บทที่ 5
สรุป อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุป
88888
จากการทดสอบหาความชื้น ของข้า วเปลือ กพัน ธ์ กข.51 หลัง จากการอบด้ว ย
ต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่สําหรับเกษตรกรทีไ่ ด้สร้างขึน้ ดูภาคผนวก ก และ ข
ประกอบ ด้วยวิธที างสถิตพิ บว่า การทดลองอบข้าวเปลือกนํ้าหนัก 500 กิโลกรัม ที่ความชื้น
เริม่ ต้นเฉลีย่ ร้อยละ 20.27 ความชืน้ เฉลีย่ ลดลงเหลือร้อยละ 15.37 อุณภูมทิ ใ่ี ช้ในการอบเฉลีย่
53.33 องศาเซลเซียส ปริมาณก๊าซที่ใช้เฉลี่ย 2.9 กิโลกรัม ในเวลา 180 นาที โดยคิดมูลค่า
พลังงานไฟฟ้ าทีใ่ ช้ 73 บาท และมูลค่าก๊าซหุงต้มทีใ่ ช้ 72 บาท มูลค่าพลังงานทีใ่ ช้ทงั ้ สิน้ 145
บาทต่อ 500 กิโลกรัม(ก่อนอบ) หรือเท่ากับ 0.29 บาทต่อ 1 กิโลกรัม
88888
เมื่อเปรียบเทีย่ บกับมาตรฐานข้าวเปลือกความชืน้ ร้อยละ 15 พบว่า ข้าวเปลือกที่
ผ่านการอบจากต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกเคลื่อนที่สําหรับเกษตรกร มีค่าเฉลี่ยความชื้นร้อย
ละ 15.37 ซึ่งสูงกว่าความชื้นมาตรฐานร้อยละ 0.38 ทําการเทียบกับความชืน้ มาตรฐานของ
ข้า วเปลือ กที่ร้อ ยละ 15 และทดสอบด้ว ยวิธ ีท างสถิติโ ดยมีนัย สํา คัญ ทางสถิติร ะดับ .05
ผลการวิจยั พบว่า ค่าความชื้นของข้าวเปลือกที่ผ่านการอบด้วยต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือก
แบบเคลื่อนที่สําหรับเกษตรกรกับความชื้นมาตรฐานของข้าวเปลือกที่ร้อยละ 15
มีค่าไม่
แตกต่าง ทีร่ ะดับความชื่อมันที
่ ร่ อ้ ยละ 95
อภิ ปรายผล
จากการทดสอบนํ าข้าวเปลือก 500 กิโลกรัม ความชื้นเฉลี่ยที่รอ้ ยละ 20.27 เมื่อ
ผ่านการอบด้วยต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนทีส่ ําหรับเกษตรกร เป็ นเวลา 180 นาที
อุ ณ หภู มทิ ่ีใ ช้ใ นการอบข้า วเปลือ กเฉลี่ย 53.33 องศาเซลเซียส ปริมาณก๊ า ซที่ใ ช้เ ฉลี่ย 2.9
กิโลกรัม ความชื้นเฉลี่ยลดลงเหลือร้อยละ 15.37 กําลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ 8,448 วัตต์ คิดมูลค่า
พลังงานไฟฟ้ าทีใ่ ช้ 73 บาท และมูลค่าก๊าซหุงต้มทีใ่ ช้ 72 บาท มูลค่าพลังงานทีใ่ ช้ทงั ้ สิน้ 145
บาทต่อ 500 กิโลกรัม(ก่อนอบ) หรือเท่ากับ 0.29 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม
สมชาติ โสภณรณฤทธิ ์ และคณะ (2545 : 59-69) เมื่ออัตราการป้ อนข้าวเปลือก
เท่ากับ 4,821 กิโลกรัม ต่อชัวโมง
่
สามารถลดความชืน้ ข้าวเปลือกจากร้อยละ 28 เหลือร้อยละ
23 ของฐานแห้ง โดยสิน้ เปลืองกําลังไฟฟ้ าและนํ้ ามันดีเซล 9,646 วัตต์ และ 17.6 ลิตรต่อชัวโมง
่
ตามลําดับ, สิน้ เปลืองพลังงานปฐมภูมจิ ําเพาะ 6.15 เมกะจูลต่อกิโลกรัมนํ้ าที่ระเหย, กําลัง
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ไฟฟ้ าทีใ่ ช้ขบั มอเตอร์พดั ลมและมอเตอร์สนสะเทื
ั่
อน มีค่าประมาณร้อยละ 55 ของมอเตอร์
พัดลม กรณีอบแห้งด้วยเทคนิคการทําไหลทีไ่ ม่มกี ารสัน่ กรณีท่มี กี ารอบแห้ง 12 ชัวโมงต่
่
อวัน
และ 90 วันต่อปี จะมีค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่องอบแห้งข้าวเปลือก 1.5 บาท ต่อกิโลกรัมนํ้ าที่
ระเหย แบ่งเป็ น ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่องอบแห้ง 0.5 บาทต่อกิโลกรัมนํ้ าที่ระเหย และ
ค่าใช้จา่ ยในการ ดําเนินการอบแห้ง 1 บาทต่อกิโลกรัมนํ้าทีร่ ะเหย เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจยั นี้
พบว่า ค่าใช้จา่ ยในงานวิจยั นี้น้อยกว่าเมือ่ เทียบค่าใช้จ่ายต่อกิโลกรัม
อรอนงค์ ศรีพวาทกุล และคณะ (2537 : 1-20) ศึกษาหาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการ
อบแห้ง ข้าว เปลือ กที่ช่ว งความชื้นสูงของเครื่อ งอบแห้งฟลูอิด ไดซ์เ บดอย่างต่ อ เนื่องโดยใช้
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ควบคู่ไปกับผลจากการทดลอง ซึ่งจะพิจารณาที่อตั รา การผลิตสูง
ความสิ้นเปลืองพลังงานตํ่า และข้าวทีไ่ ด้มคี ุณภาพอยู่ในเกรดดี ผลจาก การจําลองแบบปั ญหา
ทางคณิตศาสตร์ ที่อุณหภูมขิ องอากาศ 115 องศาเซลเซียส ความชื้นเริม่ ต้นของข้าวเปลือก
ร้อยละ 30 มาตรฐานแห้ง ความชื้นสุดท้ายร้อยละ 24 มาตรฐาน แห้ง อุณหภูมแิ ละความชื้น
สัมพัทธ์ของอากาศแวดล้อม 30 องศาเซลเซียส และ 70 องศาเซลเซียส ตามลําดับ พบว่าที่
ความสูงของ weir 10 เซนติเมตร อัตราการไหลของ อากาศจําเพาะ 0.043 kg/s-kg dry matte
อัตราการหมุนเวียนของอากาศร้อยละ 80 มีอตั ราส่วนระหว่างพลังงานที่ใช้ระเหยนํ้ าต่ออัตรา
การผลิตตํ่าสุด โดยจะสิน้ เปลืองพลังงานปฐมภูม ิ 7.9 MJ/kg-water มีค่าใช้จ่ายในการอบแห้ง
2.05 บาทต่อกิโลรัมนํ้าทีร่ ะเหยเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจยั นี้ พบว่า ค่าใช้จ่ายในงานวิจยั นี้น้อย
กว่าเมือ่ เทียบค่าใช้จา่ ยต่อกิโลกรัม
การรวมกลุ่มของเกษตรกรในนามสหกรณ์, วิสาหกิจชุมชน หรือรวมกลุ่มในนาม
อื่นๆ จะเป็ นการเพิม่ ศักยภาพในการเก็บเกีย่ วข้าวเปลือกได้มากพอกับค่าการลงทุนคุม้ ค่าในการ
ดําเนินการจัดสร้างเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่ เนื่องจากการอบข้าวเปลือกของต้นแบบ
เครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนทีส่ ําหรับเกษตรกร ใช้ระยะเวลาเพียง 180 นาที หรือ 3ชัวโมง
่
ต่อ 500 กิโลกรัม หากมีขา้ วเปลือกทีจ่ ะใช้อบไม่เพียงพอจะเป็ นการเสียโอกาสในการใช้งานของ
เครือ่ งอบข้าวเปลือก แต่หากมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรจะเป็ นผลทีด่ ตี ่อเกษตรกร
การเคลื่อนย้ายเครื่องต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่สําหรับเกษตรกร
ได้ดาํ เนินการออกแบบชุดลากจูงให้เหมาะสมกับรถยนต์ชนิดกระบะทีม่ ใี ช้งานกันอยู่ทวไป
ั ่ เพียง
ส่วนกันชนหลังของรถยนต์เป็ นแบบติดตัง้ ชุดสลักยึดจากจูงจึงเคลื่อนย้ายได้สะดวก
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 สถานทีใ่ นการใช้อบควรเป็ นลักษณะเป็ นหลังคาสูงทีป่ ้ องกันแสงอาทิตย์และ
นํ้าค้างหรือนํ้าฝนได้
1.2 พื้นที่ปริเวณที่ตงั ้ เครื่องอบข้าวควรเป็ นพื้นแข็งรองรับนํ้าหนักของเครื่อง
ขณะทําการอบข้าวเปลือกได้อย่างมันคง
่
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรปรับเปลีย่ นอุณภูมใิ นการทดลองให้หลากหลาย
2.2 พันธุข์ า้ วทีใ่ ช้ในการทดสอบควรหลากหลาย

