบายความร้อน ดัง
ภาพ 16

ภาพ 16 ลักษณะแผ่นลามิเนทของแกนโรเตอร์
ทีม่ า : ณรงค์ ชอนตะวัน, 2554.
ขดลวดที่ อ ั ด เข้ า ไปในสล็ อ ทของแกนโรเตอร์ นั น่ แทนที่ จ ะทํ า ด้ ว ย
ลวดทองแดงเส้นเล็ก ๆ ดังเช่น กรณีของขดลวดสเตเตอร์ แต่จะทําด้วยแท่งอะลูมเิ นียมหล่อ
อัดเข้าไปในสล็อทให้แน่ น แล้วยึดวงแหวนที่มคี รีบยื่นออกมาเข้ากับปลายแต่ละข้างของแท่ง
อะลูมเิ นียมทีโ่ ผล่ออกมาจากสล็อทเพื่อให้แท่งอะลูมเิ นียมเหล่านัน้ ครบวงจรทางไฟฟ้ า หรือไม่
นํ าเอาแกนโรเตอร์เข้าไปวางไว้ในแบบพิมพ์ (Mold) แล้วฉีดอะลูมเิ นียมเหลวเข้าไป จะได้
อะลูมเิ นียมอัดแน่ นอยู่ในสล็อทจนเต็มและมีครีบยื่นออกไปทัง้ สองข้างของแกนโรเตอร์ จะได้
แกนโรเตอร์ ดังภาพ 17

25

ภาพ 17 โรเตอร์แบบกรงกระรอกทีป่ ระกอบด้วยแกนโรเตอร์ขดลวด ครีบ และเพลา
ทีม่ า : ณรงค์ ชอนตะวัน, 2554.
สาเหตุท่เี รียกแกนโรเตอร์แบบนี้ว่า แกนแบบกรงกระรอกเพราะว่า ถ้านํ าเอาแท่ง
อะลูมเิ นียมทีอ่ ดั อยูใ่ นสล็อทของแกนโรเตอร์ออกมาประกอบร่วมกับแผ่นวงแหวนทีย่ ดึ ติดหัวท้าย
ดังภาพ 18

ภาพ 18 ตัวนําของโรเตอร์ทต่ี ่อกันเหมือนกับกรงกระรอก
ทีม่ า : มงคล ทองสงคราม, 2535.
8888888888โรเตอร์แบบวาวด์ หรือวาวด์โรเตอร์
8888888888โรเตอร์แบบนี้มสี ่วนประกอบคล้ายๆ กับโรเตอร์แบบกรงกระรอก คือมีแกนโรเตอร์
ทีท่ ําด้วยแผ่นเหล็กลามิเนทอัดติดกัน มีขวดลวดซึง่ พันด้วยเส้นลวดทองแท่งอะลูมเิ นียม ใบพัด
สําหรับระบายความร้อนยึดติดกันอยูท่ า้ ยของแกนโรเตอร์และเพลา นอกจากนี้โรเตอร์แบบวาวด์
ยังมีแหวนทองแดงที่เรียกว่า สลิปริง (Slipring)
ต่อร่วมกับปลายสายของลวดอีกหนึ่งชุด
จํานวน 3 ตัว ดังภาพ 19
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ภาพ 19 ลักษณะของโรเตอร์แบบวาวด์ทม่ี ขี ดลวดโรเตอร์ ใบพัด สลิปริง และเพลา
ทีม่ า : ณรงค์ ชอนตะวัน, 2554.
ฝาครอบ (End Plate)
ทําด้วยเหล็กหล่อ เจาะรูตรงกลางเพื่ออัดแบริง่ รองรับของเพลาโรเตอร์ ทีฝ่ าครอบนี้
บางทีจะเจาะรูไว้ดว้ ยเพื่อช่วยในการถ่ายเทอากาศ ลักษณะของฝาครอบมอเตอร์
888888 ขดลวดสเตเตอร์ (Stator Winding)8หมายถึง ขดลวดที่พนั อยู่ในสล็อทของแกน
ขดลวดทีเ่ ตเตอร์หรือสเตเตอร์คอร์เท่านัน้ ไม่รวมไปถึงขดลวดหรือแท่งอะลูม ิ เนียมทีพ่ นั หรืออัด
อยูใ่ นสล็อทของโรเตอร์ ขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์ไฟสลับสามเฟสเป็ นแบบ Whole Coil Lap
Winding ซึง่ เหมือนกันกับขดลวดอาเมเจอร์ของเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ กล่าวคือ ขดลวด
ภายใต้ขวั ้ แม่เหล็กหนึ่งขัว้ นัน้ จะประกอบด้วยขดลวด 3 ชุดด้วยกัน ซึง่ แต่ละชุดเรียกว่าเฟส หรือ
ยก คือ เฟส 1 เฟส 2 และเฟส 3 เป็ นต้น และขดลวดแต่ละเฟส ก็จะมีกลุ่มของคอยล์ (Coil
Group) อีก เช่น มอเตอร์ทม่ี ี 36 สล็อท 4 โพล (ขัว้ แม่เหล็ก) สามเฟส จํานวนสล็อท ต่อหนึ่ง
โพลจะมีค่า 9 สล็อท ดังนัน้ จํานวนกลุ่มคอยล์ในหนึ่งโพลนี้ ก็คอื 9 คอยล์ และจํานวนกลุ่มคอยล์
ต่อหนึ่งเฟส จะมีค่า 3 คอยล์ ในการพันขดลวดทัง้ สามคอยล์ในหนึ่งเฟสนี้ จะพันลงสล็อทเรียง
กันไปได้ 3 สล็อท และการพันขดลวดทัง้ 9 คอยล์ในหนึ่งโพลนี้กจ็ ะพันลงสล็อทเรียงกันไป 9
สล็อทด้วย ดังภาพ 20
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ก. กลุ่มคอยล์ต่อเฟสของมอเตอร์สามเฟส ข. กลุ่มคอยล์ของมอเตอร์สามเฟสหนึ่งโพล
แสดงเฉพาะเฟส A
ภาพ 20 ลักษณะการพันขดลวดแบบแล็บ (Lap Winding)
ทีม่ า : ณรงค์ ชอนตะวัน, 2554.

เมื่อพันขดลวดจนครบทัง้ 36 คอยล์แล้ว จะสังเกตเห็นว่าในหนึ่งสล็อทจะมีคอยล์
ไซด์อยูส่ องคอยล์ไซด์ ซึง่ เป็ นคอยล์ไซด์ของคอยล์ทต่ี ่างกัน ดังภาพ 21

ภาพ 21 ไดอะแกรมของขดลวดในมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟส 4 ขัว้ แม่เหล็ก
ทีม่ า : ไพฑูรย์ แสงจํารัส, 2546.
เนื่องจากลักษณะขอขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์จะเหมือนกับขดลวดอาร์เมเจอร์
ของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ า ดังนัน้ ระยะพิชของคอยล์จงึ แบ่งออกได้ 2 แบบด้วยกันคือ คอยล์ท่มี ี
ระยะพิชเต็ม (Full Pitch) และคอยล์ทม่ี รี ะยะพิชเศษส่วน (Fractional Pitch) คอยล์ทม่ี รี ะยะพิช
เต็มก็หมายความว่า เมื่อคอยล์ไซด์ ต้นของคอยล์ๆ หนึ่งอยู่ก่งึ กลางขัว้ เหนือแล้ว อีกคอยล์ไซด์
หนึ่งของคอยล์เ ดียวกันนี้ก็จะต้องอยู่ก่งึ กลางขัว้ ใต้ท่อี ยู่ถดั ไป นัน่ ก็คอื คอยล์ไซด์ทงั ้ สองของ
คอยล์เดียวกันจะอยู่ห่าง180 องศาไฟฟ้ า แต่ถ้าคอยล์มรี ะยะพิชเศษส่วน คอยล์ไซด์ทงั ้ สองของ
คอยล์เดียงกันจะอยู่ห่างกันไม่ถงึ 180 องศาไฟฟ้ า หมายความว่า เมื่อคอยล์ไซด์ต้นของคอยล์
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ไซด์ตน้ ของคอยล์หนึ่งอยูก่ ง่ึ กลางขัว้ เหนือแล้ว อีกคอยล์ไซด์หนึ่งคอยล์เดียวกันจะอยู่ก่อนถึงจุด
กึ่งกลางของขัว้ ใต้ท่ถี ดั ไป และระยะพิชของคอยล์ของมอเตอร์สามเฟสส่วนใหญ่จะมีระยะพิช
เศษส่วน ดังนี้ 1. ลดลีกเกจรีแอ๊คแตนซ์ลง ทําให้เพาเวอร์แฟคเตอร์สูงขึน้ 2. ความกว้างของ
คอยล์แคบลง ทําให้คอยล์แข็งแรงขึ้น 3. ลดทองแดงที่ใช้พนั ขดลวดน้ อยลง จึงทําให้ความ
สูญเสียเนื่องจากทองแดง (Copper Loss) ลดลง 4. ทําให้ความยาวของแกนขดลวดลดลง
ระยะห่างของแบริง่ ทัง้ สองข้างจึงแคบลงทําให้แข็งแรงขึน้
888888 ขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ าหนึ่งเฟส มีลกั ษณะเป็ นชุดๆ มองเห็นได้อย่าง
เด่นชัดที่เรียกว่า Concentrate Winding (คอนเซนเตรท ไวน์ ด้งิ ) โดยทัวๆ
่ ไปจะมีสองชุด
ด้วยกัน คือ ขดรัน (Running Winding) และขดสตาร์ต (Starting Winding หรือ Auxiliary
Winding) โดยปกติแล้วขดรันจะพันด้วยขดลวดทองแดงเส้นโตจํานวนรอบมาก และขดรันจะพัน
ด้วยลวดทองแดงเส้นเล็กจํานวนรอบน้อย และโดยปกติทวไปแล้
ั่
วจํานวนของขดลวดทัง้ สองชุดนี้
จะเท้ากัน เช่น ถ้าขดรันมี 4 ชุด ขดสตาร์ตก็จะต้องมี 4 ชุดด้วย ลักษณะการพันขดลวดมอเตอร์
ไฟสลับหนึ่งเฟสแบบหนึ่งซึ่งขดรันจะพันอยู่ดา้ นในของสล็อท ส่วยขดสตาร์ตจะพันอยู่ดา้ นนอก
ของสล็อท ขดลวดหนึ่งชุดจะมี 3 คอยล์คอื คอยล์นอก (Outer Coil) คอยล์กลาง (Middle Coil)
และคอยล์ใน (Iner Coil) เวลาพันจะพันทีค่ อยล์ในก่อน เมื่อได้จาํ นวนรอบครบแล้วจึงพันคอยล์
กลาง เมื่อพันคอยล์กลางเสร็จแล้วจึงพันคอยล์นอก เช่น คอยล์ในมีระยะพิช 1-4 คอยล์กลางมี
ระยะพิช 1-6 และคอยล์นอกมีระยะพิช 1-8 ดังภาพ 22

ภาพ 22 ระยะพิตช์ของขดลวด
ทีม่ า : มงคล พรหมเทศ, 2547.
แสดงวิธพี นั ขดลวดรันและขดสตาร์ตของมอเตอร์ไฟฟ้ าสลับหนึ่งเฟสแบบหนึ่งมี
จํานวนสล็อท 32 สล็อท ชนิด 4 โพล จะมีขดรัน 4 ชุด ขดสตาร์ต 4 ชุด ซึง่ มีระยะพิชของคอยล์
ต่างๆ ของขดลวดทัง้ สองชุดเท่ากัน ดังภาพ 23
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ภาพ 23 ลักษณะการพันขดรันและขดสตาร์ตของมอเตอร์ไฟสลับหนึ่งเฟส
แบบหนึ่งทีม่ ี 32 สล็อท
ทีม่ า : ณรงค์ ชอนตะวัน, 2554.
สายพาน
88888
บุญธรรม ภัทราจารุกุล (2555 : 66-71) สายพานแบ่งออกเป็ น 4 ชนิด ตามลักษณะ
หน้าตัดของสายพาน ได้แก่ สายพานแบน (Flat Belts) สายพานกลม (Ropes) สายพานลิม่ (Vbelts) และสายพานไทมิง่ (Timming Belts)
8888888 1. สายพานแบน (Flat Blts)
8888888888 สายพานแบนมีหน้ าตัดเป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้ใ นการส่ งกํ าลังงานระหว่าง
พูลเลย์ผวิ เกลี้ยง นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ โรงสีขา้ ว ไม้ และระบบลําเลียง
ต่าง ๆ ดังภาพ 24

ภาพ 24 สายพานแบนแบบตรง
ทีม่ า : บุญธรรม ภัราจารุกุล, 2557.
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88888
2. สายพานกลม (Ropes)
888888888 สายพานกลมมีหน้ าตัดเป็ นรูปวงกลม การส่งกําลังงานด้วยสายพานกลมจะให้
ความยืด หยุ่นตัว สูง มาก และสามารถปรับตัง้ ทิศ ทางการหมุ นได้ห ลายทิศ ทางตามต้อ งการ
สายพานกลมที่ทําจากพลาสิกโพลียรู เิ ทนจะต้านทานนํ้ า นํ้ ามัน จาระบี และนํ้ ามันเบนซิน และ
ขณะทํางานจะไม่เกิดเสียงดัง ดังภาพ 25

ภาพ 25 สายพานกลมทําจากหนังในการขับจักรเย็บผ้า
ทีม่ า : บุญธรรม ภัราจารุกุล, 2557.

88888888 3. สายพานลิม่ ลิม่ (V-belts)
888888888 สายพานลิม่ มีหน้าตัดเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มคางหมู ใช้ส่งกําลังงานได้มากโดยต้องการ
แรงดึงขัน้ ต้นในสายพานตํ่า ทัง้ นี้เพราะผลจากการเกาะยึดตัวกันระหว่างด้านข้างของสายพาน
กับร่องรูปลิม่ ของพูลเลย์ทําให้เกิดแรงเสียดทานสูง ซึง่ ทําให้สายพานทํางานได้อย่างมีสทิ ธิภาพ
แม้ว่าจะมีส่ ว นโค้ง สัมผัส น้ อย และมีแ รงดึงขัน้ ต้นค่ อ นข้างตํ่า เหมาะกับการใช้ง านในกรณีท่ี
ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางของพูลเลย์น้อย และในกรณีท่มี เี หตุฉุกเฉินก็อาจใช้ผลจากการอัด
แน่นนี้ทาํ หน้าทีเ่ ป็ นเบรกด้วย ดูภาพ 26
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ภาพ 26 สายพานลิม่ แบบมาตรฐาน
ทีม่ า : บุญธรรม ภัราจารุกุล, 2557.
การขับ ด้ว ยสายพานลิ่ม มีข้อ ดีค ือ เงีย บ สะอาด และสามารถรับ แรงกระตุ ก ได้
นอกจากนี้ยงั มีขนาดกะทัดรัด มีประสิทธิภาพสูง และแบริง่ ของเพลาไม่ต้องรับแรงมากเกินไป
จึงมักใช้ในการส่งกําลังทางด้านอุตสาหกรรมทัวไป
่ โดยมีอตั ราทดสูงประมาณ 7 : 1 หรืออาจ
ใช้ได้สงู ถึง 10 : 1
88888
โครงสร้างของสายพานลิม่
1. สายพานลิม่ มีหลายชนิด แต่ทุกๆ ชนิดจะมีองค์ประกอบ 4 ส่วนทีส่ าํ คัญ ได้แก่
8888888
1.1 ส่วนบนของสายพาน เป็ นส่วนที่รบั แรงดึง ทําด้วยยาง และขึงตึงเป็ นรูป
สายพาน
8888888888 1.2 ส่วนล่างของสายพาน เรียกว่า ส่วนรับแรงอัด เพราะ ว่าสายพานจะถูกอัด
เหมือนลิม่ เข้าไปในร่องของพูลเลย์
888888888 1.3 ส่วนศูนย์กลางของสายพาน เป็ นส่วนทีแ่ ข็งแรง ซึง่ จะถูกอัดหรือขึงตึงด้วย
เส้นเชือกทีต่ ดิ ตัง้ ในพืน้ ที่ ทําให้สายพานเกิดความแข็งแรงต่อแรงดึง
88888888888 1.4 สายพานทีส่ มบูรณ์ จะถูกเคลือบโดยโครงสร้างทีเ่ หนียวและใช้ยางป้ องกัน
ชิน้ ส่วนภายในสายพาน ดังภาพ 27
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ภาพ 27 ส่วนต่างๆของสายพานลิม่
ทีม่ า : บุญธรรม ภัราจารุกุล, 2557.
88888888 ขนาดของสายพานลิม่ สายพานลิม่ มีหลายชนิดและหลายขนาด รหัสเรียกสายพาน
ลิม่ ในทางอุตสาหกรรมจะบอกภาคตัดของสายพานเป็ นความกว้างและความลึกสายพานแบบ
ธรรมดาการบอกขนาดจะใช้ตวั อักษรซึง่ มีขนาด A B C D และ E เป็ นต้น
ดังภาพ 28

ภาพ 28 ขนาดของสายพานลิม่ ตามมาตรฐาน
ทีม่ า : บุญธรรม ภัราจารุกุล, 2557.
8888888 หลักการส่งกําลังงานของสายพานลิม่ จะต้องให้ร่องในพูลเลย์ถูกต้องแน่ นอนอย่าง
สมบูรณ์ ถ้าร่องในพลูเลย์ลกึ เป็ นแอ่งเว้า การกระทําเป็ นแบบลิม่ ของสายพานจะลดลง ทําให้
แรงดัน ในการยึด แน่ น ลดลง จะเกิด การลื่น ไถลขึ้น และสายพานจะมีอ ายุ ก ารใช้ง านสัน้ ลง
ตําแหน่ งทีถ่ ูกต้องของสายพานลิม่ เส้นใหม่ในร่องของพูลเลย์คอื ขณะทีย่ งั ไม่ได้รบั ภาระสายพาน
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จะสูงจากพูลเลย์ประมาณ 1/16 นิ้ว (1.6 มิลลิเมตร) และเมื่อได้รบั ภาระสายพานลิม่ จะอยู่ต่ําลง
มาจากขอบบนของพูลเลย์ประมาณ 1/16 นิ้ว (1.6 มิลลิเมตร) ดังภาพ 29

ภาพ 29 การตัดสายพานลิม่ และตําแหน่งทีถ่ ูกต้องของสายพานลิม่ ในร่องพูลเลย์
ทีม่ า : บุญธรรม ภัราจารุกุล, 2557.
2. สายพานไทมิง่ (Timming Belts)
สายพานไทมิง่ มีหน้าตัดเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มคางหมู แต่จะทําเป็ นร่องคล้ายฟั นเฟื อง
ตลอดความยาวของสายพาน เป็ นสายพานทีแ่ กนรับแรงทําด้วยลวดเหล็กกล้า หรือทําด้วยลวด
ไฟเบอร์ฝังอยูใ่ นยางเทียม ซีฟ่ ั นของสายพานทําด้วยยางเทียม แต่มสี ูตรผสมพิเศษเพื่อให้คงรูป
พอดีกบั ล้อของพูลเลย์ ซึง่ ฟั นจะหุม้ ด้วยเส้นใยไนลอนเพื่อลดการสึกหรอ สายพานชนิดนี้สามารถงอตัวได้ด ี ใช้กบั พูลเลย์ล้อเล็กๆ ที่มเี ส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตรได้ ความเร็วแล่นของ
เพลาชิดมากได้ ต้องการผิวส่งกําลังได้ถงึ 40 กิโลวัตต์ แรงดึงของสายพานชนิดนี้ไม่ต้องการ
แรงดึงขัน้ ต้นเหมือนสายพานลิม่ เนื่องจากร่องของสายพานจะมีขนาดเดียวกับร่องพูลเลย์ ทํา
ให้เกิดการขบกันเหมือนฟั นเฟื อง จึงไม่เกิดการลื่นไถลขณะส่งกําลังงาน ใช้เป็ นตัวส่งกําลังงาน
ในเครื่อ งยนต์ โดยเป็ นตัว ขับเฟื อ งเพลาข้อ เหวี่ยงและเพลาราวลิ้น และจะไม่มเี สียงดังขณะ
ทํางาน ดังภาพ 30
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ภาพ 30 สายพานฟั นเฟื อง
ทีม่ า : วิชยั โรมไธสง, 2554.
โซ่และสเตอร์ (Chain and Sprocket)
888888 บุญธรรม ภัทราจารุกุล (2555 : 146-149) กล่าวว่า การส่งกําลังทีม่ กี ารลื่นไถล
สามารถป้ องกันได้โดยการใช้โซ่ โดยโซ่ม ี 2 ชนิดได้แก่ โซ่แบบลูกกลิง้ (Roller Chain) และโซ่
แบบบูช (Bush Chian) โซ่นิยมใช้งานมากที่สุดสําหรับการส่งกําลังงานกลในอุสาหกรรม
หลากหลายประเภท และเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกับสายพาน ลวดสลิง เครื่องพิมพ์
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และจักรยาน โซ่จะประกอบด้วยชุดของลูกกลิ้งทรงกระบอกสัน้ ที่ยดึ
เชื่อมโยงต่อเข้าด้วยกัน โซ่จะถูกขับเคลื่อนด้วยล้อฟั นทีเ่ รียกว่าสเตอร์ (Sprocket) ทีม่ ขี นาดของ
ร่อ งฟั นเท่ากับซี่ฟั นบนสเตอร์ และจะล็อ คเข้าไปในซี่ฟันของสเตอร์ โว่ ขบั จะมีจะมีอ ัต ราทด
เหมือนกับชุดเฟื องขับ และอาจจะมีเสียงดังในการทํางาน แต่ สามารถใช้งานส่งกําลังสําหรับ
แรงบิดสูงๆได้ด ี มีความน่ าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพในการส่งกําลังสูง โครงสร้างของโซ่ปกติ
สามารถจําแนกแยกโดยการวัดระยะต่างๆ ดังนี้
888888888
1. พิตช์ (Pitch) คือระยะระหว่างจุดศูนย์กลางของสลัก
88888888
2. ความกว้างด้านใน (Inside Width) คือระยะระหว่างแผ่นในสองแผ่น
888888888
3. เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิง้ (Roller Diameter) คือเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ลูกกลิง้
888888 โซ่ท่ใี ช้งานจะมีก้านต่อ 2 ชนิดในโซ่แบบลูกกลิ้ง ชนิดแรกคือ ก้านต่อชัน้ ใน โดยมี
แผ่นเหล็กก้านต่อชัน้ ใน 2 แผ่นยึดยึดเข้าด้วยกันด้วยสลัก โดยบนสลักจะมีบูชหมุนเป็ นลูกกลิ้ง
ทําให้ไ ด้ข้อต่ อ โซ่ ท่มี ลี ูก กลิ้ง 2 ลูก ก้านต่ อชัน้ ในจะเชื่อมต่ อ กับก้านต่ อ ชนิ ดที่สองคือ ก้านต่ อ
ชัน้ นอก แผ่นต่อก้านต่อชัน้ นอก 2 แผ่นยึดเข้ากับข้อต่อโซ่ชนั ้ ในโดยสลักทีย่ ดึ ก้านต่อชัน้ ใน ซึ่ง
จะต่อไปเรื่อยๆ จนได้ความยาวโซ่ตามต้องการ โซ่แบบลูกกลิ้งจะช่วยลดแรงเสียทาน มีการสึก
หรอตํ่า ส่งผลทําให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ โซ่ส่งกําลังงานที่ไม่มลี ูกกลิ้งและบูชจะมีแต่แผ่นเหล็ก
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ด้านในและแผ่นเหล็กด้านนอก ถูกยึดโดยสลักซึง่ จะมีสมั ผัสโดยตรงกับฟั นของสเตอร์ ทําให้เกิด
การสึกหรออย่างรวดเร็วมากทัง้ ฟั นสเตอร์ แผ่นเหล็ก และสลัก โซ่แบบบูชไม่มลี ูกกลิ้งจะใช้สนั
วงรอบๆ รูสลักแทนลูกกลิง้ โดยการยึดอัดท่อเข้าไปด้วยขณะผลิต ดังภาพ 31 และ 32

ภาพ 31 โซ่แบบลูกกลิง้
ทีม่ า : บุญธรรม ภัราจารุกุล, 2557.

ภาพ 32 โซ่แบบบูช
ทีม่ า : บุญธรรม ภัราจารุกุล, 2557.
88888888 ชนิดของโซ่จะมีกรแยกขนาดโดยระบุด้วยตัวเลข เช่น โซ่เบอร์ 40 หลักขวาสุดคือ
เลข 0 หมายถึงขนาดมาตรฐาน หมายเลข 1 สําหรับโซ่มนี ้ําหนักเบา และหายเลข 5 สําหรับโซ่
แบบบูช หลักไปทางซ้ายแสดงระยะพิชช์ของโซ่ใน 8 ส่วนของนิ้ว ตัวอย่างเช่น โซ่เบอร์ 40 จะมี
ระยะพิตช์ 4/8 ของนิ้วหรือ 1/2 นิ้ว และจะมีขนาดมาตรฐานในด้านความกว้าง ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของลูกกลิง้ และอื่นๆ ด้งนี้
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8888888
1. เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิง้ คือ 1/32 – 5/8 นิ้วของระยะพิตช์
8888888
2. เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักคือ ครึง่ หนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิง้
888888888
3. ความกว้างของโซ่สําหรับขนาดมาตรฐาน (โซ่หมายเลข 0) คือขนาด
1/32 – 5/8 นิ้วของระยะพิตช์
888
4. สําหรับโซ่หน้าแคบ (หมายเลข 1) มีความกว้างเป็ น 41% ของระยะพิตช์
888888
5. ความหนาของสเตอร์ประมาณ 85 – 90% ของความกว้างลูกกลิง้
88
6. ความหนาของแผ่นเหล็กคือ 1/8 เท่าของระยะพิตช์
8888
7. ยกเว้นงานหนัก พิเ ศษ ซึ่ง จะมีต ัว อัก ษร H ต่ อ ท้า ย และมีค วามหนา
มากกว่า 1/32 นิ้ว
88888
สเตอร์ (Sprocket)88888888
สเตอร์ควรจะมีขนาดใหญ่เท่าที่เป็ นไปได้ในการใช้งาน สเตอร์ขนาดใหญ่จะใช้ภาระงานน้อยใน
การส่งกําลังงาน และใช้โซ่ท่มี รี ะยะพิตช์ขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามความเร็วโซ่จะตํ่ากว่า 1,200
ฟุตต่อนาที สเตอร์ม ี 4 แบบได้แก่
888888888
1. แบบ A สเตอร์ไม่มรี อ่ งสลัก
888888888
2. แบบ B สเตอร์มรี อ่ งสลักหนึ่งด้าน
888888888
3. แบบ C สเตอร์มรี อ่ งสลักสองด้าน
8888888888
4. แบบ D สแตอร์ถอดแยกได้
ดังภาพ 33

ภาพ 33 สเตอร์แบบต่างๆ
ทีม่ า : บุญธรรม ภัราจารุกุล, 2557.
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เฟื อง (Gears)
88888888 บุญธรรม ภัทราจารุกุล (2555 : 16-19) กล่าวว่า เฟื อง (Gears)เป็ นอุปกรณ์ ชนิด
หนึ่งภายในระบบส่งกําลังเครื่องจักร เช่น เครื่องกลึง กระปุกพวงมาลัย กระปุกเกียร์ หรือชุด
เฟื องท้าย ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ท่สี ่งถ่ายกําลังโดยการหมุนเฟื องผ่านตัวอื่น ๆ เฟื องจะแตกต่างกับ
พูลเล่ย์ (Pulley) คือเฟื องจะมีฟันเฟื องอยูร่ อบๆ และจะมีขนาดของฟั นเฟื องเท่ากับฟั นของเฟื อง
ตัวอื่นๆ ทีข่ บกันอยู่ เฟื องจะมีการมีการส่งกําลังหรือแรงขับอย่างสมบูรณ์โดยไม่การลื่นไถล ซึง่ ก็
ขึน้ อยู่กบั โครงสร้างและการจัดวางเฟื อง เฟื องสามารถส่งถ่ายกําลังที่มคี วามเร็วและแรงบิดที่
ต่างกันได้ หรือมีการได้เปรียบเชิงกล หรือในทิศทางทีแ่ ตกต่างจากต้นกําลังได้ โดยปกติจะใช้ลด
ความเร็วแต่เพิม่ แรงบิด เฟื่ องแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด ได้แก่ เฟื องฟั นนอกและเฟื องฟั นใน โดย
เฟื อ งฟั น นอกจะมีฟั นเฟื อ งอยู่บนผิว ด้า นนอกของทรงกระบอกกลมหรือ กรวยกลม ในทาง
กลับกันเฟื องฟั นในจะมีฟันเฟื องอยูด่ า้ นในของผิวทรงกระบอกกลมหรือกรวยกลม เฟื องทีใ่ ช้งาน
กันอยูท่ วไปมี
ั ่ ดงั นี้
1. เฟื องฟั นตรง (Spur Gears) เป็ นเฟื องทีม่ ฟี ั นเฟื องตัดตรงขนานกับแนวแกน
สร้างง่ ายและแข็ง แรง ใช้ส่ ง กํ าลัง งานระหว่ า งเพลา 2 เพลาที่ข นานเท่ า กัน เฟื อ งฟั น ตรงมี
ประสิทธิภาพสูง และมีความแม่ยาํ สูง ดังนัน้ เฟื องฟั นตรงจึงถูกใช้งานทีค่ วามเร็วสูงและภาระสูง
ในการส่งกําลังฟั นเฟื องจะขบกันได้เพียงหนึ่งฟั นเฟื อง จึงอาจจะทําให้ฟันเฟื องแตกหักได้ถ้ามี
การส่ ง กํ า ลัง งานมากเกิน ไป ข้อ เสีย ของฟั น เฟื อ งแบบนี้ ค ือ จะมีเ สีย งดัง ขณะส่ ง กํ า ลัง งาน
ดังภาพ 34

ภาพ 34 เฟื องตรง
ทีม่ า : วิชยั โรมไธสง, 2554.
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2. ฟั นเฟื องเฉียง (Helcal Gears) ใช้ส่งกําลังเพลาทีว่ างขนานกัน จะมีฟันเฟื อง
ตัดขวางกับแกนหรือการหมุน ฟั นเฟื องจะมีความยาวกว่าเฟื องตรงและรับภาระได้สูงมาก อัตรา
การสัมผัสของฟั นเฟื องจะสูงกว่าฟั นเฟื องตรง ขณะส่งกําลังงานฟั นเฟื องจะขบกันได้มากกว่า 2
ฟั นเฟื องขึน้ ไป มีความราบเรียบและไม่มเี สียงดังขณะส่งกําลังงาน ดังภาพ 35

ภาพ 35 เฟื องฟั นเฉียง
ทีม่ า : บุญธรรม ภัราจารุกุล, 2557.
3. เฟื องฟั นเฉียงคู่ (Herringbone or Double Helical Gears) หรือเรียกกันว่า
เฟื องก้างปลา เฟื องชนิดนี้จะมีฟันเฟื องเฉียง 2 ชุดวางติดกันเฉียงเป็ นรูปตัววี (V) ใช้ส่งกําลัง
งานระหว่างเพลา 2 เพลาที่วางขนานกัน เฟื องชนิดนี้จะไม่สามารถเลื่อนหลุดออกจากกันได้
ขณะขบส่งกําลัง และผลิตยากทําให้ราคาสูงมาก ดังภาพ 36
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ภาพ 36 เฟื องฟั นเฉียงคู่
ทีม่ า : บุญธรรม ภัราจารุกุล, 2557.
88888888 4. เฟื องเพลนนิทารี (Planetary Gear) จะประกอบด้วย เฟื องวงแหวนแบบ
ฟั นเฟื องใน (Sun Gear) เฟื องตัวเล็ก 3 หรือ 4 ตัว (Planetary Gear) และเฟื องตัวกลาง (Sun
Gear) โดยเฟื องเล็กจะสวมอยู่ในสลักของตัวเรือน โดยจะหมุนรอบสลักและหมุนไปพร้อมกับ
เรือนของมัน ใช้เป็ นชุดเฟื องทดในเกียร์อตั โนมัติ มอเตอร์สตาร์ท และชุดเฟื องทดในโรงงาน
อุตสาหกรรม ดังภาพ 37

ภาพ 37 เฟื องเพลนนิทารี
ทีม่ า : บุญธรรม ภัราจารุกุล, 2557.
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ตลับลูกปื น (Bearing)
888888 บุญธรรม ภัทราจารุกุล (2555 : 112-115) ตลับลูกปื นหรือแบริง่ สามารถแบ่งออก
ได้ 2 ชนิด ได้แก่ แบริง่ ลูกปื นกลม และแบริง่ ลูกปื นทรงกระบอก
8888888881. แบริล่ กู ปื นกลม (Balls Bearing)
8888888888 แบริง่ ลูกปื นกลมสามารถทํางานทีค่ วามเร็วสูง แต่รบั ภาระได้ต่าํ มี 5 ชนิด ได้แก่
88888888888 1.1 แบริง่ ลูกปื นกลมรับแรงแนวรัศมี (Radial Balls Bearing) รับภาระในแนวรัศมี
เป็ นหลักเท่านัน้ ดังภาพ 38

ภาพ 38 แบริง่ ลูกปื นกลมรับแรงแนวรัศมี
ทีม่ า : วิชยั โรมไธสง, 2554.
แบริง่ ลูกปื นกลมรับแรงแนวรัศมียงั มีชนิดที่บรรจุจาระบีมาจากโรงงานผลิต
และมีฝาปิ ดป้ องกันจาระบีไหลออก ดังภาพ 39

ภาพ 39 แบริง่ ลูกปื นกลมบรรจุจาระบีจากโรงงานผลิต
ทีม่ า : บุญธรรม ภัราจารุกุล, 2557.
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888888888888 1.2 แบริง่ ลูกปื นกลมรับแรงแนวแกน (Thrust Balls Bearing) รับภาระใน
แนวแกนเป็ นหลัก ไม่สามารถรับแรงในรัศมีได้ ดูภาพ 40

ภาพ 40 แบริง่ ลูกปื นกลมรับแรงแนวแกน
ทีม่ า : บุญธรรม ภัราจารุกุล, 2557.

888888888888 1.3 แบริง่ ลูกปื นกลมรับแรงเชิงมุม (Angular-Contact Balls Bearing) รับภาระ
ทัง้ ในแนวรัศมีและแนวแกนได้ด ี ดังภาพ 41

ภาพ 41 แบริง่ ลูกปื นกลมรับแรงเชิงมุม
ทีม่ า : บุญธรรม ภัราจารุกุล, 2557.
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8888888888888 1.4 แบริง่ ลูกปื นกลมปรับแนวแกนได้เอง (Ball Bearing Self Aligning) เป็ นแบ
ริง่ ทีม่ ลี ูกลูกปื นกลม 2 แถว สามารถปรับแกนเพลาให้อยู่ในแนวเดียวกันได้เอง และรับแรงใน
แนวรัศมีได้ด ี ยกเว้นแนวแกน ดังภาพ 42

ภาพ 42 แบริง่ ลูกปื นกลมปรับแนวแกนได้เอง
ทีม่ า : บุญธรรม ภัราจารุกุล, 2557.
888888888
1.5 แบริง่ ลูกปื นทรงกลมแบบมีร่องนํ้ามัน (Filling Slot Ball Bearing) แบริง่
ชนิ ด นี้ ท่ีเ สื้อ ตัว นอกและเสื้อ ตัว ในจะมีก ารบากเป็ นร่ อ งที่จุ ด จุ ด หนึ่ ง ของทรงกลม ทํ า ให้
นํ้ามันหล่อลื่นสามารถไหลเข้าไปหล่อลื่นได้มากขึน้ รับแรงในแนวรัศมีได้ดมี าก ดังภาพ 43

ภาพ 43 แบริง่ ลูกปื นกลมแบบมีรอ่ งนํ้ ามัน
ทีม่ า : บุญธรรม ภัราจารุกุล, 2557.

43
888888888 2. แบริง่ ลูกปื นทรงกระบอก (Roller Bearings)
8888888888 แบริง่ ลูกปื นทรงกระบอกทํางานที่ค วามเร็วรอบตํ่ากว่าแบริง่ ลูก ปื นกลม แต่
รับภาระได้สงู กว่า มี 3 ชนิด ได้แก่
88888888888 2.1 แบริง่ ลูกปื นทรงกระบอกกลม (Cylindrical Roller Bearings) เป็ นแบริง่ ที่
รับแรงในแนวรัศมีได้ด ี แต่ไม่เหมาะสําหรับรับแรงแนวแกน และรับแรงได้มากกว่าแบริง่ ลูกปื น
กลมในขนาดเดียวกัน เพราะว่ามีพน้ื ทีห่ น้าสัมผัสมากกว่า ดังภาพ 44

ภาพ 44 แบริง่ ลูกปื นทรงกระบอกกลม
ทีม่ า : บุญธรรม ภัราจารุกุล, 2557.
888888888888 2.2 แบริง่ ลูกปื นทรงกระบอกเรียว (Tapered Roller Bearings) แบริง่ ชนิดนี้
เหมาะสําหรับรับแรงในแนวรัศมี แต่กร็ บั แรงในแนวแกนใน 1 ทิศทาง ดังภาพ 45

ภาพ 45 แบริง่ ลูกปื นทรงกระบอกเรียว
ทีม่ า : บุญธรรม ภัราจารุกุล, 2557.
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8888888888 2.3 แบริง่ ลูกปื นเข็ม (Needle Roller Bearings) แบริง่ ชนิดนี้จะเป็ นลูกปื น
ทรงกระบอกทีม่ อี ตั ราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางสูง ใช้กบั งานเฉพาะที่ ดังภาพ 46

ภาพ 46 แบริง่ ลูกปื นเข็ม
ทีม่ า : วิชยั โรมไธสง, 2554.
88888888 ความละเอียดเที่ยงตรงของแบริง่ แบ่ง ออกเป็ น 2 เกรด โดยคณะกรรมการ
วิศวกรรมวงแหวนแบริง่ (Annular Bearing Engineers Committee; ABEC) ของสมาคมผูผ้ ลิต
แบริง่ ต้านแรงเสียดทาน (Aniti-Friction Bearing Manufacturers Assocication; AFBMA) ดังนี้
8888888888888888ABEC 1 เป็ นเกรดมาตรฐานสําหรับประยุกต์ใช้งานทัวไป
่
8888888888888888ABEC 5
8888888888888888ABEC 7
เป็ นเกรดละเอียดยิง่ ขึน้ ๆไป
8888888888888888ABEC 9

}

แนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียง
มูลนิธชิ ยั พัฒนา (2558 : ออนไลน์) เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาชีถ้ งึ แนวการ
ดํารงอยูแ่ ละปฏิบตั ติ นของประชาชนในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับ
รัฐ ทัง้ ในการพัฒนาและบริห ารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่ อ โลกยุค โลกาภิวตั น์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็ นทีจ่ ะต้องมีระบบภูมคิ ุม้ กันในตัวทีด่ พี อสมควร ต่อการกระทบ
ใดๆ อันเกิด จากการเปลี่ยนแปลงทัง้ ภายในภายนอก ทัง้ นี้ จะต้อ งอาศัย ความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการนํ าวิชาการต่ างๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
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ดํ า เนิ น การ ทุ ก ขัน้ ตอน และขณะเดีย วกัน จะต้ อ งเสริม สร้า งพื้น ฐานจิต ใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้ าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มสี ํานึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และให้มคี วามรอบรู้ท่เี หมาะสม ดําเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ
ปั ญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้ า งขวาง ทัง้ ด้ า นวัต ถุ สัง คม สิ่ง แวดล้ อ ม และวัฒ นธรรมจากโลกภายนอกได้เ ป็ น
อย่ า งดี ความหมายของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จึง ประกอบด้ ว ยคุ ณ สมบัติ ดั ง นี้ 1 ความ
พอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ไี ม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่นื เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 2 ความมีเหตุผล หมายถึง
การตัดสินใจเกีย่ วกับระดับความพอเพียงนัน้ จะต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานัน้ ๆ อย่างรอบคอบ
3 ภูมคิ ุม้ กัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ ทีจ่ ะ
เกิดขึน้ โดยคํานึงถึงความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต โดย
มี เงือ่ นไข ของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ ดังนี้ 1
เงื่อนไข ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความ
รอบคอบทีจ่ ะนํ าความรูเ้ หล่านัน้ มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบตั ิ 2 เงื่อนไขคุณธรรม ทีจ่ ะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนัก
ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวติ
พระราชดํารัสทีเ่ กีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง
“...เศรษฐศาสตร์เป็ นวิชาของเศรษฐกิจ การทีต่ ้องใช้รถไถต้องไปซือ้ เราต้องใช้ต้อง
หาเงินมาสําหรับซื้อนํ้ ามันสําหรับรถไถ เวลารถไถเก่าเราต้องยิง่ ซ่อมแซม แต่ เวลาใช้นัน้ เราก็
ต้องป้ อนนํ้ ามันให้เป็ นอาหาร เสร็จแล้วมันคายควัน ควันเราสูดเข้าไปแล้วก็ปวดหัว ส่วนควาย
เวลาเราใช้เราก็ต้องป้ อนอาหาร ต้องให้หญ้าให้อาหารมันกิน แต่ ว่ามันคายออกมา ที่มนั คาย
ออกมาก็เป็ นปุ๋ ย แล้วก็ใช้ได้สาํ หรับให้ทด่ี นิ ของเราไม่เสีย...” (พระราชดํา รัส เนื่ อ งในพระราช
พิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ศาลาดุสดิ าลัย วันที่ 9 พฤษภาคม 2529)
“...เราไม่เป็ นประเทศรํ่ารวย เรามีพอสมควร พออยู่ได้ แต่ไม่เป็ นประเทศทีก่ ้าวหน้า
อย่างมาก เราไม่อยากจะเป็ นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็ นประเทศก้าวหน้าอย่าง
มากก็จะมีแต่ถอยกลับ ประเทศเหล่านัน้ ที่เป็ นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้ า จะมีแต่ ถอยหลัง
และถอยหลังอย่างน่ ากลัว แต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่าแบบคนจน แบบที่ไม่ตดิ กับตํารา
มากเกินไป ทําอย่างมีสามัคคีน่ีแหละคือเมตตากัน จะอยู่ได้ตลอดไป...” (พระราชดํารัส เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2534)
“...ตามปกติค นเราชอบดูส ถานการณ์ ใ นทางดี ที่เขาเรียกว่ าเล็ง ผลเลิศ ก็เ ห็นว่า
ประเทศไทย เรานี่กา้ วหน้าดี การเงินการอุตสาหกรรมการค้าดี มีกําไร อีกทางหนึ่งก็ต้องบอกว่า
เรากํา ลัง เสื่อ มลงไปส่ว นใหญ่ ทฤษฎีว่ า ถ้ ามีเ งินเท่ านั น้ ๆ มีก ารกู้ เ ท่ านั น้ ๆ หมายความว่ า
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เศรษฐกิจก้าวหน้า แล้วก็ประเทศก็เจริญมีหวังว่าจะเป็ นมหาอํานาจ ขอโทษเลยต้องเตือนเขาว่า
จริงตัวเลขดี แต่ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังในความต้องการพื้นฐานของประชาชนนัน้ ไม่มที าง...”
(พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย วันที่ 4 ธันวาคม
2536)
“...เดีย๋ วนี้ประเทศไทยก็ยงั อยูด่ พี อสมควร ใช้คําว่า พอสมควร เพราะเดีย๋ วมีคนเห็น
ว่ามีคนจน คนเดือดร้อน จํานวนมากพอสมควร แต่ใช้คาํ ว่า พอสมควรนี้ หมายความว่าตามอัตต
ภาพ...” (พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย วันที่ 4
ธันวาคม 2539)
“...ทีเ่ ป็ นห่วงนัน้ เพราะแม้ในเวลา 2 ปี ทีเ่ ป็ นปี กาญจนาภิเษกก็ได้เห็นสิง่ ที่ทําให้
เห็นได้ว่า ประชาชนยังมีความเดือดร้อนมาก และมีสงิ่ ที่ควรจะแก้ไขและดําเนินการต่อไปทุก
ด้าน มีภยั จากธรรมชาติก ระหนํ่ า ภัยธรรมชาติน้ีเ ราคงสามารถที่จะบรรเทาได้หรือ แก้ไ ขได้
เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาพอใช้ มีภยั ทีม่ าจากจิตใจของคน ซึง่ ก็แก้ไขได้เหมือนกัน แต่ว่ายากกว่า
ภัยธรรมชาติ ธรรมชาตินัน้ เป็ นสิง่ นอกกายเรา แต่นิสยั ใจคอของคนเป็ นสิง่ ที่อยู่ขา้ งใน อันนี้ก็
เป็ นข้อหนึ่งทีอ่ ยากให้จดั การให้มคี วามเรียบร้อย แต่ก็ไม่หมดหวัง...” (พระราชดํารัส เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2539)
“...การจะเป็ นเสือ นัน้ ไม่สํา คัญ สํา คัญ อยู่ท่เี รามีเ ศรษฐกิจแบบพอมีพ อกิน แบบ
พอมีพ อกินนัน้ หมายความว่า อุ้มชูตวั เองได้ ให้มพี อเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไม่ไ ด้
หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนัน้ มันเกินไป
แต่ ว่ า ในหมู่บ้า นหรือ ในอํ า เภอ จะต้อ งมีค วามพอเพีย งพอสมควร บางสิ่ง บางอย่างผลิต ได้
มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก...”
(พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย วันที่ 4 ธันวาคม
2539)
“...เมื่อปี 2517 วันนัน้ ได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบตั ิให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็
แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนันเอง
่
ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิง่ ถ้าทัง้ ประเทศพอมีพอกิน
ก็ยงิ่ ดี และประเทศไทยเวลานัน้ ก็เริม่ จะเป็ นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มมี าก บางคนก็ไม่มเี ลย...”
(พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย วันที่ 4 ธันวาคม
2541)
“...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิง่ กว่านี้อกี คือคําว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่
นัน้ เอง คนเราถ้าพอในความต้องการก็มคี วามโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่น
น้ อ ย ถ้ า ประเทศใดมีค วามคิด อัน นี้ มีค วามคิด ว่ า ทํ า อะไรต้ อ งพอเพีย ง หมายความว่ า
พอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็ นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของ
หรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น...” (พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2541)
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“...ไฟดับถ้ามีความจําเป็ น หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่เต็มที่ เรามีเครื่องปั น่ ไฟ
ก็ใช้ปัน่ ไฟ หรือถ้าขัน้ โบราณกว่า มืดก็จุดเทียน คือมีทางที่จะแก้ปัญหาเสมอ ฉะนัน้ เศรษฐกิจ
พอเพียงก็มเี ป็ นขัน้ ๆ แต่จะบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์
นี่เป็ นสิง่ ทําไม่ได้ จะต้องมีการแลกเปลีย่ น ต้องมีการช่วยกัน ถ้ามีการช่วยกัน แลกเปลีย่ นกัน ก็
ไม่ใช่พอเพียงแล้ว แต่ว่าพอเพียงในทฤษฎีในหลวงนี้ คือให้สามารถทีจ่ ะดําเนินงานได้...” (พระ
ราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย วันที่ 23 ธันวาคม 2542)
“...โครงการต่างๆ หรือเศรษฐกิจที่ใหญ่ ต้องมีความสอดคล้องกันดีท่ไี ม่ใช่เหมือน
ทฤษฎีใหม่ ทีใ่ ช้ทด่ี นิ เพียง 15 ไร่ และสามารถที่จะปลูกข้าวพอกิน กิจการนี้ใหญ่กว่า แต่กเ็ ป็ น
เศรษฐกิจ พอเพีย งเหมือ นกัน คนไม่เ ข้า ใจว่ า กิจ การใหญ่ ๆ เหมือ นสร้า งเขื่อ นป่ าสัก ก็เ ป็ น
เศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน เขานึกว่าเป็ นเศรษฐกิจสมัยใหม่ เป็ นเศรษฐกิจที่ห่างไกลจาก
เศรษฐกิจพอเพียง แต่ทจ่ี ริงแล้ว เป็ นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน...” (พระราชดํารัส เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย วันที่ 23 ธันวาคม 2542)
“...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ทําอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง
คือทําจากรายได้ 200-300 บาท ขึน้ ไปเป็ นสองหมื่น สามหมื่นบาท คนชอบเอาคําพูดของฉัน
เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือทําเป็ น Self-Sufficiency มันไม่ใช่
ความหมายไม่ใช่แบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิดคือเป็ น Self-Sufficiency of Economy เช่น ถ้าเขา
ต้องการดูทวี ี ก็ควรให้เขามีดู ไม่ใช่ไปจํากัดเขาไม่ให้ซอ้ื ทีวดี ู เขาต้องการดูเพื่อความสนุ กสนาน
ในหมู่บา้ นไกลๆ ทีฉ่ ันไป เขามีทวี ดี ูแต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มไี ฟฟ้ า แต่ถ้า Sufficiency นัน้ มีทวี ี
เขาฟุ่ มเฟื อ ย เปรียบเสมือ นคนไม่มสี ตางค์ไ ปตัดสูทใส่ และยัง ใส่ เ นคไทเวอร์ซาเช่ อันนี้ก็
เกินไป...” (พระตําหนักเปี่ ยมสุข วังไกลกังวล 17 มกราคม 2544)
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
88888888 อรอนงค์ ศรีพวาทกุล, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และสมชาติ โสภณรณฤทธิ ์ (2537 :
บทคัดย่อ) ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งข้าว เปลือกที่ช่วงความชื้นสูงของเครื่อง
อบแห้งฟลูอดิ ไดซ์เบดอย่างต่อเนื่องโดยใช้ แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ควบคู่ไปกับผลจากการ
ทดลอง ซึ่งจะพิจารณาทีอ่ ตั รา การผลิตสูง ความสิ้นเปลืองพลังงานตํ่า และข้าวที่ได้มคี ุณภาพ
อยู่ในเกรดดี ผลจาก การจําลองแบบปั ญหาทางคณิตศาสตร์ ทีอ่ ุณหภูมขิ องอากาศ 115 องศา
เซลเซียส ความชืน้ เริม่ ต้นของข้าวเปลือกร้อยละ 30 มาตรฐานแห้ง ความชืน้ สุดท้ายร้อยละ 24
มาตรฐาน แห้ง อุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์ของอากาศแวดล้อม 30 องศาเซลเซียส และ 70
องศาเซลเซียส ตามลําดับ พบว่าทีค่ วามสูงของ weir 10 เซนติเมตร อัตราการไหลของ อากาศ
จําเพาะ 0.043 kg/s-kg dry matte อัตราการหมุนเวียนของอากาศร้อยละ 80 มีอตั ราส่วน
ระหว่างพลังงานที่ใช้ระเหยนํ้ าต่ ออัตราการผลิตตํ่าสุด โดยจะสิ้น เปลืองพลังงานปฐมภูม ิ 7.9
MJ/kg-water มีค่าใช้จา่ ยในการอบแห้ง 2.05 บาทต่อกิโลรัมนํ้าทีร่ ะเหย
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88888888 สมชาติ โสภณรณฤทธิ ์ สมบูรณ์ เวชกามา วสุวฒ
ั น์ ตรูทศั นวินท์ และ วุฒกิ รณี
จริตตัตติเวทย์ (2545 : บทคัดย่อ) ผลการทดสอบ พบว่า เมื่ออัตราการป้ อนข้าวเปลือกเท่ากับ
4,821 กิโลกรัมต่อชัวโมง
่
สามารถลดความชืน้ ข้าวเปลือกจากร้อยละ 28 เหลือร้อยละ 23 ของ
ฐานแห้ง โดยสิ้นเปลืองกําลังไฟฟ้ าและนํ้ ามันดีเซล 9,646 วัตต์ และ 17.6 ลิตรต่ อชัวโมง
่
ตามลําดับ, สิน้ เปลืองพลังงานปฐมภูมจิ าํ เพาะ 6.15 เมกะจูลต่อกิโลกรัมนํ้าทีร่ ะเหย, กําลังไฟฟ้ า
ทีใ่ ช้ขบั มอเตอร์พดั ลมและมอเตอร์สนสะเทื
ั่
อน มีค่าประมาณร้อยละ 55 ของมอเตอร์พดั ลม กรณี
อบแห้งด้วยเทคนิคการทําไหลทีไ่ ม่มกี ารสัน่ กรณีทม่ี กี ารอบแห้ง 12 ชัวโมงต่
่
อวัน และ 90 วัน
ต่อปี จะมีค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่องอบแห้งข้าวเปลือก 1.5 บาท ต่อกิโลกรัมนํ้ าที่ระเหย
แบ่งเป็ น ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่องอบแห้ง 0.5 บาทต่อกิโลกรัมนํ้ าทีร่ ะเหย และค่าใช้จ่ายใน
การ ดําเนินการอบแห้ง 1 บาทต่อกิโลกรัมนํ้ าที่ระเหย เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบกับ
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ พบว่าสามารถทํานายการอบแห้งข้าวเปลือกในระดับ
พอยอมรับได้ สําหรับการอบแห้งข้าวเปลือกโดยเทคนิคการทําไหลที่ ขนาดกําลังผลิต 5 ตันต่อ
ชัวโมง
่ ความชืน้ เริม่ ต้นร้อยละ 30 ของฐานแห้ง และความเร็วอากาศอบแห้ง 2.3 เมตรต่อวินาที
สภาวะเงือ่ นไขการอบแห้งข้าวเปลือกโดยเทคนิคการทําไหลทีเ่ หมาะทีส่ ุดมีดงั นี้ อุณหภูมอิ ากาศ
อบแห้ง 149 องศาเซลเซียส, สัดส่วนอากาศเวียนกลับ 0.93 และความสูงชัน้ ข้าวเปลือก 11.9
เซนติเมตร, มีความสิน้ เปลืองพลังงานปฐมภูมจิ าํ เพาะ 5.74 เมกะจูลต่อกิโลกรัมนํ้าทีร่ ะเหย และ
ความชืน้ สุดท้ายร้อยละ 24.9 ของฐานแห้ง สําหรับการอบแห้งโดยเทคนิคการทําไหลบน ฐานสัน่
ทีก่ ําลังการผลิตและความชืน้ เริม่ ต้นเท่ากัน แต่ใช้ความเร็วอากาศอบแห้ง 1.5 เมตรต่อวินาที
สภาวะเงื่อนไขการอบแห้งที่เหมาะที่สุดมีดงั นี้ : อุณหภูมอิ ากาศอบแห้ง 143 องศาเซลเซียส,
สัดส่วนอากาศเวียนกลับ 0.83, ความสูงชัน้ ข้าวเปลือก 9.9 เซนติเมตร, ความถี่การสันสะเทื
่
อน
5 เฮิรตซ์และความเข้มการสันสะเทื
่
อน 2.5, มีความสิน้ เปลืองพลังงาน ปฐมภูมจิ าํ เพาะ 5.36
เมกะจูลต่อกิโลกรัมนํ้าทีร่ ะเหย และความชืน้ สุดท้ายร้อยละ 26.0 ของฐานแห้ง สรุป การอบแห้ง
ข้าวเปลือกโดยเทคนิคการทําไหลบนฐานสันมี
่ ความสิน้ เปลืองพลังงานปฐมภูมจิ ําเพาะน้อยกว่า
เทคนิคการทําไหลที่ไม่สนประมาณร้
ั่
อยละ 7 การอบแห้งโดยเทคนิคการทําไหลบนฐานสันใช้
่
กําลังไฟฟ้ ารวมและนํ้ ามันดีเซล เฉลีย่ เท่ากับ 5.9 กิโลวัตต์และ 21.1 ลิตรต่อชัวโมง
่
ตามลําดับ
โดยมีค่ากําลังไฟฟ้ ารวมประมาณร้อยละ 30 ของกําลังไฟฟ้ ารวมกรณีอบแห้งโดยเทคนิคการทํา
ไหลทีไ่ ม่มกี ารสัน่
88888888 มานิต ส จํานง วัชรินทร์ ดงบง และ กิตติชยั ไตรรัตนศิรชิ ยั (2548 : บทคัดย่อ)
ทํ า การศึก ษาการอบแห้ ง ข้า วเปลือ กพัน ธุ์ กข. 10 ด้ว ยเทคนิ ค ฟลูอิด ไดซ์เ บด โดยการใช้
เครื่องอบแห้งในระดับห้องปฏิบตั กิ าร มีการเวียนลมร้อนทีใ่ ช้แล้วกลับมาใช้ให้มปี ริมาณร้อยละ
80 สุ่มเก็บตัวอย่างข้าวเปลือกในห้องอบแห้งประมาณ 25 กรัม ทุกๆ 30 วินาที ในการวิเคราะห์
ค่าความชืน้ ของข้าวเปลือกตํ่ามาตรฐาน ASAE (1989) และมีเงื่อนไขการอบแห้งคือ ความเร็ว
ลมร้อยเฉลีย่ ณ หัวฉีดลม 5.25 เมตรต่อวินาที อุณหภูมลิ มร้อนในศึกษา 3 ระดับ คือ 70, 80
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และ 90 องศาเซลเซียสความหนาของเบดประมาณ 8.5 เซนติเมตร ความชืน้ เริม่ ต้นข้าวเปลือก
ประมาณร้อ ยละ 25 ใช้เ วลาการอบแห้ง 10 นาที ทําการทดลองซํ้ากรณีล ะ 3 ครัง้ จากการ
ทดลองพบว่า การลดลงของความชื้นจะแปรผันตามอุณหภูมขิ องลมร้อน ที่อุณหภูมลิ มร้อนสูง
การลดลงของความชืน้ จะมากกว่ากรณีทอ่ี ุณหภูมติ ่ํา โดยมีลกั ษณะการลดลงเป็ นไปในแนวทาง
ทํางานเดียวกัน เมื่อพิจารณาทีร่ ะดับความชื้นสุดท้ายไม่ต่ํากว่าร้อยละ 19 เพื่อหลีกเลี่ยงการ
แตกหัก ของข้าวเปลือ ก การอบแห้งที่ใ ช้อุ ณ หภูม ิเ พิ่มขึ้นจาก 70-90 องศาเซลเซียส พบว่ า
ระยะเวลาในการอบแห้งลดลงเป็ น 3.7-1.9 นาทีอตั ราการระเหยของนํ้าเพิม่ ขึน้ เป็ น 3.667-6.947
กิโลกรัม นาทีระเหยต่อชัวโมง
่
และค่าใช้จ่ายในการระเหยนํ้ าลดลงเป็ น 1.51-0.84 บาทต่อ
กิโลกรัม นาทีระเหย
88888888 วทัญ�ู ชัยวัฒน์พงศกร (2544 : บทคัดย่อ) ศึกษาอิทธิพลของการระบายอากาศ
ผ่านกองข้าวเปลือกชืน้ ต่อคุณภาพการเก็บรักษา ทําการทดลองโดยระบายอากาศอย่างต่อเนื่อง
ใช้อตั ราการไหลของอากาศ 0.65, 0.93 และ 1.20 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที-ลูกบาศก์เมตรของ
ข้าวเปลือก ผ่านกองข้าวเปลือกสูง 1 เมตร ซึง่ มีความชืน้ เริม่ ต้นร้อยละ 18.5, 20.1 และ 20.2
มาตรฐานเปี ยก ตามลําดับ จนเหลือความชืน้ สุดท้ายประมาณร้อยละ 14 มาตรฐานเปี ยก ผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่า วิธกี ารดังกล่าวสามารถลดความชืน้ ในกองข้าวเปลือกได้ ทีอ่ ตั ราการไหล
ของอากาศ 0.93 และ 1.20 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที-ลูกบาศก์เมตรของข้าวเปลือก สามารถรักษา
คุณภาพในด้านเปอร์เซ็นต์ต้นข้าว, ความขาว และความเสียหายของเมล็ดให้อยู่ในเกณฑ์ดี
อย่างไรก็ตามสําหรับอัตราการไหลของอากาศ 0.65 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที-ลูกบาศก์เมตรของ
ข้าวเปลือก เมือ่ สิน้ สุดการทดลองพบว่า เกิดเชือ้ ราขึน้ ทีช่ นั ้ บนสุดของกองข้าวเปลือกแต่คุณภาพ
ของข้าวยัง อยู่ใ นเกณฑ์ท่ยี อมรับได้ สํ าหรับการวิเ คราะห์ด้า นพลัง งานพบว่ า พลัง งานที่ใ ช้
สําหรับอัตราการไหล 0.65, 0.93 และ 1.20 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที-ลูกบาศก์เมตรของ
ข้าวเปลือก คือ 0.09, 0.14 และ 0.19 เมกกะจูลต่อกิโลกรัมนํ้าทีร่ ะเหย และพลังงานทีไ่ ด้จากการ
หายใจของเมล็ดพืช คือ 3.59, 3.29 และ 3.54 เมกกะจูลต่อกิโลกรัมนํ้ าทีร่ ะเหย ตามลําดับ
สํา หรับผลของอุ ณ หภู มทิ ่ีใ ช้ใ นการอบแห้ง ต่ อ คุ ณ ภาพของข้าวเปลือ กชื้น ในการทดลองใช้
เครื่องอบแห้งแบบฟลูอไิ ดซ์เบด โดยใช้อุณหภูมลิ มร้อน 40-150 องศาเซลเซียส ความเร็วลม
2.5 เมตรต่อวินาที เพื่อลดความชื้นของข้าวเปลือกจากร้อยละ 24.9 มาตรฐานเปี ยก จนถึง
18+0.5% มาตรฐานเปี ยก จากนัน้ นํ าไปเก็บในทีอ่ บั อากาศ 30 นาที แล้วจึงนํ าไปผ่านการเป่ า
เย็นด้วยอากาศแวดล้อมด้วยความเร็วประมาณ 0.5 เมตรต่อวินาที (300ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีลูกบาศก์เมตรของข้าวเปลือก) เป็ นเวลา 30 นาที ปรากฏว่า เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวเมื่อใช้อุณหภูม ิ
ลมร้อนที่ 150 องศาเซลเซียส มีค่าสูงสุด แต่ความขาวทีไ่ ด้จะน้อยกว่าการอบแห้งด้วยอุณหภูม ิ
ตํ่า แต่ยงั อยูใ่ นเกณฑ์ทย่ี อมรับได้
88888888 อิศเรศ ธุชกัลยา (2543 : บทคัดย่อ) ออกแบบ สร้าง และทดสอบเครื่องอบแห้ง
ข้าวเปลือกโดยเทคนิคฟลูอไิ ดซ์เบดด้วยไอนํ้ าร้อนยวดยิง่ โดยพิจารณาถึงอิทธิพลของตัวแปร
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ต่างๆ ต่อการอบแห้งและคุณภาพข้าวเปลือกสภาวะต่างๆ ของการทดลองศึกษามีดงั นี้ ความชืน้
เริม่ ต้นร้อยละ 25-43 ความชืน้ สุดท้ายร้อยละ 16-28 ความสูงเบดข้าวเปลือก 10-15 เซ็นติเมตร
อุณหภูมไิ อนํ้าร้อนยวดยิง่ 150-170 องศาเซลเซียส ความดันไอนํ้ าในระบบอบแห้ง 106.1 kPa
พบว่า ความเร็วตํ่าสุดของไอนํ้ าร้อนยวดยิง่ ที่ทําให้ขา้ วเปลือกเกิดฟลูอไิ ดซ์เบด มีค่าประมาณ
2.6 เมตรต่อวินาที อุณหภูมไิ อนํ้าร้อนยวดยิง่ มีอทิ ธิพลต่ออัตราการอบแห้งมากกว่า ความสูงเบด
ข้าวเปลือกที่ความสูงเบด 10 เซนติเมตร ความเร็วไอนํ้ าร้อนยวดยิง่ 1.3 เท่า ของความเร็ว
ตํ่าสุดทีเ่ กิดฟลูอไิ ดซ์เบด อุณหภูมอิ นิ เวอร์ชนั (Inversion Temperature) มีค่าตํ่ากว่า 150 องศา
เซลเซียส เล็กน้อย ในการอบแห้งด้วยไอนํ้ าร้อนยวดยิง่ สามารถลดความชืน้ ได้ต่ําถึงร้อยละ 18
โดยที่ เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าลดความชื้นตํ่ากว่านี้เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวจะลดลง
อย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับการอบแห้งด้วยอากาศร้อนโดยใช้เทคนิคเดียวกันของวิจยั ที่
ผ่านมาพบว่า ข้าวทีผ่ ่านการอบแห้งด้วยไอนํ้ าร้อนยวดยิง่ มีเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวสูงกว่าข้าวทีผ่ ่าน
การอบแห้งด้วยอากาศร้อนประมาณร้อยละ 30 และข้าวทีอ่ บแห้งด้วยไอนํ้ าร้อนยวดยิง่ มีสคี ลํ้า
กว่าข้าวที่อบแห้งด้วยอากาศร้อน แต่ สอี ่ อนกว่าข้าวนึ่งที่ได้จากโรงสีขา้ วนึ่ง จากการทดสอบ
ความยอมรับในการบริโภคพบว่าข้าวทีอ่ บแห้งด้วยไอนํ้าร้อนยวดยิง่ มีลกั ษณะเป็ นข้าวนึ่ง
88888888 กริช เจียมจิโรจน์ , สมชาติ โสภณรณฤทธิ ์ และ สมบูรณ์ เวชกามา (2544 :
บทคัดย่อ) นํ าเสนอแนวทางในการแปรรูปข้าวโดยใช้กระบวนการอบแห้งข้าวกล้อง ซึ่งทําการ
ทดลองอบแห้งข้าวกล้องเปรียบเทียบกับการอบแห้งข้าวเปลือก สภาวะของอุณหภูมอิ ากาศร้อน
ทีใ่ ช้ในการอบแห้ง 45, 55 และ 65 องศาเซลเซียส อัตราการไหลอากาศจําเพาะของอากาศ 12
m3/min-m3 ในการลดความชื้นข้าวเปลือกทีร่ อ้ ยละ 22 เทียบกับการลดความชืน้ ข้าวกล้องทีไ่ ด้
จากการเตรียมข้าวเปลือกที่สภาวะเดียวกัน ให้เหลือร้อยละ 14 w.b. จากการทดลองพบว่า
ระยะเวลาการอบแห้งลดความชื้นของข้าวกล้องมีค่าน้ อยกว่าระยะเวลาการอบแห้งข้าวเปลือก
ตามปกติประมาณร้อยละ 50-55 จากผลการทดสอบคุณภาพข้าวสารที่ได้จากการอบแห้งข้าว
กล้องในรูปของปริมาณต้นข้าวและความขาวพบว่า ปริมาณต้นข้าวทีไ่ ด้มคี ่าลดลงเมื่ออุณหภูม ิ
การอบแห้งสูงขึน้ ความขาวของข้าวสารทีไ่ ด้จากกระบวนการอบแห้งข้าวกล้องมีค่าเปลีย่ นแปลง
เพียงเล็กน้อย
88888888 ลือพงษ์ ลือนาม (2544 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิธชี ะลอการเสื่อมคุณภาพข้าวเปลือก
ความชื้นสูง โดยการดูดระบายอากาศออกจากกองข้าว ในระหว่างการรอขนย้ายและ/หรือไม่
สามารถลดความชื้นได้ ซึ่งแบ่งการศึกษาวิจยั เป็ น การศึกษาลักษณะพฤติกรรมของอุ ณหภูม ิ
และการสะสมความร้อนภายในกองข้าว การศึกษารูปแบบการจัดวางท่อดูดระบายอากาศออก
จากกองข้าว และการศึกษาอัตราการดูดระบายอากาศออกจากกองข้าว ซึ่งมีผลการศึกษาโดย
สรุป ดังนี้ 1. การศึกษาลักษณะพฤติกรรมของอุณหภูมแิ ละความร้อน สําหรับการกองข้าวอยู่กบั
ทีภ่ ายในและภายนอกอาคาร ความชืน้ เริม่ ต้นประมาณร้อยละ 23 พบว่า พฤติกรรมของอุณหภูม ิ
ภายในกองข้าวบ่งชี้ถึงตําแหน่ งเริม่ ต้นการสะสมความร้อนบริเวณกลางกอง และการเคลื่อนที่
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ของอากาศร้อนชื้นภายในกองข้าว ซึ่งมีลกั ษณะสมมาตรเชิงเรขาคณิตตามแกนกอง จากขอบ
ฐานกรวยกองโดยรอบเคลื่อนที่เข้าหากลางกอง แล้วนํ าพาความร้อนและไอนํ้ าขึน้ สู่ยอดกรวย
กอง จนอุณหภูมเิ พิม่ สูงขึน้ ถึง 60 องศาเซลเซียส ทําให้คุณภาพข้าวลดลงโดยเฉพาะความขาว
ของข้าวสาร 2. การศึกษารูปแบบการจัดวางท่อดูดระบายอากาศออกจากกองข้าวความชื้น
เริม่ ต้น ร้อยละ 20.4 พบว่า การดูดระบายอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการไหล 2 ลบ.ม.ต่อ
นาที-ลบ.ม. ในการจัดวางท่อดูดรูปทางท่อเดีย่ วและท่อแยก ช่วยลดอุณหภูมภิ ายในกองข้าวให้
ใกล้เคียงกับอุณหภูมอิ ากาศแวดล้อมภายในเวลา 1 ชัวโมง
่
โดยยังรักษาคุณภาพข้าวไว้ได้ด ี
และยังช่วยลดความชืน้ ข้าวเปลือกให้ต่ําลง ซึง่ กรณีจดั วางท่อดูดรูปทรงท่อแยก ข้าวเปลือกทีผ่ วิ
ท่อดูดเกิดการงอกเป็ นต้นอ่อนและมีราสีขาวเล็กน้อย แต่ไม่เกิดขึน้ กับกรณีจดั วางท่อดูดรูปทรง
ท่อเดีย่ ว เนื่องจากมีรปู แบบสอดคล้องกับรูปทรงกองข้าว ทําให้ระบายความร้อนและไอนํ้ าออก
จากกองข้าวได้ด ี ส่วนกรณีไม่มกี ารดูดระบายอากาศอุ ณหภูมภิ ายในกองข้าวเพิม่ สูงขึน้ ถึง 60
องศาเซลเซียส 3. การศึกษาอัตราการดูดระบายอากาศออกจากกองข้าว สําหรับการจัดวางท่อ
เดีย่ ว ความชืน้ เริม่ ต้นร้อยละ 29.3 พบว่า การดูดระบายอากาศด้วยอัตราการไหล 0.5, 1.0 และ
1.5 ลบ.ม.ต่อนาที-ลบ.ม. ข้าวเปลือก ช่วยลดอุณหภูมภิ ายในกองข้าวให้ใกล้เคียงกับอุณหภูม ิ
อากาศแวดล้อมภายในเวลา 10-20 ชัวโมง
่
เป็ นการป้ องกันการสะสมความร้อนภายในกองข้าว
ถึงแม้ขา้ วเปลือกบริเวณระหว่างปลายท่อและพื้นมีความชื้นค่อนข้างมาก มีราสีขาวเล็กน้ อยก็
ตาม แต่โดยรวมข้าวยังคงคุณภาพดีไม่เกิดความเสียหาย และอัตราการไหล 1.0 และ 1.5 ลบ.
ม./นาที-ลบ.ม. ข้าวเปลือ ก ยัง มีส่ว นช่ ว ยลดความชื้นข้าวเปลือ กให้ต่ํ าลงด้ว ย ซึ่ง การไม่ดูด
ระบายอากาศ เกิดความร้อนสูงภายในกองข้าว จนอุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วต่อเนื่องถึง 60
องศาเซลเซียส ภายในเวลา 20 ชัวโมง
่
และเพิม่ ขึน้ สูงถึง 80 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 40
ชัวโมง
่
ทําให้ความขาวของข้าวสารลดลงภายในเวลา 2-3 วัน เมื่อทดลองเป็ นเวลา 7 วัน ลดลง
ตํ่ากว่าทัง้ สามกรณีถงึ 20 หน่ วย ดังนัน้ อัตราการไหล 0.5 ลบ.ม.ต่อนาที-ลบ.ม. ข้าวเปลือก จึง
เพียงพอสําหรับการดูดระบายความร้อนออกจากกองข้าว ในการชะลอการเสื่อมคุณภาพของ
ข้าวเปลือกความชืน้ สูง โดยยังคงรักษาคุณภาพข้าวไว้ได้ด ี
วิลสัน (Wilson, 2011 : Abstract) ได้พฒ
ั นาและทดสอบเครื่องอบแห้งแบบเม็ด
ผสมแบบต่อเนื่องทีม่ กี ําลังการผลิต 250 กิโลกรัมถึง 1 ตันราคาประหยัดต้นทุนตํ่า (ชนิด LSU)
ถูกออกแบบและพัฒนาขึน้ เครือ่ งเป่ าประกอบด้วย 3 ส่วนหลักไดแก่ 1 การอบแห้งห้องทีท่ ําจาก
ท่อรูปตัววีทห่ี อ้ ยลงมา 2 เครือ่ งเป่ าลมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ าขนาด 750 วัตต์ (1 แรงม้า) และพัดลม
แบบแรงเหวีย่ งอากาศแห้ง 3 เครื่องทําความร้อนไฟฟ้ า 1 กิโลกรัม 4 ลูกกลิง้ บังคับข้าวที่
ขับเคลื่อนด้วยเกียร์ไฟฟ้ าขนาด 3kW ด้วยกระปุกเกียร์ลดขนาด 37.5: 1 การทดลองดําเนินการ
ระหว่างเดือนเมษายนและมิถุนายน 2554 พบว่าข้าวเปลือกที่ความชื้นเริม่ ต้นที่ค่าความชื้น
ระหว่างร้อยละ19.7 - 26.6 ลดลงเหลือร้อยละ11.8 - 13.5 ตามลําดับ การอบแห้งด้วยแสงแดด
ยังเป็ นตัวควบคุม ระยะเวลาในการอบแห้งของเครื่องอบแห้งของเครื่องอบอยู่ในช่วง 4.8-5.7

52
ชัวโมงและสํ
่
าหรับดวงอาทิตย์ การอบแห้ง 5 ชม. อัตราการลดความชืน้ อยู่ท่ี 1.16-2.41% / h
สําหรับการอบแห้งด้วยเครือ่ งอบและ 2.18% สําหรับการอบแห้งด้วยแสงแดด การฟื้ นสภาพและ
ผลผลิต ข้ า วเปลือ กจาก การอบแห้ ง ด้ ว ยเครื่อ งจัก รกลดี ก ว่ า การอบแห้ ง ด้ ว ยแสงแดด
ประสิทธิภาพการทําความร้อนของการอบแห้งการส่งมอบสีร่ ายการมีตงั ้ แต่ 36.40% -62.70%
แม้ว่าการใช้พลังงานจะไม่ได้กต็ ามวัดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจะลดลงหากใช้เตาเผาชีวมวล
(แกลบ) แทน

