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II 

Message from Dean of the Faculty of Engineering  
of Khon Kaen University 

It is a great pleasure to welcome you to the 14th International and 
22nd National TSAE conference (TASE2021). It is an honor for the Faculty of 
Engineering of Khon Kaen University to organize TSAE 2021 with Thai Society 
of Agricultural Engineering (TSAE) in this year. TSAE 2021 conference is the 
premier forum for the presentation of new technologies, innovation, and 
research in the fields regarding the agricultural and food industries. It brings 
together leading researchers, engineers, and scientists in the domain of 
interest from around the world. 

The main objective of the conference is to provide an open forum to exchange and disseminate new 
knowledge, research experiences and professional expertise among professionals, researchers, and people 
whose works related to Agricultural Engineering.  For TSAE 2021, the topic areas are including Power and 
Machinery, Soil and Water Engineering, Postharvest and Food Engineering, Structures and Buildings, Logistic and 
Supply Chain Management, Electronics and Information Technology, and Energy and Environment . 

I am pleased to know that the Thai Society of Agricultural Engineering (TSAE) has been cooperating with 
various agencies around the world to achieve its targeted goals. 

Despite the COVID- 19 outbreak has transformed this event into a virtual conference, participants are 
still able to present their findings, and engaged the activities as traditional conference. These fruitful outcomes 
prove to be beneficial contributing to the development of technology and innovations in agricultural engineering 
in the future.  I do hope that this virtual conference will enlighten all of us with some innovative technologies 
and even lead to useful implementation in our respective countries. 

Thank you for joining us at TSAE 2021. 
 
 
 
  (Assoc.Prof.Ratchaphon  Suntivarakorn) 
  Dean, Faculty of Engineering, 
  Khon Kaen University  



 

III 

TSAE2021 
Committee 

 
Scientific Committee 
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IV 

TSAE 2021 PROGRAM 
May 12 – 13, 2021 

Khon Kaen University, Thailand 
 

May 12, 2021 
Time (GMT+7) Activity 
09.00 – 09.30 Opening Ceremony (Zoom room 1) 

Prof. Dr. Monchai Duangjinda 
Vice President for Research and Graduate Studies, Khon Kaen University 

09.30 – 10.15 Keynote topic: ทิศทางวิศวกรรมเกษตรของประเทศไทย 
Ms.Dares Kittiyopas 
Inspector General of Ministry of Agriculture and Cooperatives and President of Thai 
Society of Agricultural Engineering 

10.15 – 11.00 Keynote topic: Start with Development of More Precise Sensing Technologies for 
Agriculture, Livestock and Aquaculture 
Prof. Dr. Naoshi KONDO 
Kyoto University 

11.00 – 11.45 Keynote topic: Plant phenotyping as a great tool leading to smart agriculture 
Assoc. prof. Dr. Takashi Okayasu 
Kyushu University 

11.45 – 13.00  Lunch 
13.00 – 16.00  Oral Presentation (International presentation) (Zoom room 1) 
13.00 - 13.45 Invited speaker: อุตสาหกรรมกำลังมองหาอะไรจากนักวิจัยด้านเกษตรอัจฉริยะ (Zoom room 2) 

คุณมหิศร ว่องผาติ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท HG Robotics จำกัด 

14.00 – 16.00 Oral Presentation (National presentation) (Zoom room 2 and 3) 
May 13, 2021 

Time (GMT+7) Activity 
09.00 – 11.30  Oral Presentations 
11.45 – 12.15 Closing Ceremony Zoom ID: (Zoom room 1) 

 Introduction to TSAE 2022 



 

V 

International Presentation (May 12, 2021) 
Oral Presentation Session 1: Agricultural Processing, Post Harvest Technology, and Food Engineering 
Zoom room 1 ID: Meeting ID: 980 5753 2086; Passcode: 390671 

Chair Assoc. Prof. Khanita Kamwilaisak: Khon Kaen University 
Time (GMT+7) ID Titles 
13.15 – 13.30 24 The Pathway of Resilient Agricultural Supply Chain: Case Study of Thailand 

 Paritud Bhandhubanyong and Poovadol Sirirangsi 
13.30 – 13.45 27 Small-Scale Demucilager Machine for Arabica Coffee (Coffea arabica) 

 Erickson Dominguez 
13.45 – 14.00 31 Drying characteristics of cherry tomato and nutrients stability during microwave-assisted  

hot air drying 
 Lamul Wiset, Nattapol Poomsa-Ad and Wiriya Onsaard 

14.00 – 14.15 33 Effects of Parboiling Pretreatments on Physicochemical and Microstructural Properties 
of Puffed Germinated Brown Rice 

 Saksit Sonsomboonsuk and Tiraporn Junyusen 
14.15 – 14.30 42 Designing of the small mixed-flow dryer and studying of hot air distributions 

 Sitthiphon Sriwiset, Cherdpong Chiawchanwattana, Suphan Yangyuen and Juckamas  
Laohavanich 

14.30 – 14.45 51 Development of Coco Peat Brick Making Machine 
 Joy Quibuyen, Ruel Peneyra and Efren Dela Cruz 

14.45 – 15.00  Take a break 
  



 

VI 

Oral Presentation Session 2: Nondestructive Testing for Agricultural Products, Renewable Energy in Agriculture  
Zoom room 1 ID: Meeting ID: 980 5753 2086; Passcode: 390671 

Chair Asst. Prof. Jetsada Posom: Khon Kaen University 
Time (GMT+7) ID Titles 
15.00 - 15.15 3 Wavelengths selection based on genetic algorithm (GA) and successive projections 

algorithms (SPA) combine with PLS regression for determination the soluble solids 
content in Nam-DokMai mangoes based on Near infrared spectroscopy 

 Kanvisit Maraphum, Artjima Ounkeaw, Pornnapa Kasemsiri, Salim Hiziroglu and Jetsada 
Posom 

15.15 - 15.30 21 Classification the N, P and K Concentration Levels of Durian (Durio Zibethinus Murray 
CV. Mon Thong) Leaf using Near Infrared Spectroscopy 

 Thitima Phanomsophon, Nukoon Tawinteung, Lampan Khurnpoon and Panmanas 
Sirisomboon 

15.30 - 15.45 74 Effect of cooling load on water warming device from the refrigeration system 
 Adirek Suriyawong, Sira Saisorn, and Somchai Wongwises 

15.45 - 16.00 77 Preparation of Sewage Sludge Using Pelletization as Raw Material in Gasification Process  
 Thitikorn Kijjanasiri, Pansa liplap, Weerachai Arjharn, Thipsuphin Hinsui 

16.00-16.15 52 Development of a Mini Twin-Shaft Polyethylene Terephthalate (PET) Bottle Shredder 
 Marjun Caguay, Romeo Gavino, Helen Gavino and Theody Sayco 

 
  



 

VII 

International Presentation (May 13, 2021) 
Oral Presentation Session 3: IT, Automation, Precision Farming, and Agricultural Waste Utilization 
Zoom room 1 ID: Meeting ID: 980 5753 2086; Passcode: 390671 

Chair Assoc. Prof. Thana Radpukdee  : Khon Kaen University 
Time (GMT+7) ID Titles 
09.00 – 09.15 32 Study control of multi-directional wheel Sorter 

 Pacharaa Juyploy and Theerasak Srimitrungroj 
09.15 – 09.30 39 Study of PM2.5 on February in Nakhonratchasima Province, Thailand 

 Somphinith Muangthong, Suphitcha Moungprasert and Chuti Moungprasert 
09.30 – 09.45 54 Investigation of Thermal and Environmental Conditions of an Enclosed White Shrimp 

Hatchery Building 
 Kamthon Septham, Yaowaree Sakvimonporn, Tanawat Suthon, Jiraphon Ngamtrirat and 

Witthawat Sanghirun 
09.45 – 10.00 10 Hyper Low Cost Rice Mechanization System 

 Nobutaka Ito 
10.00 – 10.15 37 A Rice Planter with Ridge sets for Small Farm Tractor 

 Phattharaphong Chantharasee and Samart Bun-art 
10.15 – 10.30  Take a break 



 

VII 

National Presentation (May 12, 2021) 
Oral Presentation Session 1: Agricultural Processing, Post Harvest Technology, and Food Engineering (กลุ่มที่ 1) 
Zoom room 2 ID: Meeting ID: 920 8885 7757; Passcode: 441329 

Chair รศ. ดร. ชัยยันต์ จันทร์ศิริ: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Time (GMT+7) ID Titles 
14.00 – 14.15 5 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นมันสำปะหลังแบบลูกเต๋า 

 ชานน ธิติกุลวัฒน์, ธีรพงศ์ ผลโพธ์ิ และ บัณฑิต ทองสร้อย 
14.15 – 14.30 12 วิจัยและพัฒนาเครื่องคัดแยกสีผลสตรอเบอร์รี่โดยใช้เทคนิค Image Processing 

 สนอง อมฤกษ์, มานพ รักญาติ, พงษ์รวี นามวงศ์, นิติ ผูกจิต, สรวิศ จันทร์เจนจบ และ นายสุพัฒธณกิจ  
โพธ์ิสว่าง 

14.30 – 14.45 14 การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วพร้า 
 เรวัฒน์ เติมกล้า 

14.45 – 15.00 22 การพัฒนาและประเมินผลเครื่องอบแห้งแบบตู้สี่เหลี่ยมในการแปรรูปชาฝรั่ง 
 สถิตย์พงศ์ รัตนคำ, เกรียงศักดิ์ นักผูก, อภิวัฒน์ ปัญญาวงค์, สมพล นิลเวศน์ และ อนันต์ ปัญญาเพิ่ม 

15.00 – 15.15 23 ทดสอบและพัฒนาเครื่องอบแห้งชาฝรั่งแบบถังครึ่งวงกลม 
 เกรียงศักดิ์ นักผูก, สถิตย์พงศ์ รัตนคำ, อภิวัฒน์ ปัญญาวงค์, อนันต์ ปัญญาเพิ่ม และ สมพล นิลเวศน์ 

15.15 - 15.30  Take a break 
  



 

VIII 

Oral Presentation Session 2: Agricultural Processing, Post Harvest Technology, and Food Engineering (กลุ่มที่ 2) 
Zoom room 2 ID: Meeting ID: 920 8885 7757; Passcode: 441329 

Chair รศ. ดร. ชัยยันต์ จันทร์ศิริ: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Time (GMT+7) ID Titles 
15.30 - 15.45 28 วิจัยและพัฒนาเครื่องตัดแต่งก่ิงเงาะชนิดเลื่อยชักแบบมอเตอร์เกียร์ทดกำลัง 

 ธนาวัฒน์ ทิพย์ชิต, วุฒิพล จันทร์สระคู, สราวุฒิ ปานทน, บุญญฤทธ์ิ นวนขนาย, พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์,  
บัณฑิต จิตรจำนงค์, อนุสรณ์ สุวรรณเวียง, ประวีณา ศรีแวงเขต และ ปิยชาติ พุ่มมณี 

15.45 - 16.00 61 การพัฒนาเครื่องสไลด์กล้วยน้ำว้า 
 กฤษฎากร บ ุดาจันทร์ , นินพนธ์ ภ ูวเกียรต ิกำจร , ธัญญา ปรเมษฐานุว ัฒน์ และ ป ิยะพงษ์  

ศรีวงษ์ราช 
16.00 - 16.15 70 ผลของเทคนิคกระแสไฟฟ้าความเข้มต่ำต่อการรักษาคุณลักษณะเชิงคุณภาพของมะม่วงสุกตัดแต่ง

พร้อมบริโภค 
 ดุสิดา หนูทอง, ฐิติชญา พรหมขวัญ, มนัสยา จงศรีวัฒนพร, วฤทธ์ิ วิชกูล และ บุษวรรณ หิรัญวรชาติ 

16.15-16.30 49 การผลิตเนยเทียมโดยใช้อาร์คดิสชาร์จพลาสมาจากขดลวดเทสลาในการเติมไฮโดรเจน 
 Kunlanan Puprasit, Doonyapong Wongsawaeng, Kanokwan Ngaosuwan, Worapon 

Kiatkittipong and Suttichai Assabumrungrat 
16.30-16.45 58 Development of torque transducer devices for measuring the power of Thai-Designed 

combine Harvester 
 Nuttaphon Sokudlor, Somposh Sudajan, Kittipong Laloon, Peeranat Ansuree, Chaiyan 

Junsiri, Attasit Soihin and Singrun Charee 
 
  



 

IX 

National Presentation (May 12, 2021) 
Oral Presentation Session 3: Plant Production and Farm Machinery  
Zoom room 3 ID: Meeting ID: 979 7022 0608; Passcode: 513574 

Chair ผศ. ดร. คำนึง วาทโยธา: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Time (GMT+7) ID Titles 
14.00 – 14.15 50 การประเมินสมรรถนะเครื่องเก่ียวนวดขนาดเล็ก 

 กีรศักดิ์ หลวงฤทธ์ิ และ เสมอขวัญ ตันติกุล 
14.15 – 14.30 53 การพัฒนาชุดปลูกสตรอเบอรี่แนวตั้งแบบเอเฟรมเคลื่อนที่อัตโนมัติเพื่อเฉลี่ยรับแสงแดดธรรมชาติ 

 เอกภาพ ป้านภูมิ, วุฒิพล จันทร์สระคู, เวียง อากรชี, สราวุฒิ ปานทน, ธนพงค์ แสนจุ้ม, อานนท์  
สายคำฟู, พงษ์รวี นามวงศ์, อุทัย ธานี, วรรธนะ สมนึก และ กฤษณะ เทียนมณี 

14.30 – 14.45 60 การประเมินผลเครื่องเก่ียวนวดถั่วเหลืองแบบติดรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กในสภาพแปลง 
 วุฒิพล จันทร์สระคู, วรรธนะ สมนึก, เอกภาพ ป้านภูมิ, อนุชิต ฉ่ำสิงห์ และ สิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ 

14.45 – 15.00 62 การออกแบบและประเมินผลของเครื่องล้างแก่นตะวัน 
 วารี ศรีสอน, ณัฐพงษ์ ประภาการ, ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ, จาริณี จงปลื้มปิติ และ หฤทัย มาศโค้ง 

15.00 – 15.15 63 ผลของความเร็วลมและเวลาที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องเป่าแห้งแก่นตะวันหลังการล้างทำความสะอาด 
 วารี ศรีสอน, พีรณัฐ อันสุรีย์, พลเทพ เวงสูงเนิน, สาวิตรี ประภาการ และ ปรเมศวร์ สุทธิประภา 

15.15 - 15.30  Take a break 
Oral Presentation Session 4 : Plant Production and Farm Machinery and Nondestructive Testing for Agricultural 

Products 
Zoom room 3 ID: Meeting ID: 979 7022 0608; Passcode: 513574 

Chair ผศ. ดร. คำนึง วาทโยธา: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
15.30 - 15.45 73 อัตราส่วนและชนิดของสารกำจัดวัชพืชที่เหมาะสมในการฉีดพ่นด้วยโดรนในแปลงอ้อย 

 พีส คูณดี, ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์, สันติไมตรี ก้อนคำดี และ กิตติพิชญ์ อึงสถิตถาวร 
15.45 - 16.00 69 วิจัยและพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติการให้น้ำทุเรียนโดยใช้ค่าจากถาดวัดระเหย (Epan) 

 พิมพ์ชนก ทัพภูมิ, วิโรจน์ โหราศาสตร์, บดินทร์ ณ จินดา, อุทัย ธานี และ พักตร์วิภา สุทธิวารี 
16.00 - 16.15 26 การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการประเมินปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลังโดยใช้เนียร์อินฟราเรด  

สเปกโทรสโกปี 
 กานต์วิสิทธ์ิ มาระภูมิ, ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์, เสรี วงษ์พิเชษฐ และ เจษฎา โพธ์ิสม 

16.15 - 16.30 41 การศึกษาเปรียบเทียบค่าทางไฟฟ้าของตัวอย่างปาล์มน้ำมันด้วยหัววัดแบบเข็มและหัววัดทรงกระบอก
กับเครื่องวัดค่าทางไฟฟ้ามาตรฐาน 

 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร, ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์, นายพงษ์รวี นามวงศ์, ปริญญวัฒน์ อยู่ทองอินทร์ ,  
คชธร อ่างบุญพงษ์ และ สุรชาติ ระย้าทอง 

16.30-16.45 68 เกณฑ์การออกแบบเครื่องผสมสารเคมีอัตโนมัติที่เหมาะสมสำหรับการฉีดพ่นโดยใช้โดรน 
 เขมพัฒน์ ภู่เจริญศิลป์, ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ, เสรี วงส์พิเชษฐ, เจษฎา โพธิ์สม, กิตติพิชญ์  

อึงสถิตถาวร และ Eizo Taira 
 

 
National Presentation (May 13, 2021) 



 

X 

Oral Presentation Session 5: Agricultural Processing, Post Harvest Technology, and Food Engineering (กลุ่มที่ 2) 
Zoom room 2 ID: Meeting ID: 920 8885 7757; Passcode: 441329 

Chair ผศ. ดร. โพยม สราภิรมย์: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Co-chair  

Time (GMT+7) ID Titles 
09.00 – 09.15 6 การศึกษาการเคลื่อนที่ของเมล็ดข้าวเปลือกในหออบแห้งแบบลมร้อนด้วยวิธีการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ 

 ณัฐพงษ์ วงศ์บับพา, ธรรมรัตน์ แยบสูงเนิน, กระวี ตรีอำนรรค, เทวรัตน์ ตรีอำนรรค และ ปรีดา 
ปรากฎมาก 

09.15 – 09.30 8 การศึกษาค่าความชื้นสมดุลของข้าวขาวดอกมะลิ 105 
 ทินกร เพ็งประโคน, กระวี ตรีอำนรรค และ เทวรัตน์ ตรีอำนรรค 

09.30 – 09.45 15 ผลของการปรับสภาพด้วยวิธีการลวกต่อสมบัติทางกายภาพและเน้ือสัมผัสของมะม่วงโชคอนันต์อบแห้ง 
 จันทนา สีลาน้ำเที่ยง, เทวรัตน์ ตรีอำนรรค และ กระวี ตรีอำนนรค 

09.45 – 10.00 18 อิทธิพลของความชื้นที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพและอากาศพลศาสตร์ของข้าวเปลือก 
 ธรรมรัตน์ แยบสูงเนิน, กระวี ตรีอำนรรค และ เทวรัตน์ ตรีอำนรรค 
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Abstract 

This paper illustrates the study and recommendation of a framework to assess and build resilience 
of supply chains for Thai agricultural sectors. Relevant literatures in resilience and resilient supply chain 

have been studied to define the definitions and its domains. Relevant studies in other countries of 

frameworks in resilient supply chain in couple sectors including agricultural sectors had been reviewed. 
ICT supported in supply chains had also investigated to understand the agility of Thai agricultural sectors. 

Strong collaborations from government, academic institution, research institutions and private sectors 

together with human development are recommended to enhance the resilience of supply chains in different 

agricultural sectors in the future. 
 

Keywords: Resilience, Agricultural Supply Chain, Resilient Supply Chain, Thailand. 
 

Introduction 
The topic of resilience in supply chain has been 

increasingly important across the globe including 

Thailand as the global supply chain has been more 

complicated since supply chains in various industries  

have faced with the pressure of climate change, 
technology disruption, shifting customer preferences,  

global competition, environmental sustainability 

resource scarcity and pandemic. These challenges 
are facing every industries now and in years ahead. 

Shocks from flood, technology disruption and 

international conflicts together with COVID 19 causes  

a compound effects to the global supply chain 
(KPMG, 2020). It means that the industries have not 

had sufficient time to recover from one shock before the  

intrusion of another. This compound consequences 
require the supply chain system to be more resilient 

and adaptive measures are in need to prepare. 

Resilience is an ability of system to withstand 
its components from the external forces and to 

adjust or adapt itself back to pre-disturbance 

promptly. According to aforesaid definition, resilience  

has two characteristics, robustness and agility. 
Robustness is endurance of the system and agility 

involves fast and adaptive measures to cope with 

external stresses. The resilient supply chain has been 
applied and implemented in various industries 

including agriculture. 

This paper is aimed to study the definitions, its 
components, and applications of resilient supply chain  

especially the agricultural supply chain from previous  

literatures and propose the pathway guideline of 

resilience supply chain for agricultural sectors. 

Information communication Technology (ICT) in 
agricultural supply chain are also studied in order to 

understand the agility in Thai supply chain system. Policy  

implications with suggestion are included in this study. 

 

Agricultural Supply Chain 

Supply Chain 

Supply Chain is the integration among raw 
material suppliers, producers, wholesalers and retailers  

to propose and deliver value to the end users 

(Suthivatnarueput et al., 2003). In the past, a supply 

chain was simple. An example is a car manufacturing 
industry in the beginning of twentieth century 

(WBCSD, 2015). Ford owned the factories producing 

cars, steel mills producing flat steels to car factories 
and iron ore mine producing iron ore to steel milling 

plant. The iron ore flowed from the mine to milling 

plant. The flat steels moved from the milling mill to 
the car manufacturing factory and the cars flowed 

from the factory to the customers. Later on, most of 

big companies in the World has focused on their 

own core competencies and outsourced their non-core  
to others, especially cross border since the globalization  

developed, shipping costs dropped and the Asian 

industrialization especially China occurred. Therefore,  
the supply chains have become networked, complicated  

and disaggregated. In addition, the concepts of just in 

time deliveries and lean inventory levels has made 
the supply chain more fragile just in case any 

disruption or discontinuity occurs. 
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Agricultural Supply Chain 

Agricultural supply chain is a supply chain of  

a particular agricultural product such as rice, corn, 

rubber and etc. Bhandhubanyong and Sirirangsi 

(2020) classified the agricultural supply chain into 
three categories which are upstream, midstream and 

downstream supply chain. Upstream supply chain 

involves with relevant activities including seed 
varieties, fertilizer, land, working capital and farming.  

Examples of stakeholders in this supply chain 

category are seed varieties suppliers, fertilizer 
suppliers, farm landlords and farmers. The activities 

in midstream supply chain involves with post-harvest  

activities which are milling, polishing, storage and 

transportation of harvested agricultural products. 
The relevant stakeholders include middlemen, 

millers, brokers and co-operatives. The downstream 

supply chain covers the activities in marketing, 
distribution and exports to end users and valued 

added products which uses particular product (s) as 

raw materials or ingredients. 
 

Resilience: Definition and Domains 

Resilience concept has been applied in various  

fields such as physics, ecology, socio-ecology, disaster  
management, organization behavior, engineering, 

production and supply chain. Bhamra et al. (2011) 

had reviewed literatures in many disciplines about 
the terminology of resilience. They defined resilience  

is the system capacity to be able to withstand the 

external turbulence and discontinuities including an 

ability to return back to original states before the 
external occurs.   

According to Heinicke, M. (2014), resilience 

comprises of two domains, robustness and agility. 
The robustness is defined as an ability of a material 

or system to endure from external forces or changes 

according to its system configuration. There are two 
components of robustness which are anticipation 

and preparedness. Anticipation is an ability to anticipate  

of change. Preparedness is resistant to endure external  

change or turbulence. 

The robustness is a property of system which is 

akin to a mechanical property of a material. If 

continuous level of forces are applied to a material 
or structural system by a load test, the material can 

endure up to a certain level of external load. Beyond 

the certain level of applied load, the material is 
deformed, cracked or failed. The load test can be 

performed with a piece of material in an engineering 

laboratory or in situ of the structural system such as 

bridge or building. In the financial or economic 
system, stress test, an analytical analysis under different  

hypothesized scenarios to evaluate a bank or economic  

system, is performed to test whether a bank or 
economic system can endure or fail due to external 

turbulences. 

The second domain, agility, is an ability of a 

system to quickly and adequately adjust its internal 
configuration according to external forces. The 

agility expresses reactive strategy by reconfigure the 

system back to the normal or new normal rather than 
robustness or withstanding with stable configuration.  

Visibility and speed are two components of agility. 

Agility is relied on the visibility, forecasting the 
future situation and adjusting their system configuration  

itself with speed. Robustness can endure minor 

turbulence. Agility enables reaction of severe 

disturbance that cannot endured by the robustness 
property of the system. To obtain higher level of 

agility of the system comes with cost.  
 

Resilient Supply Chain 

Resilience can be applied and is increasingly 

concerned in the supply chain. Resilience supply 
chain (Ribeiro, J. and Babosa-Povoa, A., 2018) is an 

ability of a supply chain whose configurations are 

prepared in advance from unexpected turbulences 

and be able to recover back to the original situation 
or grow into more desirable states in term of customer  

service, market share or financial performance.  

The World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD, 2015) defines resilient 

supply chain as the capacity of supply chain system 

to response to the external threats in the way to 

maintain the minimum functions and configurations 
together with maintaining the capacity of adaptation,  

learning and transformation. Resilient supply chain 

can continuously adjust to the external threats and 
the system can recover back quickly. WBCSD also 

mentioned the relationship between resilience and 

adaptation. Adaptation is the process of adjustment 
of the supply chain back to prior situations caused 

by as climate change, abruptly change in customer 

behavior or natural disasters. Therefore, the adaptation  

is a process to increase the degree of resilience of 
the supply chain. There are also a relationship 

between adaptation and agility in term of responding  

back of the system according to the external threats. 
Several studies related with resilience together with 

agility assessment and building resilience in supply 

chain had performed. Two papers, Building 
Resilience in Global Supply Chain (WBCDS, 2015) 

and AgriFood Supply Chain Resilience (KPMG, 

2020) were selected and studied since these papers 

studied resilience supply chain and they had applied 
their case studies in agricultural sectors.  
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The objective of the first paper is to raise 
awareness among businesses of potential climate 

risks to global supply chain and discuss how to build 

resilience by introducing a framework for building 

resilience to climate change. Five steps of this 
framework were explained. The first step is to map 

supply chain and identify critical features. This step 

is to understand the flows, stocks, and locations of 
each supply chain together with identifying the 

critical features. The second step is to determine 

weather-related hazards to individual nodes. The 
third step is to identify climate change vulnerabilities.  

The forth step is to define and build resilience 

measures. The fifth step is to measures monitor and 

review the measures. The framework was applied to 
two major case studies of Lithium-ion battery for 

electric car batteries, which is a complicated 

manufacturing products and corn supply chain in 
U.S., which is an agricultural commodity. The paper 

described the complexities of each supply chain and 

analyze the climate vulnerabilities. The paper also 
recommended resilience measures and the action 

companies can take to strengthen their supply chains 

from the threats of climate changes.  

The purpose of the second paper is to identify 
multiple commodity of six supply chains which are 

Red meat, Grains, Horticulture, Dairy, Wine and 

Seafood in detail. The paper also assessed the 
stresses which impact Australian agricultural and 

food supply chains when shocks, bio-security, 

drought, natural disasters, geopolitical or 

technology occur and propose response measures to 
agricultural and food sectors. 

The approach to understand key resilience 

factors and recommend mitigation strategies comprises  
in five steps. The first step is to determine supply 

chain structures. This step is to identify the critical 

features, actors, information flows, stocks, and 
movement across supply chain. Underlining stress, 

long-term pressures inherent in the six mentioned 

sectors which undermines their supply chain stability,  

is the second step. The third step is to identify shock 
scenarios and assess how shocks impact to each 

mentioned supply chain and the risks and vulnerabilities  

may arise according to the shocks. Current and 
future mitigation strategies such as technologies, 

frameworks, tools and innovative measures to build 

up the resilience of the supply chain and reduce the 
shock impacts are mentioned as the fourth and fifth 

step. This paper recommended that digital and data-

driven technologies including artificial intelligence, 

machine learning, internet of things (IOT) and 
blockchain technologies should be adopted and 

invested in each supply chain since these technologies  

help build supply chain resilience. Therefore, the 
agility of supply chain would be increased. 

In addition, Massachusetts Institute of Technology  

(MIT) and Accenture have co-developed a resilience  

stress test in supply chain (Accenture, 2020). This 
resilience stress test was inspired by the stress test 

of financial institutions after the U.S. financial crisis 

in 2008. The objective of this resilient stress test is 
to access the operational and financial risks and 

vulnerabilities within supply chain of a company 

caused by external environment such as market & 
technology disruption, natural disaster or other 

catastrophic situations, as a company need to ensure 

uninterruption of their supply chain no matter what 

any disruption occurs. Applying supply chain, 
operation management, data science and business 

analytics, the resilience stress test will quantify the 

resilience supply chain into single index, i.e, the 
resilience index. The company can use this index to 

identify potential failure points of supply chain and 

examine potential mitigation strategies. This stress 
test can also be used to identify time to restore their 

internal function back to normal and new normal 

after shocks occur. 

 
The Proposed Pathway of Resilient Supply 

Chain in Thai Agriculture Sectors  

Since there have been no studies or assessment 
to identify the resilient supply chain in an agricultural  

sector, the following proposes a framework guideline to 

assess and build resilience in supply chain by 

adopted from the frameworks in previous section. 
The agricultural sectors such as rice, maize, rubber, 

cassava and etc. can use this framework for further 

assessment and study of their resilience in the 
supply chain together with developing appropriate 

mitigation strategies to cope with the disruption and 

other external threats. 
 

Mapping Supply Chain Structures 

This step is to identify physical flow, actors, 

information flows and stocks of a particular 
agricultural sector such as rice, corn, rubber, or etc. 

in detail. 

 
Development Supply Chain Stress Test and Agility 

Studies 

Stress test should be developed in order to 
determine the robustness of the studied supply chain 

system. Agility of the system should be determined 

and illustrated. According to the previous section, 

digital and data-driven technologies within the 
sectors should be studied and addressed to fully 

understand the agility of the system. 
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Underlining Critical Stress and Thresholds 

This step is to identify potential critical stresses 

within a supply chain and also determine a weakest 

link and its threshold. 

 
Determining Related External Threats and Their 

Consequences 

Different categories of possible threats such as 
natural disasters, geopolitical or technology should 

be addressed according to current threats to Thailand  

and specific agricultural sectors. Also, the consequences  
of related shocks should be identified in detailed. 

 

Defining and applying Resilient Building Measures  

Resilient measures shall be developed to cope 
with related shocks mentioned in the section 5.4. 

 

Monitor and Reviews 

Monitor and review the measures should be 

investigated periodically. 

 
The Actual Status of Agricultural Supply Chain 

in Thailand 

Since there have been no relevant studies or 

assessments in robustness in supply chain of 
agricultural sectors in Thailand, the further study for 

robustness test in the near future is recommended. 

For agility domain, since agility has a relationship 
with information communication technology (ICT), 

digital and data-driven technologies. Therefore, this 

section illustrates the study of ICT in agricultural 

sectors in Thailand by classifying the study into ICT 
supported in agricultural upstream supply chain and 

ICT supported in agricultural midstream and 

downstream in Thailand. 
 

ICT supported in Agricultural Upstream Supply Chain 

Remote sensing and image satellite application, 
website/ social media/ mobile application to provide 

weather forecast information, agricultural drones, 

and precision farming have been used in the 

upstream agricultural supply chain described in the 
section 2.2 above. This section describes the 

application of these technologies in Thai agricultural  

sectors below. 

For remote sensing and image satellite 

application, three main organizations in Thailand 

providing remote sensing and Geographic Information  
System (GIS). These are Geo-informatics and Space 

Technology Development (GISTDA), Chulabhorn 

Satellite Receiving Station (CSRS) and Asian 

Institute of Technology (AIT), the detail are described  

below (Bhandhubanyong and Sirirangsi, 2020). 

The GISTDA is a Thai public agency. Their 
objectives are to develop space technology and  

geo-informatics knowledge and applications to the 

public in general, develop satellite data, and help 

provide human resource development in remote 
sensing and geo-informatics. GISTDA had developed  

the first operational earth observation satellite in 

Thailand named Thailand Earth Observation and 
Satellite (THEOS) project since 2008. The first 

project is still in operation.  GISTDA has planned to 

develop the second earth observation project. They 
have engaged with agricultural sectors by applying 

its remote sensing applications to several field crops 

such as rice, maize, sugar cane and cassava 

plantation. The application can estimate the suitable 
harvested date for each field crop product. Farmers 

can assess this estimated information via the 

GISTDA’s website. 

The Chulabhorn Satellite Receiving Station 

(CSRS) is one of the organization under Faculty of 

Engineering, Kasetsart University, Bangkok, Thailand,  
under the collaboration between Chinese and Thai 

Government regarding Small Multi Mission Satellite  

Receiving Station project. The CSRS has provided 

academic services relating with satellite image 
interpretation in the area of agriculture, natural 

resource observation, natural disaster warning. They 

have utilized satellite image to estimate the cultivated  
area of different kinds of agricultural products 

which are rice, sugar cane, rubber, pine apple, and 

cassava. They also studied the classification of 

plantation ages of rice in a particular rice field. 

Geo-informatics center (GIC) is one of leading 

remote sensing and GIS application centers in the 

region, located in Asian Institute of Technology, 
Thailand. GIC has provided and undertaken various 

training, workshop, and research projects with 

academic, public and private organizations in 
Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Laos PDR, Nepal,  

Thailand, Philippines, Sri Lanka and Vietnam. They 

has applied the remote sensing techniques in rice 

mapping, drought and crop monitoring. 

For Website/ Social Media/ mobile application 

to provide weather forecast information, two providers  

which are Thailand Meteorological Department and 
King Mongkut Institute of Technology, Ladkrabang 

(KMITL). The Thai Meteorological Department 

provides updated information of weather forecasting,  
hydrological, agro meteorological, geographic 

information system (GIS), climatology datum, 

weather warning, storm tracking and earthquake 

reports in Thai and English in their website and 
Facebook. KMITL, one of the leading universities 

in Thailand, has forecasted several weather indications  

such as surface precipitation rates, temperature, 
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humidity, wind speeds with direction and water 
paths for each countries in Asia and Pacific by 

applying complicated mathematical and machine 

learning models. They provides their information 

via their application, “WMAPP” and Facebook. 

Agricultural drone has been used in Thai 

agricultural industries since 2016. Its capacities are 

able to fly automatically by assigning boundary and 
to carry water or other liquids up to thirty six-

kilograms for spraying hormones and fertilizers. 

Pictures and video recording of agricultural 
plantation can be captured by agricultural drones. 

The most popular brand in Thai agricultural sectors 

is DJI, one of biggest Chinese drone brand. There 

are also Thai-made agricultural drones in the market 
such as Tiger drone and Aero Drone. Local agencies 

in the provinces help the DJI and Thai-made drones 

to market, sell and repair agricultural drones to the 

market. 

Precision farming, a farming management concept  

with measuring and monitoring light, humidity, 
temperature, moisture content data from the field 

with responding to the field crop and farming 

according to the measured data has also used in Thai 

agricultural markets. Several players like DTAC, 
Kokomi and CM plant factory have involved in this 

precision farming technology. DTAC, one of mobile 

operators in Thailand, has offered the digital 
farming services to their subscribers. The services 

have engaged precision farming with modern 

intelligent systems to adapt with the environment 

and to be able to monitor using embedded sensors 
and control factors in the plants. The relevant data 

of humidity, nutrition, and temperature from the 

sensors shall be analyzed, interpreted and used as 
inputs to control environment in the plants such as 

spraying water to increase humidity and control 

temperature. The Kokomi, a startup company in 
Thailand, is a designer and contractor of agricultural 

IOT technology. Their IOT system can monitor 

environment and nutrition factors together with 

controlling the irrigation system by their mobile 
application. The CM Plant Factory, a startup company  

located in Bangkok, has offered premium vegetable 

products such as red oak, green oak, butter head, 
baby rocket, and kale for sales. The company has 

developed their own IOT system to monitor 

environment and control light, temperature, humidity  
and water content. 

 

 

 

ICT supported in Agricultural Midstream and 

Downstream Supply Chain 

This section deals with agricultural e-commerce 

platform, a digital platform to serve an e-commerce 

activities for buying and selling agricultural products  
online which are classified in agricultural midstream 

and downstream supply chain described in section 

2.2 above. The benefits of an online platform are to 
assist farmers to bypass and sell their agricultural 

products to end consumers or end users, while the 

end users shall buy agricultural products from 
retailer according to the traditional supply chain. 

Examples of e-commerce platform in Thailand are 

Folkrice, Getkaset and Cropperz, Farmkaidee and 

Afarmmart. Folkrice is a mobile application providing  
an online market of organic rice products among 

farmers and customers. Getkaset and Cropperz are 

online marketplaces for different kinds of 
agricultural products. Their customers are farmers 

and buyers. Farmkaidee is a mobile application for 

fresh agricultural products, fertilizers, hormone and 
agricultural machinery. Afarmmart offers a mobile 

application service for agricultural products including  

field crops, vegetable, meat, seed, seedling and 

different kinds of processed foods. 

Another kinds of agricultural platform providers  

is a platform provider collecting a large amount of 

agricultural products from farmers and sell their 
products to hotel, restaurant and catering (HORECA)  

customers. Examples of this groups are Freshket for 

vegetable, meat, egg, milk, fresh fruit with canned 

foods, Ifresh for vegetable, meat, eggs with different 
kind of ingredient products, and Farm Fresh for 

meat products.  

The study has found that there are no digitally 
linkage among stakeholders within agricultural supply  

chains although ICT supported in supply chain has 

been deployed. To response or adapt to external 
threats immediately is far to achieve. Therefore, 

Thai agricultural sectors are in fragile situation to 

handle the risk of shock and discontinuity. 

 

Policy Implication 

In order to enhance resilient capacity of Thai 

agricultural sectors, the followings are recommended  
for Thai public, academic and private institutions 

relating with agricultural sectors. 
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The National Strategies of Resilient Supply Chain 

Assessment in Agricultural Sectors 

The national strategy should be studied and 

established in order to assess the current picture and 

envision the future state of the resilient supply chain 
in agricultural sectors and pave the way to achieve 

the resilience in agriculture sectors in Thailand. 

 

Human Resource Development 

To achieve the goal the resilient supply chain in 

agriculture sectors requires competent human 
resources. Skills of agriculture, supply chain, digital 

and data-driven technologies would be crucial. The 

first approach to handle this situation is to upskill 

young and talent agriculture graduates with intelligent  
technology skills and supply chain knowledge. The 

second approach is to upskill the professional 

intelligent workers with agriculture and supply 
chain knowledge. 

 

Collaboration Within and Cross industries 

The government bodies, research institutions, 

academic institutions and private sectors should 

collaborate with each other to build up resilient 

supply chain study and plan at the national level. In 
addition, the private sectors in different industries 

should share best practices to handle external 

stresses or disruptions. 
 

Research Development in the areas of Digital and 

Data-Driven Technology and Agriculture  

The long term plan for research development in 
the areas of digital, data-driven technology and 

agricultural should be addressed and implemented. 

 

Conclusions 

The paper studies and explains the definition 

and its components of resilience and resilient supply 
chain. A framework guidelines to assess and build 

the resilience in supply chains of agricultural sectors 

is proposed. There are six steps of the framework which  

are mapping supply chain structures, development 
supply chain stress test and agility study, underlining  

critical stresses and thresholds, determining related 

external threats and their consequences, defining 
and applying resilience building measure together 

with monitor and reviews. The paper also studied 

the pictures of ICT, digital and data-driven 
applications in different categories of agricultural 

supply chains including upstream, midstream and 

downstream as these technologies have a relationship  

with resilient capability of a supply chain.  

The study has found no digital linkage among 
stakeholders within agricultural supply chains 

although ICT supported in supply chain has been 

implemented. To response or adapt to external threats  

immediately may not be able to be implemented. 
Therefore, Thai agricultural sectors are in fragile 

situation to handle with external threats. Four 

suggested policy implications which are the national 
strategies of resilient supply chain assessment in 

agricultural sectors, human resource development, 

collaboration within and cross the industries, and 
research development in the areas of digital and 

data-driven technology and agriculture are proposed 

to enhance the resilience of Thai agricultural supply 

chains. 
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Abstract 

Natural fermentation is the conventional method in the Philippines to remove coffee mucilage. It is 

the soaking in water the depulped coffee cherries for 24-48 hours. However, this process is time and  
water-consuming, laborious, and causing weight loss to the beans.  The study aimed to design and fabricate  

a small-scale demucilager machine for Arabica coffee and evaluate its performance to eliminate natural 

fermentation. The designed and manufactured device has 918 mm × 622 mm × 1,113 mm dimension, 

consisting of six major components: hopper, demucilaging cylinders, water supply system, output chute, 
power transmission system, and frame. It is a horizontal continuous demucilaging machine operated by 

abrasion of the parchment coffee between the demucilaging cylinders' walls while being conveyed from the 

hopper side to the output chute side. The study results showed that at 1.23m/s peripheral speed and 0o 
inclination, the machine has 37.87 kg/hr capacity, 79.0% efficiency, 4.87% parchment coffee damage, 

96.96% product recovery, 41.54 W-hr electrical energy consumption, and 0.22 L/kg water consumption. 

The machine's use showed reduced processing time from 12-24 hours to 2.64 hours, human resources from 
4 to 2 operators, and water used for removing mucilage from 0.87-1.60 L/kg to 0.22 L/kg. Lastly, the 

demucilaging machine is acceptable to coffee growers and cooperatives to reduce the processing time, 

human resources, and water used for removing mucilage. It is economically feasible to the local coffee 

industry with a payback period of 2.49 years and a break-even weight of 11,517.00 kg/yr at a custom rate 

of 1.75 Php/kg. 

 

Keywords: demucilager; coffee processing; mucilage removal; natural fermentation 
 

Introduction 
Coffee production is time-consuming and 

laborious work. After harvesting, the ripe coffee 

cherries will undergo a series of operations to produce  

ground coffee ready for brewing. These operations 

need different machinery for easy accomplishment; 
however, most of the activities are manually 

accomplished since available machinery are usually 

manufactured abroad and intended for large-scale 
plantations.  Many small-scale coffee growers in the 

country are shifting from coffee production to other 

types of crops such as bananas due to this nature of 

coffee processing (HVDCP, 2015).  

Natural fermentation is the common practice in 

the country for removing coffee mucilage. This is 

performed by soaking the beans and letting microbial  
organisms and enzymes do the biological degradation  

and later to facilitate the removal by washing. It is 

done in batches, time and water consuming and 

causing weight loss compared to demucilager (Gure, 

et al., 2014). These disadvantages, however, are usually  
disregarded by the farmers since there are no other 

means of demucilaging the beans. 

Several demucilager machines are available in 

other countries designed mostly for large-scale 
processing, but not in the Philippines. Hence, this 

study was conceived to produce an alternative 

solution for the removal of mucilage without 

fermentation.  

The study's general objective was to design, 

fabricate, and evaluate a small-scale demucilager 
machine for Arabica coffee. Specifically, the study 

aimed to: 

1. establish the design requirements of a small scale 

demucilager machine;  
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2. design and fabricate a demucilager machine for 
Arabica coffee suitable for the local coffee 

growing condition;  

3. evaluate the performance of the machine in terms 

of the capacity and efficiency of removing 

mucilage;  

4. conduct a field demonstration of the device using 

the optimum settings observed to assess its 

acceptability; and,  

5. perform a simple cost analysis of the device. 

 
Materials and Methods 

 

Conceptualization of the Study 

The study was conceptualized based on the local 
coffee industry's problems resulting from the survey 

conducted among the major coffee growers and 

cooperatives in the Benguet province (Atok, La 

Trinidad, Tuba, and Tublay). 

The demucilager machine for Arabica coffee 

was designed for small-scale coffee producers. The 
machine's designed capacity had a minimum of 15 

kg/hr based on the lowest fresh parchment coffee 

processed by the cooperatives and growers. Other 

requirements considered in the design of the device 
include 1) machine capable of removing coffee 

mucilage with a minimum efficiency of 72% based 

on the washer peeler (Ugwu and Ozioko, 2015) with 
similar principle of operation; 2) machine with 

maximum mechanical damage to the beans of less 

than 5%, based on the percent damage of demuclager  

machine by Dagwat and Marquez (2003).  

The machine was designed so that the depulped 

cherries fed from the hopper were conveyed to the 

demucilaging cylinder through the water supply 
system provided at the hopper. The demucilaging 

cylinder has two parts, the rotating inside cylinder 

and the stationary outside cylinder. The twined 
polyethylene rope on the inside demucilaging cylinder  

then conveys the beans through the cylinders' gaps. 

During the conveyance, the polyethylene rope's 

abrasive surface removes the bean's mucilage by 
turning between the stationary and the rotating 

demucilaging cylinders. While the parchment coffee  

beans are conveyed inside the demucilaging 
cylinder, the water dripping from the water supply 

system lubricates, washes, and removes the beans' 

mucilage. The demucilaged coffee beans were then 
collected at the output chute. The wastewater collected  

in the tub placed below the demucilaging cylinders 

was recirculated in the machine using a water pump. 

 
 

Design of the Major Components 

The maximum weight was determined using the 

volume of the clearance between the outer and inner 

demucilaging cylinder computed in Equation 1:  

V = 
π

4 
(Do2 - Di

2)×(L) (1) 

where:  

V - volume, m3 

Do - diameter of outer rope cylinder, 0.1524 m 

Di - diameter of inner rope cylinder, 0.127 m 

L - length of the cylinder, 0.762 m 

 
Figure 1. Diagram of the forces acting on the cylinder 
 

The computed volume of 0.00425 m3 was 

multiplied by the bulk density of fresh parchment 
coffee (846 kg/m3) to obtain the maximum weight 

of 3.60 kg (Equation 2), 

m = V*ρ
b
  (2) 

where:  

m - mass, kg 

V - volume, m3 

ρb - bulk density, kg/m3 
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The computed force acting on the shaft of the 
demucilaging cylinder caused by the parchment 

coffee weight is 35.32 N (Figure 1). The factor of 

safety of 4 was used, obtaining the total force of 

141.28 N. The torque applied to the shaft is 9.89 N.m  

(Equation 4).  

F = m × g  (3) 

Ts = F × d (4) 

where: 

F - force, N 

M - mass, kg  

G - acceleration due to gravity, (9.81 m/s2) 

Ts - torque applied to the shaft, N.m 

D - distance of the force to the shaft, 0.07 m 

 
The rotational speed of the machine used in the 

design is 360 rpm based on preliminary tests. The 

angular velocity and the power needed in the shaft 
are 37.70 rad/s and 372.85 Watts, respectively 

(Equations 5 and 6). 

ω = 
2π×N

60
 (5) 

Ps = Ts× ω  (6) 

where: 

ω - angular velocity, rad/s 

N - rotational speed, rpm 

Ts - torque applied to the shaft 

Ps - power requirement of the shaft, Watts 

 
The torque and power required to drive the 

pulley computed were 4.98 N.m and 187.75 Watts 

(Equations 7 and 8), respectively, based on the  

254 mm diameter pulley with 4 kg mass. 

Tp = wp×rp                                        (7) 

Pp = Tp× ω                                       (8) 

where:   

Pp - power required to drive the pulley, Watts 

Tp - torque required to drive the pulley, N.m 

wp - weight of the pulley, N 

rp - radius of the pulley, m 

 
 

 

 

 

Considering the selected water pump (25 W) 
with 1.2 m head and the power loss during 

transmission due to creeping and sleeping of the belt 

up to 5% of the power generated from the motor 

(Agidi, et al.,2013), the total power requirement is 
613.63 Watts (0.82 hp). Hence, a 746 Watts (1 hp) 

electric motor was used. 

The torque computed applied to the device is 
19.79 N.m, and the diameter of the shaft is 18.08 

mm (Equation 9 and 10), considering a tolerance of 

20% (Agidi, et al., 2013). For safety in the working 
operation of the device, the selected shaft diameter 

is 25.4 mm. 

T = 
P

 ω
   (9) 

σ = 
16T

πd
3  (10) 

where:  

σ - allowable stress, Pa 

T - torque, N.m  

D - diameter of the shaft, m 

 
The selected shaft diameter can withstand the 

maximum allowable twist for shaft with 0.25o 

(Equation 11 and 12).  

J = 
πd

4

32
  (11) 

θ = 
TL

JG
×

180

π
 (12) 

where:   

θ  - allowable stress twist, o 

T - torque, N.m  

L - length of shaft, 0.762 m 

J - polar moment of inertia, m4 

G - modulus of rigidity, Pa 
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The machine's conceptualized design is shown 
in Figure 2 based on the computed dimension of the 

different major components of the machine. 

 
Figure 2. Demucilager machine design 

 

Testing and Evaluation 

Two factors considered in the study were the 

peripheral speed of the demucilaging cylinder with 

three levels (0.92 m/s, 1.23 m/s, and 1.53 m/s) and 
the machine's inclination with three levels of 0o, 5o, 

and 10o. Factorial in Completely Randomized 

Design (CRD) was used to analyze the effect of the 
factors on the device's performance parameters. 

Comparison among means was tested using Least 

Significant Difference (LSD) at 5% level of 

significance. 
 

Simple Cost Analysis 

A simple cost analysis was conducted to determine  
the financial viability of the coffee demucilager 

machine. The financial viability indicators used 

were the Break-Even Point (BEP), Payback Period 
(PBP), and Benefit-Cost Ratio (B/C Ratio) of 

operating the machine. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Results and Discussion 

Survey on Local Coffee Growers and Cooperatives 

A survey was conducted on four identified 

cooperatives in the province of Benguet (Atok, La 

Trinidad, Tuba, and Tublay) and seven individual 
coffee growers. Based on the results, the minimum 

capacity of the machine recommended for the 

community is 15 kg/hr to process the lowest volume 
of fresh parchment coffee (60% of cherries) being 

produced (25-50 kg coffee cherries).  

Processing coffee cherries (pulping-drying) 
requires 2-5 laborers. All surveyed cooperative and 

individual coffee growers use natural fermentation 

for up to 12-48 hours (Figure 3) with 0.87-1.60 L/kg 

water consumption. When asked if the respondents 
wanted to buy a demucilager machine in the market, 

three cooperatives and six individual growers 

surveyed wanted to avail if they could afford it. 

 
Figure 3. Conventional removal of mucilage 

 

Description of the Device 

The fabricated demucilaging device's design is 
a continuous type machine (Figure 4) with an 

overall dimension of 918.2 mm × 622.4 mm × 

1,113.2 mm. It has six major parts: hopper, 

demucilaging cylinder, water supply system, output 
chute, frame, and power transmission system. The 

device removes the mucilage adhering to newly 

depulped parchment coffee by abrasion between the 
rotating inner demucilaging cylinder and the 

stationary outer demucilaging cylinder. The rotating 

cylinder's outside surface, and the stationary 
cylinder's inside surface were twined with 14 mm 

polyethylene rope, thus providing abrasive property. 

All parts of the device. 
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Figure 4. Fabricated demucilaging machine 

 

that comes in contact with the product and water 

are made of stainless materials.  Other parts were 
coated with paint to resist corrosion. 

 

Performance Evaluation of the Demucilager Machine 

The machine's capacity shows that the peripheral  

speed of the demucilaging cylinder had a significant 

effect at a 5% level of significance. The capacities 
of 33.96 kg/hr and 39.86 kg/hr at peripheral speeds 

of 0.9 m/s and 1.53 m/s, respectively, significantly 

varies. The mean capacity of 37.91 kg/hr at 1.23 m/s 

peripheral speed, on the other hand, had no 
significant difference on either capacities of 33.96 

kg/hr and 39.86 kg/hr. With this, it is recommended 

to operate the device at the peripheral speed of either 

1.23 m/s or 1.53 m/s at any inclination. 

Additionally, the machine's efficiency is 

significantly affected by the interaction of the two 

factors – peripheral speed and inclination of the 
device with 79.0% at 1.23 m/s peripheral speed and 0o 

inclination significantly different from all other 

treatment means except to 0.92 m/s and 0o with 
74.0%. With the mean efficiency analysis, it is 

recommended to operate the device at the peripheral 

speed of 1.23 m/s and 0o inclination to optimize the 

machine providing the highest efficiency. 

Further, the interaction of the factors on the 

product recovery of the machine is significantly 

different. The highest product recovery of 77.71% 
at 1.53 m/s peripheral speed and 0o inclination 

significantly varies to the lowest product recovery 

(75.16%) at 1.23 m/s peripheral speed and 0o 

inclination. The lowest product recovery of the 

machine (75.16%) is beneficial to the machine 
efficiency, considering that higher product recovery 

has lower machine efficiency of removing parchment  

coffee mucilage.  

The parchment coffee damage caused by the 
machine and the electrical power consumption as 

affected by the peripheral speed of the demucilaging 

cylinder and the machine's inclination were not 
significantly affected by the factors. The mechanical  

damage and the power consumption of the machine 

is 4.87% and 41.54 W-hr, respectively. Lastly, water  
consumption using the recommended inclination  

of 0o is 0.22 L/kg. 

 

Comparison between the Conventional Mucilage 

Removal and the Demucilager Machine 

Visitation, interview, and survey to the coffee 

cooperatives and growers before the study's conduct 
was done to gather information on Arabica coffee's 

wet processing. Another survey was done on the 

observers during the final test and the field 
demonstration of the device. The comparison 

between the conventional mucilage removal and the 

demucilager machine is presented in Table 1. 

 
Table 1. Comparison between use of fermentation 

and the mechanical demucilager 

ITEM 
FERMENTATION 

& WASHING 
DEMUCILAGER 

Duration of  

processing, hr 
12-24 2.64 

Average no. of  

manpower 
4 2 

Average water  

consumption, 
L/kg 

0.87-1.60 0.22 

 

Simple Cost Analysis on the Use of the Device 

The cost of fabrication of the device is 
₱30,823.74 with a machin.e capacity of 37.87 kg/hr 

based on the optimum efficiency. The calculated 

break-even point (BEP), payback period (PBP), and 
benefit-cost ratio (BCR) were summarized in Table 2.  

Processing parchment coffee with a custom rate of 

at least ₱1.75/kg could create an income opportunity,  

and investments can be recovered at 2.49 years.  
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Table 2. Summary of simple cost analysis on the use 

of the device 

PARAMETER 
CUSTOM RATE, ₱/kg 

1.75 2.00 2.25 

BEP, kg/yr 11,517.00 8,505.00 6,742.00 

Payback Period, yr 2.49 1.57 1.14 

Benefit-Cost 
Ratio 

0.62 1.16 1.78 

 

Conclusions 

In the conclusion of the study, 

1. The machine capacity established for the design 

was at least 15 kg/hr to cater to the fresh 

parchment coffee produced by individual coffee 
growers and cooperatives. The device's efficiency 

must be at least 72% based on the washer peeler 

with a similar operation principle. Parchment 

coffee damage caused by the machine must not be 

more than 5%.  

2. A horizontal continuous demucilaging machine 

with an overall dimension of 918 mm × 622 mm 
× 1,113 mm was designed and fabricated. It 

performs demucilaging by abrasion of the 

parchment coffee between the outside surface of 
the rotating demucilaging cylinder and the inside 

surface of the stationary demucilaging cylinder 

while being conveyed from the hopper side to the 

output chute side. 

3. The device is recommended to be operated at the 

peripheral speed of 1.23 m/s and 0o inclination 

based on the machine's highest efficiency affected 
by the interaction of the peripheral speed and 

inclination with 79.0%. The capacity of the 

machine is 37.87 kg/hr, product recovery is 

96.96%, mechanical damage is 4.87%, the power 
consumption of the machine is 41.54 W-hr, and 

the water consumption is 0.22 L/kg. 

4. Field demonstrations and surveys showed that it 
is acceptable to local individual coffee farmers 

and coffee cooperatives to reduce manpower, time 

consumed in processing coffee, and water 

consumption. 

5. The simple cost analysis of the device's use 

revealed that it is financially viable with the 

custom rate of ₱1.75/kg, providing an annual net 
income of ₱12,400, Benefit-Cost Ratio of 0.62, 

and a payback period of 2.49 years. Using  

a higher custom rate would provide lesser  
break-even weight and a shorter payback period 

for the machine while increasing the annual net 

income with the same operating cost per year. 
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Abstract 

This paper illustrates the study and recommendation of a framework to assess and build resilience 
of supply chains for Thai agricultural sectors. Relevant literatures in resilience and resilient supply chain 

have been studied to define the definitions and its domains. Relevant studies in other countries of 

frameworks in resilient supply chain in couple sectors including agricultural sectors had been reviewed. 

ICT supported in supply chains had also investigated to understand the agility of Thai agricultural sectors. 
Strong collaborations from government, academic institution, research institutions and private sectors 

together with human development are recommended to enhance the resilience of supply chains in different 

agricultural sectors in the future. 
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Abstract 
The objective of this study was to assess the effects of ultrasonication combined with steam parboiling 

pretreatment and salt puffing process on the physicochemical and microstructural properties of puffed 

germinated brown rice (GBR). The parboiling pretreatments of GBR included steam parboiling (SS), and 
ultrasound combined with steam parboiling (USS). Parboiled GBR was subsequently dried to get a moisture 

content of 10-14% and pretreated GBR was obtained. The pretreated GBR was subjected to hot salt puffing 

at 200-230ºC for 10-15 s and vigorously stirred to achieve puffed GBR. Results showed that moisture 

content and water activity (aw) values of Puffed-USS were significantly lower than those of Puffed-SS (p < 
0.05). These results suggested that ultrasonic pretreatment induced porous structure inside the grain 

resulting in increased moisture evaporation during puffing process. Salt puffing significantly reduced bulk 

density of puffed GBR by expansion of grain structure, compared with that of pretreated GBR. Ultrasonic 
pretreatment insignificantly improved the expansion and crispness value of puffed GBR. Color values (L*, 

a*, and b*) of puffed GBR were significantly increased after puffing process. Increase in redness and 

yellowness values of puffed GBR indicated the formation of brown polymers from the Millard reaction. 

Microstructural image revealed that ultrasonic pretreatment altered internal structures of grain by increasing 
voids between intercellular space. 

 

Keywords: Puffed germinated brown rice, Ultrasonic pretreatment, Salt puffing process, Physical properties  

 

Introduction 
In recent years, consumers are more interested 

in foods that provide a health benefit. As they are 
received more information and more aware of the 

associations between food and health. In addition, 

consumers perceive that the intake of low-fat foods 

and low-calories products could decrease the risk of 
obesity, coronary heart diseases, and diabetes 

(Junyusen et al. 2017). Germinated brown rice (GBR),  

considered to a value-added rice product, is  
well-known in high nutritional benefit as it has  

high levels of bioactive compounds such as  

γ-aminobutyric acid (GABA), vitamin E (tocols),  
γ-oryzanol, and phenolic compounds (Moongngarm 

and Saetung, 2010). Puffed rice, is high in resistant 

starch content, but it is a low-calorie product of rice, 

hence, it is preferred by calorie-conscious consumers.  

Characteristics of puffed rice are expanded 

structure and crispy texture (Saha and Roy, 2020). 

Production of puffed rice called puffing process 
includes parboiling pretreatment followed by high 

temperature short time (HTST) treatment of dried 

parboiled rice in sand, oil, or hot air as a heating 

medium causing volumetric expansion of the grain, 
providing puffed rice. (Saha and Roy, 2020; Mir et 

al., 2016). The pleasant crispy texture, degree of 

expansion, and color of puffed rice are directly 

related to the degree of starch gelatinization during 
parboiling pretreatment, initial moisture content of 

dried parboiled rice, and puffing temperature and 

time. These are key parameters of puffing process to 
achieve the optimum quality (Mir et al., 2016; Pompe 

et al., 2020). 

Ultrasound is a novel nonthermal technology 
for food processing. The advantages of utilizing 

ultrasound over conventional methods for food 

processing are productivity, reduced processing 

temperature and time, enhanced quality, and 
environmentally friendly (Chemat et al., 2011). 

High-intensity ultrasound, low-frequency in the 

range of 20-100 kHz, is commonly applied for food 
material due to its efficiency in facilitating the 
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swelling and hydration, providing a great penetration  
of solvent into the cellular structure, and causing 

formation of porosity inside materials (Feng and 

Yang, 2011). Ultrasound has been used to improve 

heat transfer for cooking, freezing, and drying 
process in order to shorten the processing time and 

to enhance a quality of food product (Chemat et al., 

2011). 

However, there exists no study on the effect of 

ultrasound combined with steam parboiling 

pretreatment on the physical and microstructural 
properties of puffed GBR. In addition, previous 

studies of puffing methods involved the hot sand-

bed, oil, hot air, fluidized air, and microwave 

puffing (Mir et al., 2016; Pompe et al., 2020; Nath 
et al., 2007; Maisont and Narkrugsa, 2009; Saha and 

Roy, 2020). The effect of hot salt puffing process on 

the quality of puffed GBR is still very limited. 
Therefore, the objective of this study was to 

investigate the effect of ultrasonication combined 

with steam parboiling pretreatment and hot salt 
puffing process on the qualities of puffed GBR. 

 

Materials and Methods 

1. Materials 

Germinated brown rice (GBR) was obtained by 

dehulling of germinated Khao Dok Mali 105 paddy 

prepared by Chatchavanthatri et al. (2020). Briefly, 
germinated paddy was prepared by following steps; 

(1) sanitizing surface paddy by 0.1% sodium 

hypochlorite, (2) soaking with water at 30±2ºC for 

24 h, (3) germinating at 30±2ºC for 48 h, (4) sun 
drying of germinated paddy on the open air at day 

time until moisture content reduced to 12-14%, and 

(5) dehulling of germinated paddy. The GBR was 
then vacuum packed and stored at 4ºC for further 

experiment. 

 

2. Preparation of pretreated and puffed GBR  

On laboratory scale, GBR was pretreated with 

two different methods. First method was without 

ultrasonic treatment. A GBR (200 g) was soaked in 
1 L distilled water at 30ºC for 60 min. Then, the 

soaked GBR was subjected to steam parboil at 

100ºC until fully gelatinization (65±5 min). For 
ultrasonic treatment, a GBR was immersed in 

distilled water, and directly placed in an ultrasonic 

bath (35 kHz, DT514BH, Bandelin, Germany). The 
ultrasonic treatment was carried out at 30ºC for  

5 min. The treated GBR was subsequently soaked 

for 55±5 min, and steam parboiled to achieve a 

complete gelatinization. The gelatinized GBR was 
subsequently dried using an oven (Universal Oven 

UF 110, Memmert GmbH + Co. KG, Schwabach, 

Germany) at 40ºC to obtain the moisture content 
between 10-14% (w.b.). The pretreated GBR was 

vacuum packed and stored at room temperature for 

further puffing process. Each experiment was 

performed in duplicate. 

In this study, puffing process was performed 

using a hot salt (NaCl) as a heating medium. Briefly, 

a pretreated GBR was expanded in iron pan 
containing salt at 200-230ºC for 10-15 s and 

vigorously stirred with the salt to ensure uniform 

heating. The salt temperature was measured with an 
infrared thermometer (Testo 830-T2, Testo SE & 

Co. KGaA, Titisee-Neustadt, Germany). The expanded  

(puffed) GBR was separated from salt and subsequently  

cooled down on aluminum tray. It was then packed 
and stored at room temperature for further analysis. 

 

3. Moisture content and water activity (aw) 

measurement  

Moisture content of pretreated and puffed GBR 

was performed using a moisture analyzer (MB-25, 
OHAUS Instruments Co., Ltd., Shanghai, China). 

Water activity (aw) was measured using a water 

activity meter (AquaLab Pre, METER Group, Inc., 

WA, USA). Triplicate determinations were performed  
for each sample. 

 

4. Yield, expansion, bulk density, and length/breadth  

Weight of GBR, pretreated and puffed GBR 

was determined by weighting on an analytical 

balance (MS3002TS, Mettler-Toledo, Inc., OH, 

USA). Volume of pretreated and puffed GBR was 
measured in a 100 mL glass graduated cylinder. The 

total yield, puffed yield, expansion volume, 

expansion ratio, and bulk density were calculated 
using equations 1 to 5, respectively. Four 

determinations were performed for each treatment.  

Length/breadth ratio was measured by using a 
Vernier caliper following Mir et al. (2016). GBR, 

pretreated and puffed GBR were randomly selected 

and their length and breadth were measured. Each 

treatment was performed in eight replications. 

Total yield (%) =  
weight of puffed GBR (g) × 100

weight of GBR (g)
    (1) 

Puffed yield (%) =  
weight of puffed GBR (g) × 100

weight of pretreated GBR (g)
   (2) 

Expansion volume =  
volume of puffed GBR (mL)

weight of pretreated GBR (g)
  (3) 

Expansion ratio =  
volume of puffed GBR (mL)

volume of pretreated GBR (mL)
 (4) 

Bulk density (g/mL) =  
weight of puffed GBR (g)

volume of puffed GBR (mL)
  (5)  
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5. Color values 

Color values of pretreated and puffed GBR were 

measured by colorimeter (MiniScan EZ 4500L, 

HunterLab, Hunter Associates Laboratory, Inc., 

VA, USA) based on the CIE L*a*b* system 
(lightness, redness, and yellowness). The experiment  

was performed in six replications. 

 

6. Texture analysis 

Hardness and crispness of puffed GBR were 

evaluated by using a Texture Analyzer (TA.XTPlusC,  
Texture Technologies Corp. and Stable Micro 

Systems, Ltd., Hamilton, MA, USA) equipped with 

a 25 mm diameter aluminum cylindrical probe and 

a 50 kg-capacity compression load cell. Puffed GBR 
(30 g) were placed in an aluminum can with a 

diameter and height of 6 cm and 4 cm, respectively, 

and gently tapped five times before measurement. 
The compression parameters of pre-test, test, and 

post-test speed were 1, 2, and 10 mm.s-1, respectively.  

The compression distance was 40% strain. The 
analyses were done in six replications. The hardness 

and crispness values were determined using Texture 

Exponent Software (version 7.0.6.0, Texture 

Technologies Corp. and Stable Micro Systems, Ltd., 
Hamilton, MA, USA).   

 

7. Microstructural analysis 

The microstructures of pretreated and puffed 

GBR were investigated using synchrotron radiation 

X-ray tomographic microscopy (SRXTM) which 

provided a 3D-image. SRXTM was carried out at 
beamline 1.2W, Synchrotron Light Research Institute  

(SLRI), Thailand. X-ray projections of sample were 

collected for a complete dataset at 180 degrees with 
0.5 angular increments. In order to minimize the 

artifacts, polychromatic X-ray was attenuated with 

350 μm-thick aluminum foil, with a mean energy of 
about 11.5 keV. The X-ray projections were 

collected on a SCMOS camera with a pixel size of 

1.44 μm. The data was pre-processed and reconstructed  

in three dimensions based on a filtered-back 
projection algorithm using Octopus Reconstruction 

software (Inside Matters BVBA, Belgium). After 

that, reconstructed images were visualized using 
Dristhri software developed by Ajay Limaye 

(Australian National University, Canberra, ACT, 

Australia). 

8. Statistical analysis 

In this study, results were expressed as means ± 

standard deviations. One-way analysis of variance 

(ANOVA) was used to statistically assess the effect 

of different pretreatment methods on physical and 
microstructural properties of puffed GBR. Tukey-

HSD multiple comparison was used to compare 

means, given 5% significance level (p < 0.05). The 
statistical analysis was carried out using Minitab® 

17 (Minitab Inc., USA). 

 

Results and Discussion 

1. Yield and chemical properties of puffed GBR 

Yield and chemical compositions of puffed 

GBR are shown in Table 1. Total yield and puffed 
yield of Puffed-SS and Puffed-USS were between 

85.24-86.07% and 81.35-83.35%, respectively. 

These results indicated that the total yield and 
puffed yield did not affect by the pretreatment 

methods. Moisture content and water activity (aw) 

are important parameters indicating product 

stability during storage.  

In this study, moisture content of pretreated 

GBR before subjecting to puffing process were 

between 12.58-13.53% (w.b.). The results showed 
that hot salt puffing process significantly reduced 

moisture content of puffed GBR (0.09-2.47%) (p < 

0.05). Puffed GBR had aw levels between 0.22-
0.32, representing low-moisture foods (aw < 0.60) 

(Syamaladevi et al., 2016). In addition, its value 

indicates prevention of microbial growth and shelf-

stable product. The moisture content results showed 
similar trend as the aw. Levels of moisture content 

and aw of Puffed-USS were significantly lower than 

those of Puffed-SS (p<0.05). It was probably because  
5-min ultrasonic pretreatment induced porous 

structure inside the grain resulting in increased 

moisture evaporation during puffing process (Feng 
and Yang, 2011). Insignificant different in salt 

content of puffed GBR were observed and the 

values were between 0.22-0.27% (88-108 mg 

sodium in 100 g puffed GBR). Thai adults are 
recommended to consume less than 2,400 mg of salt 

a day. In short, moisture content and aw values of 

puffed GBR were significantly affected by pretreatment  

methods (p < 0.05). 
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Table 1 Yield and chemical properties of puffed GBR. 

Treatment 1 Total yield (%) 2 Puffed yield (%) 2 
Moisture content  

(%, w.b.) 2 
aw 2 

Salt content  

(%, d.b.) 2 

Puffed-SS 85.24±1.23 83.35±2.11 2.47±0.42a 0.32±0.00a 0.22±0.06 

Puffed-USS 86.07±0.77 81.35±0.72 0.90±0.17b 0.22±0.02b 0.27±0.05 
1 SS and USS denote steam parboiling pretreatment and ultrasonic combined with steam parboiling pretreatment, respectively.  

2 The values present the mean of triplicate ± standard deviations. Different letters in each column represent statistically significant 
differences between treatments at p < 0.05. 

 

2. Physical properties of puffed GBR 

In Table 2, bulk densities of raw GBR (RB), 
pretreated and puffed GBR were varied between 

0.41-0.72 g mL-1. Bulk densities of raw GBR and 

pretreated GBR were significantly higher than those 
of puffed GBR (p < 0.05). These results indicated 

that steam parboiling process causes the starch 

gelatinization and subsequently hardening the 

gelatinized starch by hot air oven drying, resulting 
in rigid and compact internal structure. Meanwhile, 

puffing process caused an expansion of internal 

structure. This is in accordance with previous work 
(Mir et al., 2016). Expansion volume and expansion 

ratio of puffed GBR were between 1.90-1.98 mL g-1  

and 1.29-1.32, respectively. Ultrasonic pretreatment 

insignificantly improved the expansion of puffed 
GBR. According to Feng and Yang (2011), 

ultrasound can facilitate the swelling and degrade 

the carbohydrate leading to reduce molecular 
weights of carbohydrate. As starch is the primary 

carbohydrate in rice, the higher degree of starch 

gelatinization resulted in higher expansion of rice 
(Saha and Roy, 2020). In current study, bulk 

density, expansion volume and expansion ratio were 

lower than those studied by Maisont and Narkrugsa 

(2009), who reported that bulk density, expansion 

volume, and expansion ratio of puffed KDML105 

GBR were 0.21 g mL-1, 6.66 mL g-1 and 3.48, 
respectively. Saha and Roy (2020) reported that the 

expansion ratio of puffed rice could range from 4 to 

10. The discrepancy suggested that the pretreatment 
and puffing process affect the physical properties of 

puffed GBR. 

The length/breadth ratios of pretreated and 

puffed GBR (3.12-3.35) were insignificantly different  
from that of the raw GBR (3.46) (p > 0.05). The 

puffed GBR had slightly lower in length/bread 

ratios, compared with raw and pretreated GBR. The 
length/breadth ratios of puffed GBR were consistent 

with those reported by Maisont and Narkrugsa 

(2009). In this study, it suggested that pretreatment 

and puffing process did not alter the size of GBR. 
These results were inconsistent with Mir et al. 

(2016), who reported that the length/breadth ratios 

of raw and parboiled brown rice (2.43-2.45) were 
significantly higher than that of expanded (puffed) 

brown rice (1.95) due to the expansion of rice 

resulting in lower the length/breadth ratio. Thus, 
further work is needed to optimize the pretreatment 

process of GBR for improving the expansion of 

puffed GBR by hot salt puffing process. 

 

Table 2 Physical properties of raw GBR, and pretreated and puffed GBR. 

Treatment 1 
Bulk density  

(g mL-1) 2 
Length/breadth ratio 2 

Expansion volume  
(mL g-1) 2 

Expansion ratio2 

RB 0.72±0.02a 3.46±0.15 - - 

Pretreated-SS 0.69±0.03a 3.29±0.13 - - 

Pretreated -USS 0.68±0.02a 3.35±0.32 - - 

Puffed-SS 0.41±0.01b 3.26±0.30 1.90±0.20 1.29±0.12 

Puffed-USS 0.44±0.04b 3.12±0.36 1.98±0.06 1.32±0.07 
1 RB, SS, and USS denote raw GBR, steam parboiling pretreatment, and ultrasonic combined with steam parboiling pretreatment, 
respectively.  

2 The values present the mean of quadruplicate ± standard deviations. Different letters in each column represent stat istically 
significant differences between treatments at p < 0.05. 
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3. Color value of GBR, pretreated and puffed GBR 

Figure 1 shown the L*, a*, and b* values of raw 

GBR (RB), pretreated and puffed GBR. In pretreated  

GBR, lightness (L*) values were significantly lower 

than those of raw and puffed GBR (p<0.05). These 
results indicated that two pretreatment methods 

reduced the lightness of sample corresponding to the 

occurrence of Maillard reaction during steam 
parboiling (Saha and Roy, 2020). Mir et al. (2016) 

reported that increase in lightness level of puffed 

rice was due to the expansion and formation of 
porous structure during puffing. The values of 

redness (a*) and yellowness (b*) of puffed GBR 

significantly increased when compared with raw 

and pretreated GBR (p < 0.05). In contrast, Mir et 
al. (2016) found that a* and b* of puffed rice 

increased, compared with raw and parboiled rice. 

Saha and Roy (2020) also reported that the redness 
and yellowness increased in the parboiled rice, 

compared with non-parboiled rice. The present 

contradictory finding may be attributed to differences  
in pretreatment (parboiling) and puffing process 

(i.e., heating medium, puffing temperature and 

time). The high temperature with uniform heating of 

salt puffing process might be contributed to increase 
in redness and yellowness of puffed GBR. In short, 

The color values (L*, a*, and b*) of puffed GBR 

were significantly increased after puffing process; 
however, 5-min ultrasonic pretreatment did not alter 

the color values of pretreated and puffed GBR. 

 

4. Texture property of puffed GBR 

Texture properties of puffed GBR including 

hardness and crispness are presented in Table 3. The 

hardness is a measurement of the maximum force 
during the compression, and the crispness relates to 

summation of total peak forces throughout the 

compression. The hardness of Puffed-USS was 
slightly lower than that of Puffed-SS (p > 0.05). 

Similarly, insignificant difference in crispness was 

observed between Puffed-SS and Puffed-UPS. 

These results indicated that 5-min ultrasonic treatment  
did not improve the texture properties of puffed 

GBR. In this study, the trends of hardness and 

crispness of puffed GBR were generally similar to 
those of expansion volume and expansion ratio 

(Table 2).  

 
 

 

 

 
 

 

 

Table 3 Hardness and crispness values of puffed GBR. 

Treatment Hardness (g) Crispness 

Puffed-SS 781.14±60.10 89.17±2.40 

Puffed-USS 747.64±63.61 89.83±3.87 
1 SS and USS denote steam parboiling pretreatment and ultrasonic  
combined with steam parboiling pretreatment, respectively.  

2 The values present the mean of six replications ± standard 

deviations. Different letters in each column represent statistically  
significant differences between treatments at p < 0.05. 

 
5. Microstructural characteristic of pretreated and 

puffed GBR 

The SRXTM images of pretreated and puffed 
GBR are given in Figure 2. Pretreated-SS showed 

the compact structure (longitudinal and cross sections).  

This is consistent with previous works (Saha and 
Roy, 2020; Mir et al., 2016), who reported that 

parboiling causes the starch gelatinization subsequently 

filling up the natural fissures inside the grain 

endosperm, resulting in more rigid and strength of 
grain. In addtion, this rigid structure will be become 

to a voided structure of puffed rice during puffing 

process (Saha and Roy, 2020). However, Pretreated-
USS was considerably more porous than Pretreated-

SS. This could be attributed to ultrasound inducing 

structural disruption subsequently the formation of 

voids inside the grain, contributing to improve the 

moisture evaporation.  

As shown in Figure 2 (Puffed-SS and Puffed-

USS), puffing process had a great effect on 
microstructure of puffed GBR. Puffed-SS and 

Puffed-USS had large pores in the core of grain, 

while the nonporous regions near the surface were 
observed. This is in accordance with previous work 

(Pompe et al., 2020). According to Saha and Roy 

(2020), who reported that the degree of gelatinization  

during parboiling had an impact on final puffed rice 
quality. Increasing the degree of gelatinization 

causes the surface more compact and thus easier to 

puff (Pompe et al., 2020). Thus, fully gelatinziation 
of starch by parboiling pretreatment is an important 

factor for producing optimal exansion of puffed 

GBR. 
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Figure 1 CIE L*, a*, b* color coordinates of 

samples. RB, SS, and USS denote raw GBR, steam 

parboiling pretreatment, and ultrasonic combined 

with steam parboiling pretreatment, respectively. 
The values present the mean of six replications ± 

standard deviations. Different letters in each column 

represent statistically significant differences between  
treatments at p < 0.05. 

 

 

 
 

 

 

 
Figure 2 SRXTM images of pretreated and puffed 
GBR, where purple color indicates air presented 

inside grains.  
 

Conclusions 

This study focused on the effects of parboiling 
pretreatment and salt puffing process on the quality 

of puffed GBR. Results indicated that moisture 

content and aw values of puffed GBR were significantly  
affected by pretreatment methods. Ultrasound induced  

structural disruption subsequently the formation of 

voids inside the grain, contributing to improve the 

moisture evaporation. Salt puffing process significantly  
increased an expansion of internal structure. However,  

5-min ultrasonic pretreatment did not improve the 

volumetric expansion of puffed GBR. The trends of 
hardness and crispness of puffed GBR were related 

to those of expansion volume and expansion ratio. 

Salt puffing process had a great effect on microstructure  
of puffed GBR. SRXTM images revealed that 

pretreated-USS was considerably more porous than 

Pretreated-SS due to ultrasound inducing structural 

disruption subsequently the formation of voids 
inside the grain. Puffed-SS and Puffed-USS had 

large pores in the core of grain, while the nonporous 

regions close to the surface were observed. As the 
degree of gelatinization within rice is essential for 

crispy texture of puffed rice, thus further work is 

needed to optimize the pretreatment process of GBR 

for improving the expansion volume and crispness 

of puffed GBR by using hot salt puffing process. 
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Abstract 

The objective of this research is to design a mixed-flow grain dryer for agricultural purposes at the 

community level. The study focuses on heated-air transfer within the dryer chamber to design a drying 

system for heating the grains evenly. The prototype dryer chamber measures 40, 50, and 120 cm in width, 

length, and height, respectively. The dryer has a maximum rice grain capacity of 120 kg and is capable of 

continuous drying. The 1 hp blower and 6 kW electric heater are used to produce hot air for drying. At the 

inlet side,  hot air flow entrant is designed to include heat ducts to distribute hot air into the chamber. The 

hot air  ducts and moist air  ducts are placed in separate layers within the chamber and moist air is transferred 

to the exiting end. Each duct has an equilateral triangular shape with 6 cm on each side. The triangle is 

placed in an upside-down V shape with the bottom part uncovered. There are 10 layers, each 10 cm apart. 
The thermocouples are installed horizontally inside the chamber at the top, middle, and bottom to monitor 

the changes in the temperature of the rice grains throughout the chamber. The hot air distribution inside the 

drying chamber is responsible for the changes in temperature according to the quadratic polynomial 

equation at the coefficients of determination (R2 ) 78.84, 75.57, and 71.18% for the top, middle, and 

bottom parts, respectively. The middle and bottom parts of the chamber exhibit the most consistent 

temperature, and the top the most inconsistent, especially at the four-sided edge of the inlet, since this is 

located in the topmost area. The appropriate hot air velocity for the prototype dryer is 5 m per second, 

which is similar to the large 30–40 m3 mixed-flow dryer; therefore, this prototype could be adapted and 

applied at the community enterprise level in the future. 
 

Keywords: Mixed-flow dryer, Dryer design, Hot air distribution 
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Abstract 
Coco peat is another profitable material that can be derived from coconut husk other than coconut 

husk. It is an excellent growing medium for various plants for it can hold water 8-9 times of its volume. 

Only, its fluffy and very low density nature makes it impractical to handle, store and transport. To address, 

coco peat brick making machine to densify the material was developed. Additionally, it can be a business 
opportunity to coconut farmers for it increases the market value of the product. The machine was evaluated 

in terms of capacity, brick quality and energy requirement as affected by different level of compression 

pressure (10Mpa, 15Mpa and 20Mpa). The highest capacity of the machine was observed at lowest 
compressive pressure of 10Mpa at 59bricks production per hour. As compression pressure increases, the 

capacity decreases, i.e. lesser production using 15Mpa compression pressure (56 bricks/hr and 20Mpa (51 

bricks/hr). In terms of quality, evaluated by its durability to withstand 1-m drop, only brick produced at 
20Mpa were qualified high quality at 96.57% retention. Lower compressions (15Mpa and 10Mpa) produce 

brick of lower material retention with values of 85.72% and 76.50%, respectively. Hence, for high quality 

production, 20Mpa is recommended, other is for higher production, 10Mpa would suffice. The machine 

was found economical at Php145,000 purchase price. The potential added income could reach Php735,547 
annually. To breakeven the cost, the machine should produce 4,320bricks/yr. The payback period of the 

machine requires 0.18 years at 46 working days at the given production capacity. 

 

Keywords: Bricking Capacity, Brick Quality, Coco Peat, Energy Consumption 
 

Introduction 
Coco peat, coir dust or fiber dust is a by-product 

in coconut husk decorticating process. It consists of 

short spongy fibers and dusts that can retain absorb 
and hold large volume of water of about 8-9 times 

its weight which could help minimize the crop water 

deficit during El Nino period [1]. It is useful in 
enhancing the water reserves and eliminating the 

harmful chemicals found in seedling and other ecological  

activities. Low susceptibility to biodegradation and  
high porosity attribute of coco peat makes it highly 

suitable in a potting medium for nursery seed nuts, 

seedlings, hydroponics, horticulture and agriculture. It 

also creates favorable soil structure when applied as 
mulch and supplies some nutrients in the soil; 

macronutrients (N, P, K, Ca, Mg, Cl, Na) and 

micronutrients (Zn, B, Fe, Mn, Cu) necessary for 

plant growth [2]. 

The Philippines has the largest number of coconut 

trees in the world and the second top producer in the 

world. In terms of exports, the country is the top 
exporter of coconut products worldwide making it 

its top dollar earner among other agricultural exports. 

Earnings from the coconut industry ranked higher 

compared to other agricultural commodities. The major  

coconut industry wastes include coconut shell, coconut  

husks and coconut coir dust. Approximately 500 million  
coconut trees in the Philippines produce tremendous 

amounts with biomass as 4.1 million tons of husk, 

1.8 million tons of shell, and 4.5 million tons of leaf 
annually [3]. This is sourced out from the 3.3 million 

hectares of coconut lands in the country. In 2011, 

Philippines export reach low at 5,000 metric tons 
(MT) of coco peat as compared to India and Sri 

Lanka with 400,000 MT and 82,000 MT. If only 30 

percent of coconut husks can be collected and processed  

from total coconut production, about 562,000 MT of 
coco peat can be produced and the country will be 

able to exceed India and could be the largest supplier 

of the commodity internationally [4]. 

In coconut fiber extraction, coco peat accumulates  

in coconut husk decorticating centers forming hillock.  

Because it degrades very slowly, it remains in the soil  

for a very long period of time. During rains, the salts 
from the hillocks of coco peat lead to environmental 

pollution for both land and ground water pollution 

in the areas close to the processing centers.  

http://www.tsae/
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Conversion of coconut waste into high value 
products, specifically, the coco peat, can be translated  

into additional income of farmers. Yet, despite of its 

huge economic potential, coconut husk decorticating  

centers in provinces still do not practice processing 
and production of packaged coco peat because of 

lack of proper technologies to manufacture hi-grade 

coco peat [5]. Affordable machines that can be used 
by small-scale coconut farmers for compacting 

processed coco peat is still not available in the local 

market. Large scale machines for compacting coco 
peat with 0.65 to 1ton hour working capacity has 

price ranges from Php850, 000 to Php1, 500, 000 

which is unaffordable for local coconut farmers or 

coconut husk processing center. Moreover, because 
of the low density and fluffy nature of the coco peat, 

it occupies considerable space that makes it 

uneconomical to transport. Hence, compaction or 
densification can be a practical solution in handling 

coco peat.  

The general objective of the study was to develop  
a small – scale coco peat brick making machine.  

It specifically aimed to: 

1. design a hydraulic powered coco peat brick 

making machine for small scale production; 

2. fabricate the machine using local manufacturing  

technology; 

3. evaluate the performance of the machine in terms 
of capacity, coco peat brick quality and energy 

requirement as affected by compaction pressure; 

4. analyze the cost of using the machine. 

The developed coco brick making machine when  
intervened in the traditional coconut waste processing  

industry could be beneficial to coconut farmers and 

coconut decorticating center owners in many aspects.  
Converting coco peat into compressed high density 

coco peat is more practical and economical because 

it can make the product lasts 1-2 years longer than a 
traditional peat based grow bag [6]. The coco peat is 

also easier to handle, to transport and to store when 

processed than the low density, loose form coco 

peat. Moreover, compacted coco peat could be sold 
at a higher value, thus, selling of coco peat in brick 

form could be more competent and give additional 

income to farmers than the other way of packaging.  

The study focused on the development, fabrication  

and evaluation of the fabricated coco peat brick 

making machine. The machine was designed the 
produce brick with a dimension of 20 cmx 10 cm 

and evaluated using 3 different compression pressure  

(10 MPa, 15 MPa and 20 MPa). The coco peat used 

in all the tests done has the same physical 
characteristics. The coco peat was sieved with 5mm 

wire mesh in reference to the fine standard grade 
(Grade B) [7]. Then, it was dried down to 16 – 18% 

moisture content as recommended [4] as the optimum 

moisture of the coco peat prior to compaction.  

The materials that were used in fabrication of 
the machine were sourced out locally. Because of 

the limitation of available hydraulic parts, the only 

option was to buy the available electric hydraulic 
system with 30-ton capacity. Preliminary tests were 

done which determined the functionality of the 

machine and the necessary adjustments needed to 
attain the set criteria of the machine. The operations 

of the machine during the preliminary and final tests 

were done by 2 persons. One for loading of coco peat 

in the hopper and collection of bricks and the other 
was for loading of coco peat into the molding box, 

opening and closing the molding box and operating 

the control lever the hydraulic press. The performance  
of the machine was assessed based on capacity, 

brick quality and energy requirement as affected by 

compaction pressure. 
 

Materials and Methods 

1. Conceptualization of the study  

The development of coco peat brick making 
machine was conceptualized aiming to give value 

addition to the waste of coconut industry. Coconut 

husk is still widely considered as waste with 
minimal or no economic value to the farmers. Aside 

from coconut fiber extraction, coco peat is another 

potential product that can be derived from coconut 

husk. However, coconut decorticating centers in the 
country do not process coco peat into high value 

quality products, instead, they sold it as raw coco 

peat in the local market. After preconditioning the 
coco peat, it is practical to increase the density for 

cost effective handling, transportation and storage. 

Coco peat is an excellent growing medium for 
various plants and a good replacement for sphagnum 

peat moss, rock wool and saw dust. Processing the 

coco peat into bricks would increase its market 

value giving business opportunity and additional 
income to coconut farmers. Thus, coco peat brick 

making machine that could be used by coconut 

farmers to compressed the preconditioned coco peat 

was developed and evaluated. 

Figure 1 shows the conceptual framework of the 

study, to primarily address the objectives. Design 
concept was formed from reviewing the benchmark 

information gathered and the existing machines as 

reference in the design process and calculations. 

Drafting of the design, bill of materials and force 
calculations were done using Solidworks software. 

The approved design was then presented to the 
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licensed manufacturer for fabrication and was tested 
for functionality and for necessary adjustments. The 

machine was subjected to final test and evaluation 

when there were no observed functionality problems. 

And, the observed operating performance of the 
machine was used in the calculation of costs of use 

and viability. 

 
Figure 1. Conceptual Framework 

 

2. Design and fabrication of the coco peat brick 

making machine 

The specification and sizes of the materials used 

for each component were based on the results of the 

calculations and in reference of the available size in 
the local market. The approved design of the machine  

was then fabricated using local manufacturing 

technology. 
 

3. Design of Major Components 

The specification and sizes of the materials used 
for each component were based on the results of the 

calculations and in reference of the available size in 

the local market.  

The coco peat brick making machine shown in 
Figure 2 was composed of seven components: the 

hopper assembly, molding box, hydraulic system, 

frame, mold cover, lock and molding block. The 
sizes and material of the machine were based on the 

calculations done and were verified by stress 

analysis which was presented after every description 
of each component. 

 
Figure 2. Coco Peat Brick Making Machine 

 

 
Figure 3. Fabricated Coco Peat Brick Making Machine 

 

3.1 Hopper Assembly 

The hopper design was a truncated pyramid. It 

has two parts: the upper part and the lower part and 

both functioned basically as temporarily holding for 

the coco peat material (Figure 4). 

The upper part was the topmost component of the 

machine where the coco peat was loaded prior to 
bricking. It was connected to the frame of the 

machine by bolts and nuts and flat bar which 

allowed adjustment of the hopper in times of repair 

or cleaning. 

The lower hopper was positioned just below the 

upper hopper. It functioned as delivering container 

of coco peat to the molding box by the action of 
drawing. It was constructed using metal plate 

framed with flat bar and equipped with tubular steel 

bar welded horizontally that served as handle. The 
handle bar was covered with rubber for good grip 

and comfort of the operator. Through sliding of the 

lower hopper, definite volume of coco peat was 

transferred to the molding box 
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Figure 4. Hopper Assembly 

 

3.2 Molding Box 

The molding box is where the loose coco peat 

formed into bricks and its inside dimension 
determined the size of the brick produced. It was 

constructed by welding four metal plates forming 

rectangular tube where in the molding block moved 

up and down during compaction and retraction.  

The dimension of the molding block on [7] in 

which the standard size of a coco peat brick 

is10cmx20cmx5cm with a compaction ratio of 6:1 
to 7:1. The compaction ratio dictated the height 

dimension of the molding box (Figure 5). 

 
Figure 5. Molding box 

 

3.3 Electric Hydraulic System 

The selection of the hydraulic system implemented  

was dictated by the capacity and the required length 

of stroke to effect at least 25cm displacement to 

ensure an equivalent of at least 7:1 compaction ratio.  

The selection of cylinder capacity was determined  

by using Pascal’s principle of fluid pressure: After 
determining the size of the cylinder, the volumetric 

capacity and power output of the motor pump was 

computed using the equations. 

 

3.4 Frame Assembly 

The frame is the component of the machine that 

holds all the components together (Figure 6). It is 
made of angular bars welded and connected to build 

the designed structure. 

 
Figure 6. Frame 

 

3.5 Mold Cover 

The mold cover blocks the compression force 

coming from the bottom. It was bolted to the frame 
using stainless steel shaft. At the top of the mold 

cover was a steel pipe installed with ball bearings 

that holds the steel shaft (Figure 7). 

 
Figure 7. Mold cover 

 

3.6 Lock 

The lock was constructed using metal plate, cut 

and mounted vertically with its lower part bolted to 

the base of the frame using stainless steel shaft. The 
dent cut of the lock was where the shafting of the 

cover positioned during compression as the upward 

pressure transferred from the cover to the shafting 
and to the lock dent cut (Figure 8). The dent was 

compensated with a rectangular piece of metal plate 

of same size welded at both sides. Unlocking is 

accomplished by pulling the lock for the shafting to 
roll alongside the C-like bended square bar. And the 

molding box would be uncovered as the shaft 

reached the other end. 



The 14th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference, 12 - 13 May 2021 

27 

 
Figure 8. Lock 

 

3.7 Molding Block 

The molding block was a rectangular solid part 

that moved upward together with the piston rod to 

transfer the compression force to the coco peat 
(Figure 9). It was connected to the piston rod by a 

bolt and located at the bottom of the molding box 

with 5mm thickness portion of it slightly introduced 

in the interface. It was constructed using ASTM A36 

metal plate and AISI 1010 shaft of 25mmØ. 

 
Figure 9. Molding block 

 

4. Test Materials 

4.1 Moisture Content Determination 

Due to the unavailability of moisture content 

meter calibrated for coco peat, feel and touch method  
and oven drying method was done to determine the 

moisture content of the test material from drying 

process in the field. Ample amount of coco peat was 
dried at 5cm thickness in full sunlight for about 2 

hours and mixing was done every 10 minutes while 

samples were taken. The characteristics of each 
sample were established by feel and touch method. 

Then, samples were brought to the laboratory to 

determine its moisture content using oven drying 

method. 

Figure 10 shows the generated graph that displays  

the rate of moisture reduction per minute. The trend 

line model of the drying curve shows exponential 
decay equation y = 72.514x-0.373 with R² = 0.9632. 

 

 
Figure 10. Drying curve of coco peat 

 
The moisture content of 16% -18% was found 

to be attained in about 40 to 60 minutes of drying in 

full sunlight. The characteristic observed were; the 
color is brown not reddish brown nor light brown 

unlike when in higher or lower moisture, it could be 

formed into balls that easily disintegrates, fibers 

grows slowly, and both small and fine particles do 
not stick to the hand and particles feels brittle and 

light (Figure 11). The characteristics of other samples  

at different moisture content were posted in Appendix  
Table 1 and images of samples were shown in 

Appendix Figure 1. 

 
Figure 11. Feel and touch method of coco peat 

 

5. Principle of Operation 

The operation of the machine begun as the 

electric motor started. The coco peat was manually 

loaded into the hopper and transferred into the 

molding box through the lower sliding hopper. 
When the molding box was fully filled with coco 

peat, it was sealed and locked with the lock and 

mold cover. The piston rod was then extended using 
a control lever to compress the coco peat. The 

pressure was monitored through a pressure gage 

attached to the system. When the pressure reached 
the desired level, the extension of the piston was 

halted and retraction begun. The cover was lifted 

afterward by pulling the lock. The coco peat brick 

was then pushed out of the molding chamber by 
another upward extension of the piston. The process 

was repeated for the succeeding bricks. 
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6. Performance Test and Evaluation 

The coco peat used in the evaluation was a fine 

standard grade [6]. The material was at least six 

months old, washed as required to decrease its salt 

content, sieved (5mm mesh) and dried down to 

desired moisture content of 16% - 18%.  

The treatment factor used in the evaluation were 

three different compression pressures (10MPa, 
15MPa and 20Mpa) on three replications each. The 

performance of the coco peat brick making machine 

was evaluated in terms of its bricking capacity, 
energy consumption, and brick quality. 

 

6.1 Bricking Capacity 

It is the number of bricks produced per unit time 
and was determined by monitoring the time elapsed 

from the loading of the coco peat into the hopper 

until certain number of bricks was produced or the 
number of bricks produced in a fixed period of time. 

It was computed using Equation 1. 

BC = Nb/ t  (1) 

where:  

BC = bricking capacity (bricks/hr)  

Nb = number of bricks  

T = time of operation(hr)  
 

6.2 Energy Consumption 

The energy consumption is the reading on the 
clamp meter multiplied to the voltage supply of the 

single-phase connection and then was multiplied to 

time of operation and determined by the following 

equation. 

E =  (AxV)xt (2) 

where:  

E = energy consumption, kW-hr  

A = ampere reading, (Amp) 

V = voltage connection, (V) 

T = operating time, (hr) 
 

 

 

 
 

 

 

6.3 Brick Quality 

It was related to the durability of the brick. 

Durability is the ratio of mass of coco peat before 

drop test and mass of coco peat after drop test. Drop 

test of the brick was accomplished by dropping the 
brick at a height of 1 meter falling to a concrete 

pavement. According to Latvian Standards [8] 

compacted biomass with durability of ≥  95% is 

high quality while ,<90% is low quality,  

DU % = (Ma/Mb) × 100 (3) 

where:  

DU% = mechanical durability, %  

Mb = mass of brick before test, g  

Ma = mass of brick after the test, g 

The gathered data were analyzed statistically 
using Analysis of Variance (ANOVA) in Complete 

Randomized Design (CRD) and Least Significant 

Design (LSD) was used for the comparison of 
treatments means [9]. 

 

Results and Discussion 

1. Description of the machine. 

The developed coco peat brick making machine 

is a machine for compaction of loose form of coco 

peat. It works in a batch-type operation where in one 
full loading of material in the molding box would 

produce a single brick. The machine was composed 

of four major components: hopper assembly, frame 
and molding box assembly, lock and cover assembly 

and the electric hydraulic system and molding block 

assembly The machine was designed for 2 men 

operation, one for the loading of coco peat and 
getting and piling of the coco peat brick and the 

other for operating the control lever. The total 

weight of the machine was approximately 150kgs. 
The dimensions of the machine; overall height, 

weight and length are 1.70m, 0.6 and 0.6m 

respectively. 
 

2. Performance of the machine 

 

2.1 Bricking capacity 

The capacity of the machine is the ratio of total 

number of bricks produced by the machine per unit 

time. Table below presents the bricking capacity at 
various compression pressure treatments. 
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Table 1 Bricking capacity on various compression pressure, bricks/hr 

 REPLICATION  

MPa 1 2 3 Mean 

10 59 59 59 59 a 

15 56 57 56 56 b 

20 53 51 50 51 c 

*Means of different letter are significantly different at 95% confidence interval 

 

Resulting bricking capacities were highly 
significantly affected by the compression pressure 

as shown by the analysis of variance in Appendix 

table 2 at 95% confidence interval. Pairwise 
comparison of means showed that bricking capacities  

would have significant difference for every difference  

in compaction pressure. 

Setting the compression pressure at 20MPa 

require some time to reach adding up to the time 

required to form the brick. The added time resulted 

to lower capacity at highest pressure and consequently,  
higher capacity at lower compression pressure. 

2.2 Brick Quality 

Quality of the bricks were scaled in terms of 

durability. Durability was determined based on 

European standards [8] formula for durability of 

compacted biomass. 

The quality of brick was based on to Latvian 

standards, high quality compacted biomass should 
retain at least ≥95% of its mass during the test, 

otherwise it is classified as low quality (<90%).  In 

Table 2 shows result of the test done on the quality 

of bricks produced using different compression 
pressure.

 

Table 2 Brick Quality on various compression pressure, % 

 REPLICATION  

MPa 1 2 3 Mean 

10 74.35 76.69 78.46 76.50 c 

15 86.77 86.31 84.09 85.72 b 

20 96.21 9654 96.95 96.57 a 

*Means of the different letter are significantly different at 95% confidence interval 

 
Analysis of variances in Appendix table 3, showed  

that the compression pressure has a significant effect 

on the durability of bricks at 5% confidence interval. 

Comparison of means showed that increase compaction  
pressure would bring increase in the quality of brick 

produced. 

According to the study [10], higher pressure 
applied to biomass would force particles against 

each other and would undergo elastic and plastic 

deformation, thereby increasing interparticle contact. 
 

2.3 Energy Consumption 

The energy consumption is the reading on the 

clamp meter multiplied to the voltage supply of the 
single-phase connection and then was multiplied  

to time of operation. Table 4 presents the result of 

the calculated energy consumption of the machine 
in different compression pressures. 

 

 

 
 

2.4 Cost Analysis 

The coco peat brick making machine costs 

Php145,000.00. Operating the machine incurred a 

total amount of Php232,762.92 annually. In order to 
breakeven the operation, a production of 4, 320 

bricks per annum is required. The payback period of 

owning the machine is 0.18 years or 46 working 
days. Conceding an annual production of 91,350 bricks  

at a selling price of Php10.6/bricks. Operating the 

machine would benefit amounting to Php735,547.08  

annually (Figure 12). 
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Conclusions 

The study was able to design a hydraulic 

powered coco peat brick making machine that could 

produce coco peat bricks with a capacity of at least 

51brick/hr using 20MPa compaction pressure. Bricks  
produced attained high quality (96.57%) passing the 

category requirements of compacted biomass. 

Energy consumption of the machine was 0.356kW-

hr at 20MPa setting. 

The coco peat brick making machine could be 

manufactured using local manufacturing technology 
and locally available materials. On the analysis of 

data, compaction pressure has a significant effect to 

machine capacity, quality of the brick and energy 

consumption of the machine. 

The machine was economical to use at a cost of 

Php145,000.00 and Php232, 762.92 operating. It 

would benefit the farmer with Php735, 547.08, 
annually given that the brick production would reach  

its maximum of 91, 350 bricks at Php10.6/brick 

selling price. The breakeven number of bricks was 
4, 535 bricks per year and would have its payback 

period on 0.18 years or 46 working days. 
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Abstract 
The objective of this work was to search for an optimal wavelength selection for near infrared (NIR) 

spectroscopy for quality measurement of Nam-Dokmai mangoes. In this study, NIR spectroscopy has been 

applied to grading management systems for commercial mangoes export. Near infrared spectra were 

collected using a near infrared instrument incorporating a wavelength region of 860–1760 nm. Genetic 
algorithm (GA) and successive projections algorithms (SPA) was employed for selecting the spectra 

wavelengths. The selected wavelengths were also used to generate the prediction models via partial least 

square (PLS) regression. The optimal pretreatment was obtained from the second derivative. The model of 

full wavelengths rendered effective the best performance with r2 of 0.66-0.74, RMSEP of 0.72-0.80 °Brix 

and RPD equal to 1.8-2.0. The SPA-PLS resulted in values of r2, RMSEP and RPD were 0.43-0.70, 0.77-

1.01°Brix and 1.4-1.9, respectively. Meanwhile, the result of GA-PLS performed efficiency with r2, RMSEP 

and RPD were 0.52-0.72, 0.74-0.96°Brix and 1.5-1.9, respectively. The outcome, the GA-PLS model (50 
variables) is suitable for use in the measuring soluble solids content (SSC) in mangoes. This model could 

be used as screening purpose. It also was not different significantly when compared to the best model. 

Hence, authors suggested that the prediction model by GA-PLS with 50 variables can be effectively used 
for evaluating SSC in mangoes. 

 

Keywords: Mango, Wavelengths selection, Brix, PLS. 
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Abstract 

A good durian fruit should be supported with sufficient nutrient concentration. If farmer can quickly 

know a nutrient concentration in leaf, they can control fertilizing. Near infrared spectroscopy (NIRs) is a 

rapid non-destructive testing for estimating. In the measuring of nutrients, they used chemical analysis and 

takes time. This aim of the paper is a preliminary test for classifying the N, P and K concentration levels. 
To find the possibility of creating models in the future for helping farmers, to get fast information about 

their durian tree nutrient requirement.  The model reported in this paper were created by PLS-DA had 

higher accuracy than SVM and SIMCA method. And the fresh durian leaf sample were used. The spectra 

provided greater accuracy than the dried ground leaf sample spectra. The classification models had an 

accuracy 88.89%, 81.25% and 86.36% for predicting of N, P and K, respectively. 
 

Keywords: durian leaf, NIR, nitrogen, phosphorus and potassium 
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Abstract 

Polyethylene terephthalate or PET is the most recycled plastic in the world. In the Philippines, 

operations involved in PET recycling particularly in hauling PET bottles from the PET collectors and/or 
consolidators to the processing plants requires more time, money, and effort due to the non-availability of 

the right shredder machine size in a local junkshop to reduce its bulkiness. Thus, the objective of the study 

was to develop a mini twin-shaft polyethylene terephthalate (PET) bottle shredder. It was conceptualized 

considering the constraints and requirements of the local junkshop owners, municipal, and barangay local 
government units and non-government organizations. The machine consisted of five major parts; namely: 

the hopper, the shredding chamber, power transmission, the prime mover, and the frame. Post-consumer 

PET bottles were used as test materials during experiment in each treatment speeds; 30, 40, and 50rpm. The 
experiment was laid out in completely randomized design (CRD). Performance parameters of the machine 

such as shredding capacity, shredding efficiency, and energy demand as affected by shaft speed were 

analyzed using analysis of variance test. Further, comparison among means was tested using least 
significant difference (LSD). A 5% level of significance was used. Results showed that the highest 

shredding input capacity of 34.07 kg/hr was obtained from 50rpm speed of shafts with 91.3% shredding 

efficiency whereas the amount of unshredded materials causes most of the device’s inefficiency which 

amount to 6.44% of the total inputted test materials, and energy demand of 0.132 kW-hr/kg. Mostly, product 
sizes ranges from 25-50mm. Cost analysis showed that the machine needs to shred a total of 6,889kg of 

PET bottles to breakeven given a custom rate of Php7/kg. Initial investment cost of Php124,383 could be 

recovered in just 1.91 years and could give an additional net income of Php210,000/yr to the PET collectors 
and/or consolidators. 

 

Keywords: PET (Polyethylene Terephthalate, Plastic Recycling, Plastic Shredder, Twin-shaft Shredder, 

Cost Analysis, Market Feasibility 
 

Introduction 
The Philippines is importing a total of 24,000 

metric tons per annum of PET materials in the form 

of resin, performs, sheets, and finished packaging 
products. These were transformed into 22,592 metric  

tons of bottles/containers for food and non-food 

application, and packaging materials for electronic 

products. In 2001, the amount of industrial and post-
consumer waste generated is 5,040 metric tons 

resulting to a 21% recovery rate of PET plastic 

waste. The major players in the collection and 
retrieval of PET industrial and post-consumer waste 

are the junkshop, PET consolidators and PET 

recyclers [1].  

To date, only half of PET waste is recycled 

globally and the remainder was burned and/or 

dumped in landfills, rivers, and oceans. To provide 

solution to the continuously rising rate of waste 

generation, government sector promotes collection, 

retrieval, and recycling of waste like PET bottles. 

One operation in recycling process of bottles is 

size reduction wherein the shredding process is 
applied. Shredding has an output of smaller pieces 

of coarse irregularly shaped plastic flakes which can 

then be further processed. From the conducted 

interview on a local junkshop, manual volumetric 
reduction takes too much time and labor. Moreover, 

no machine has yet reached the junkshops to reduce 

the volume of their plastic collections.  

Local junkshops that do not have the capital to 

buy trucks for hauling their products to the plastic 

melting factories rely only on hiring of trucks. The 
expenses in hauling ranges from Php9,000.00 to 

Php16,000.00 per load on volume basis. A ten-

wheeler truck could contain 2 - 2.7 tons of unpressed 

PET bottles depending on the loading strategy but 
could have contain 6 tons when the bottles are 

http://www.tsae/
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pressed regardless of loading type. Pressing of 
bottles as well as shredding of bottles would 

increase the density of the material, thus, the volume 

of material the truck can carry in one trip will also 

increase. Moreover, shredded PET bottles have 
higher selling price than those bottles that did not 

undergo to the shredding process. Therefore, 

reducing the size of the PET bottles before 
transporting to the processing center reduces expenses  

and processing time, and increase profit to a local 

junkshop owner at the same time. 

Junkshops could avail a plastic shredding 

machine for free offered by a plastic melting factory 

provided that the quota of volume of plastic to be 

delivered within a period of time would be satisfied. 
However, for a local junkshop owner, the terms set 

by the melting factory was difficult to attain due to 

limited time and capital and for this reason no 
junkshop on the locality had yet accepted the 

challenging offer. 

The general objective of the study was to develop  
a mini twin-shaft polyethylene terephthalate (PET) 

bottle shredder. Specifically, the study aimed to: 

1. design a mini twin-shaft polyethylene terephthalate  

(PET) bottle shredder using locally available 

materials; 

2. fabricate the machine using local manufacturing  

technology; 

3. evaluate the performance of the device in terms 

of shredding capacity and shredding efficiency; 

4. determine the energy demand of the device; and, 

5. analyze the cost of using the machine. 
 

Materials and Methodology 

1. Conceptualization of the study  

The conceptualization of the study took 

consideration the concerns of the local junkshop 

owners, municipal and barangay local government  
units and non-government organizations during the 

interview. From the feedback received, some junkshop  

owners, before delivering their plastic products to 

the processing plants, tend to press the PET bottles 
using vehicles to reduce its bulkiness while other 

owners do not bother to do so because of unavailability  

of the pressing area, unavailability of vehicles to be 
used, time consuming, and drudgery of work. 

Municipal and barangay local government units also 

stated that waste disposal is one of their major concerns  
needed to be addressed at present because some of 

them spends 30 – 50 million pesos a month for their 

waste transportation only, while the non-government  

organization claims that they have difficulties in 

implementing their recycling advocacy because of 
the unavailability of a machine in the locality and in 

the local market that can facilitates further plastic 

processes that they can use to develop more products  

from PET bottles. Thus, to address these problems 
and make recycling more economical and friendly, 

a mini twin-shaft PET bottles shredder was developed  

using locally available materials and machine 

technology that is essential for recycling. 

Figure 1 shows the conceptual framework of the 

study, following the input-process-outcome method. 
It was primarily based on the general objective of 

the study which was to develop a mini twin-shaft 

polyethylene terephthalate (PET) bottle shredder. 

 
Figure 1 Conceptual framework of the study 

 

2. Design concept of the machine 

The PET bottle shredder was designed based on 

the quantity of PET bottles being collected every 

day by PET bottle collectors and consolidators. The 

shredder is composed of five major parts (Figure 2) –  
the hopper, the shredding chamber, power transmission,  

the prime mover, and the frame. The materials used 

in the construction of the machine were:  electric 
motor, v-belts, v-pulleys, spur gears, angular bars, 

screws, ball bearings, high tensile bolts and nuts, G.I 

sheet, MS plate, high carbon steels, and shafts. 

 
Figure 2 Mini Twin-shaft PET bottle shredder outer 

cover removed  
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3. Design of Major Components 

3.1 Hopper 

The material selected for the hopper was a G.I 

steel sheet designed to accommodate the materials 

being fed and serves as guard for the materials to be 
shredded from coming out of the shredding chamber 

and being scattered. The dimension of the hopper 

was calculated using the formula for the volume of 
truncated pyramid. 

 

3.2 Shredding chamber and blade assembly 

This part holds, protects, and contains the blade 

assembly. Blade assembly consists of the blades and 

shafts (Figure 3). Designs and calculations were 

done by parts and/or component basis.  

 
Figure 3 Shredding chamber assembly 

 

3.2.1 Shredder blade with spacer 

The plastic bottles would be shredded by the 
action of the blade assembly. According to the study 

[2], the stress of the average breaking point of PET 

were between 140MPa and 210MPa. Figure 4 shows 
the stress analysis of the shredder blade. The 

maximum stress occurred in the shredder blade was 

estimated at 470 MPa considering the maximum 

stress breaking point (210 MPa) of PET as the force 
inducted. The AISI 4340 steel which was used as the 

material for fabrication of the shredder blade has a 

yield strength of 710 MPa, hence, the shredder blade 
design would be able to shred all materials which 

has a material property of ≤ 210MPa. 

 
Figure 4 Shredder blade stress analysis 

3.2.2 Spur Gears 

Calculation of the spur gear design was based 

on [3]. The stress analysis (Figure 5) indicated that 

the maximum stress was estimated at 8.936 MPa 

considering all gear teeth was subjected to a 421 
N.m torque delivered from a 2.2KW electric motor. 

The AISI 1045 steel used for the spur gear 

fabrication has a yield strength of 530 MPa, hence, 

the design calculation of the spur gear is allowable. 

 
Figure 5 Spur gear stress analysis 

 

3.3 Frame Assembly 

Figure 6 shows the frame stress analysis. The 

analysis revealed that using standard angle iron bars 

of 50.8 x 50.8 x 3mm can withstand the load induced 
by the component attached to the frame with a 

minimum safety factor of 2.7. A 50.8 mm × 50.8 × 

3mm angle bar was welded together in reference to 
the sizes of the approve design composed the frame 

assembly. Since it is where all the other parts of the 

machine are mounted, it was subjected to drilling for 
the connection of the bolts, nuts, and screws that 

were used as fastener for mounting the parts to the 

frame. Frame height was also designed based from 

the operator’s comfortability of loading during 

operation. 

 
Figure 6 Frame stress analysis 
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3.4 Power and Transmission System Assembly 

The machine uses a 2.2kW with three phase 

power supply as the prime mover of the device for 

the purpose of reversing the speed direction of the 

motor’s shaft in case of unexpected clogging (Figure 7). 

A 2.2kw variable frequency drive was utilized 

to serve as rpm control medium to meet the desired 

treatment speed of the shaft’s components of the 

shredder during the evaluation. 

 
Figure 7 Transmission system design 

 

Results and Discussion 

1 Description of the machine 

The fabricated machine (Figure 8) worked in 

continuous feeding manner wherein the material  
was fed in the machine nonstop until the last material  

was shredded unless the machine experiences clogging  

then, a reverse rotational speed direction of the electric  
motor shaft should be done to clear the clogging of 

the shredding chamber. Shown in Table 1, is the 

specifications of the machine. 

 
Figure 8. Fabricated Mini twin-shaft PET bottle 

shredder 

 

2. Machine Performance Evaluation 

The machine was evaluated in terms of the 

capacity, efficiency and energy demand as affected 

by different speed of the shaft (30rpm, 40rpm and 
50 rpm). The results were analyzed statistically 

using Statistical Tool for Agricultural Research 

(STAR). 
 

2.1 Machine Shredding Capacity 

It is the ratio of the weight of the input plastic 
materials less unshredded plastic materials, to the 

total weight of the input plastic materials to the 

shredder, expressed in percent determined by the 

following equation: 

Ci = 
Wi

T
 (1) 

Where: 

Ci = Input Capacity, Kg/hr 

Wi = Weight of Input Material, Kg 

T = Operating Time, hr 

 
 

  



The 14th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference, 12-13 May 2021 

39 

Table 1 Specifications of the mini twin-Shaft polyethylene terephthalate bottle shredder. 

Item Specification 

Main structure 

Overall dimensions, mm 

 

Length 850 

Width 600 

Height 975 

Weight, kg 120 

Hopper 2mm thickness, G.I steel sheet 

Power Transmission system  

Gear Speed Reducer 1:60 ratio, 3HP torque 

V-Pulley 152.4mm diameter 

V- Pulley 76.2mm diameter 

V-Belts B-39 

Coupling Chain coupling 

Shredder Chamber Assembly  

Shredder Blades with Spacers 20mm thickness, AISI 4340 steel 

Shafts 30mm diameter, AISI 4340 steel 

Gear 20 teeth, AISI 1045 

Bearing Block 254mm length, 165mm width, 25mm thickness, ASTM A36 Steel 

Bearings 6206 SKF 

Anti-Reeling Guard 160mm length, 10mm thickness. 50 mm width, ASTM A36 Steel 

Prime Mover  

Electric Motor 2.2kW, 3 Phase 

Hopper and Shredder Covers G.I. Sheet Gauge 14 

Frame Assembly 50.8 x 50.8 x 3mm thickness, ASTM A36 steel 

Machine Performance  

Shredding Capacity 34.07kg/hr 

Shredding Efficiency 91.3% 

Table 2 revealed that the highest shredding 
capacity occurred at the fastest shaft speed of 50rpm 

with an average value of 34.07kg/hr, followed by  

40 rpm with mean value of 21.69kg/hr and the 

lowest capacity was recorded at the slowest speed of 

the main shaft with an average value of 15.67kg/hr. 

Analysis of variance posted that shaft speed 

significantly affected the shredding capacity of the 

machine at 5% level of significance. 

The mean shredding capacity at various shaft 

speed were also significantly different from each 

other as indicated by the comparison among treatment  
means (Table 2). Evidently, higher shredding capacity  

was observed at higher shaft speed. The result conforms  

with the study [4] saying that as the shaft speed of 
the twin-shaft shredder increases, the faster the 

cutting rate of the blade tooth to the materials being 

fed resulting to a faster feeding rate of PET bottles 
to the shredder thus larger capacity however, it also 

increased the possibility of clogging. This was 

further supported by the study [5] when he stated 
that low speed shredders are limited in capacity by 

their rotor speed and tolerances and the maximum 

throughput was defined by the volumetric displacement  

between the cutting surface and the rpm of the shaft. 
Thus, lower capacity of shear shredders can presumably  

be increased by creating larger machines based on 

the same size reduction principal. Furthermore, [6] 
also stated that shredder shaft speed can indicate the 

capacity of a shredder on a material. Input materials 

that has lower material properties would result into 

a higher capacity of the shredder than those materials  
that has higher material properties assuming the 

same knife tip force of the shredder. 
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Table 2 Mean shredding capacity at various main 

shaft speed, kg/hr. 

Treatment RPM Means 

30 15.67 a 

40 21.69 b 

50 34.07 a 

Means with the same letter are not significantly different. 

 

2.2 Machine Shredding Efficiency 

It is the ratio of the weight of the input plastic 

materials less unshredded plastic materials, to the 
total weight of the input plastic materials to the 

shredder, expressed in percent determined by the 

following equation:  

Es =  
Ws

Wi
 ×  100 (2) 

Where:  

Es = Shredding Efficiency, Kg 

Ws = Weight of Shredded Materials, Kg 

Wi = Weight of Input Material, Kg 
 

The shredding efficiency of the machine, as 

shown in Table 3, decreases with the increase of the 

shaft speed. It was observed that at 30rpm shaft 
speed, the shredding efficiency was 94.64% and 

decreased to 92.17% and 91.26%, respectively, at 40 

and 50rpm. 

The analysis of variance revealed that shredding 

efficiency was also significantly affected by the 

shaft speed. 

The comparison among means shown in table 3 

indicated that the shredding efficiency at the lowest 

shaft speed of 30rpm was significantly higher than 

at 40 and 50rpm. When the 40 and 50rpm were 
compared, no significant differences were revealed. 

Based from the sampling conducted, at 30rpm 

records the least amount of unshredded material 
(>50mm) which greatly affects the shredding 

efficiency of the device. It was observed that since a 

screen was placed below the shredding chamber to 

serve as the flake’s sizing medium, the screen traps 
the flakes larger than 50mm not allowing them to 

pass through the screen holes. However, a faster rpm 

of shafts means a faster cutting rate of the blade and 
faster feeding rate of PET bottles to the machine. As 

a result, new materials being fed pushes or forces 

some flakes larger than 50mm to pass through the 
screen holes making the faster rpm to record a larger 

amount of unshredded materials. On the other hand, 

slower rpm of the shredder shafts results to a slower 

feeding rate of materials and slower cutting rate of 

the blade hence allowing a little amount of time to 
the blades tooth to lift the materials >50mm in  

length to undergo another passes of shredding instead  

of forcing the flakes to pass through the screen 

holes. A faster rpm of shafts also results to have 
greater amount of powder like size flakes, which 

composed the scattering loss that also affects the 

shredders efficiency. 
 

Table 3 Mean shredding efficiency at various main 

shaft speed, % 

Treatment RPM Means 

30 94.64 a 

40 92.17 b 

50 91.26 b 

Means with the same letter are not significantly different. 

 

2.3 Energy Demand 

The amount of electricity consumed by the machine  

to process a kilogram of PET bottle expressed in 

kilowatt-hour per kilogram.  

Ed = 
Pi x T

Wi
 (4) 

Where:  

Ed = Energy Demand 

Pi = Power Input, Kw 

T = operating Time, hr. 

Wi = Weight of Input Material, Kg  

 

Table 4 revealed that in 30rpm would give the 
highest energy demand with 0.205 kW-hr/kg, followed  

by 40 rpm with 0.181 kW-hr/kg and 50 rpm would 

require the lowest energy demand with 0.132 kW-

hr/kg. 

Analysis of variance shown posted that shaft 

speed significantly affected the energy demand of 

the machine at 5% level of significance.  

Comparison among treatment means showed 

that the energy demand in 30rpm has no significant 

difference with the energy demand in 40 rpm. The 
results conform with the study [5] saying that the 

rotor speed of low speed high torque (LSHT) 

shredders tends to have a significant influence on 
the power consumption and capacity of the device.  

As the rotor speed is decreased, the specific energy 

required to process waste is increased. 
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Table 4 Mean energy demand at various main shaft 

speed, kW-hr/kg 

Treatment RPM Means 

30 0.2047 a 

40 0.1810 a 

50 0.1317 b 

Means with the same letter are not significantly different. 

 

2.4 Cost Analysis on the use of the device  

The result of the cost analysis in Table 5 resulted 

to the cost of shredding equation as 

CS =
27,364.26

V
+ 3.03 (5) 

Where:  

CS = cost of Shredding, Php/kg 

V = Volume of PET to be shredded, Kg/yr 

 
With equation 5, the cost curve was drawn and 

shown in Figure 12. Generally, it was observed that 

the cost of shredding (Php/kg) decreased as the 
annual volume of PET bottles to be shredded 

increased. Information obtained from local junkshop  
owners in La Trinidad, Benguet revealed that an 

average of 60,000kg of PET bottles were collected 

in one year. With this volume, and at a rated capacity 

of the machine of 34.07kg/hr, it needed to operate 
about 1,765 hrs per year, equivalent to 220-250 days 

when it works 7-8hrs per day. 

At this volume (60,000kg/yr), the cost of 
operation, as computed using equation 35, would be 

Php3.49/kg. Hence, using the machine for custom 

service operation, the custom rate of about Php7/kg 
could safely be assumed. At Php7/kg rate, operating 

the machine would break-even at 6,889kg/yr. Using 

the machine for custom operation (Php7/kg) for a 

volume of 60,000kg/yr, will yield a net income of 

Php210,600/yr, resulting to a payback period of 1.9yrs. 

Figure 12 shows the breakeven and cost curve if 

a local junkshop owner uses the PET bottle shredding  
machine. The total amount of shredded plastic that 

should be produce to breakeven all the expenses 

would be at 9,286.96 kgs with the assumed custom 
rate of Php 5/kg since there is no ongoing custom 

hiring in the area.  

 

Table 5 Cost analysis of using the machine. 

Particulars   

1. Annual Fixed Cost 27,364.26 Php/yr 

Depreciation 11,194.47 Php/yr 

Interest On Investment 13,682.13 Php/yr 

Tax And Insurance 2,487.66 Php/yr 

2. Variable Cost 103.16 Php/hr 

Operator's Wage 43.75 Php/hr 

Repair And Maintenance 37.31 Php/hr 

Power Cost 22.1 Php/hr 

3. Breakeven Point 6,889 Kg/yr 

 

 
Figure 12 Cost curve of using the machine 
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2.5 Market Feasibility  

Table 6 shows the market feasibility of the 

machine. Based from the obtained data of the annual 

volume of collected PET bottles (60,000kg/yr), a 

projected income comparison of a local junkshops 
assumed to have and without a shredding machine 

was calculated. The plastic shredder was assumed to 

be individually owned by the local junkshop and the 
result revealed that by using the PET bottles  

shredder would have an annual net income difference  
of Php757,174.00/yr as compared to the local 

junkshops without shredding machine. The payback 

period would be in 0.15 year of operation or 38 

working days however, since 48 days is required to 
shred a truckload of shredded plastic product thus, 

realistic payback period of the machine is after the 

first delivery of shredded plastics with 270% rate  
of return. 

 

Table 6 Market feasibility of using the machine. 

Particulars 
Without Shredding 

Machine 

With Shredding 

Machine 

a. Initial cost  124,383 

b. Amount of PET to be processed, kg/yr 60,000 60,000 

c. Ten wheeler van Capacity, kg/truckload 2,450 11,359 

d. Number of deliveries per year 28 6 

e. Average transportation cost per trip, Php 10,000 10,000 

f. Annual Transportation cost, Php/yr  280,000 60,000 

g. Annual Fixed cost, Php/yr (from table 5)  27,364.26 

h. Annual Variable cost, Php/yr (from table 5)  253,058.65 

i. Annual Operating cost, Php/yr (g+h) 280,000 280,422.91 

j. Unshredded PET bottle plastic melting factory price, 

Php/kg 

18  

k. hredded PET bottle plastic melting factory price, Php/kg  49.5 

l. PET bottle junkshop price, Php/kg 18 18 

m. Profit, Php/kg (k-l) 20 31.4 

n. Annual Revenue, Php/yr (axm) 1,200,000 1,884,000 

o. Annual Net Income, Php/yr (n-i)             920,0001 1,603,5772  

p. Additional Income (Bonus) if plant quota (4 tons) is 
met, Php/yr 

 73,597 

q. Difference in Annual Net Income, Php/yr (2-1) 683,577 

r. Payback Period, yrs. 0.15 

s. Rate of Return, % 270 

 

Conclusions 

Based on the objective and findings of the study, 

the following conclusions were drawn: 

1. The concept and mechanism of developed PET 
bottle shredder machine have proven to be 

effective to reduce labor, time, and expenses of 

processing PET bottles while generating additional  

income to the collectors and consolidators; 

2. The machine can be fabricated using locally 

available materials and local manufacturing 

technologies; 

 

3. The machine has performed satisfactorily based  
on its performance parameters, which included 

machine shredding capacity and shredding 

efficiency. Shredding efficiency of the device 
decreases as the shafts speed increases however, 

increasing shafts speed also yields to a higher 

shredding capacity of the machine;  

4. The energy demand of the shredder at shafts speed  
of 50rpm is 0.132kW-hr/kg and 0.205kW-hrkg 

for 30rpm. Power consumption of the machine is 

considered economical based on the computed 
annual power consumption cost of Php 39,005; 

and, 
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5. The cost analysis of using the machine shows 
that it is financially viable. Local junkshop 

owner could cut their transportation cost by 21.4 

percent and could increase their profit by Php 

757,174/yr when the machine is used to shred 
their PET bottle products. The cost of fabricating 

the machine was Php 124,383. The projected 

annual operating cost was Php 280,423 with  
a computed breakeven weight and payback 

period of Php 6,889kg and 38 working days, 

respectively. 
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Abstract 
The water worming device from refrigeration system was fabriceted in this study. The technical 

point of view was to recover thermal energy from condenser, and subsequently deploy the heat transfer to 

the 90 liters of water. The water heater, tubular element, was made from stainless steel coiled tube with an 
inner diameter of 9.5 mm, a coil diameter of 300 mm, and a pitch of 20 mm. The tabular heating element 

was installed between compressor and condenser. The experimental investigation was performed at room 

temperature and cooling load, ranging respectively from 20 °C to 35 °C, and 800 W to 1400 W. The results 

indicated that the higher the room temperature, the higher was the water temperature. Also, the water 
temperature increased with increasing cooling load. 

 

Keywords: Water warming device, Air conditioning, Energy saving 
 

Introduction 
Energy has been vastly consumed for living in 

big cities. The electric power is necessary for the in-

house facilites such as air conditioner, water warming  

devices, rice cooker, washing machine, refrigerator, 
fan, and television. The air conditioner is deployed 

to absorb the thermal energy from low temperature 

space and tranfer it into surrounding. For water 
warming device, i.e., shower temperature is increased  

according to the user’s demand. The latter two 

devices can be used together to reduce the waste 
heat to the atmosphere. The relevant studies were 

report the existing literature. 

Wongwises and Dolsongkram (2006) 

experimentally studied condensation heat transfer 
and pressure drop of HFC-134a in a helicoidal 

douple-pipe heat exchanger in order to develop the 

correlations. Thongwik et al. (2008) studied heat 
transfer model for slurry ice which was melting on 

outer surface of the helicoidal channal. The length 

of the coil serving for the water warming device was 

estimated from suitable heat transfer correlations. 
Hot water contributed by the air condition was 

carried out by different researchers. Jia and Lee 

(2014) studied the heat recovery for serving domestic  
water in residential buildings. The optimal design  

of the storage tank was discussed. Sharafian  

and Bahrami (2014) performed an assessment  
of absorber bed designs for automobile air 

conditioning and refrigeration system. Satosh et al. 
(2019) investigated a performance of a hybrid 

humidification–dehumidification desalination system  

running through the heat recovery from the typical 

vapor compressing system. The average rate of 
condensate product decreased with increasing the 

conditioning temperature in the space. Mali et al. 

(2017) performed experiment for waste heat recovered  
from domestic refrigeration system, which was 

applied to produce heated water serving in the cabin 

or cooking purpose. The condenser’s coil was modified  
in their work to improve the coefficient of performance.  

Techarungpaisan et al. (2007) developed mathematical  

model to predict the performance of conventional 

air conditioner combined with water heating system. 
The experimental data was compared to the prediction,  

which showed a good agreement. Xu el al. (2006) 

Theoretically investigated the performance of  
a solar–air based heat pump water heater. The 

effects of solar reduction, ambient temperature and 

compressor’s capacity on the thermal performance 

were discussed. Zhong et al. (2018) conducted 
thermodynamic analysis of the combined cycle for 

automatic waste heat recovery and refrigeration 

system. They indicated the combined system, which 
was better than the independent one, which were 

based on the same workings fluid. Zheng and Cao 

(2020) suggested the thermodynamic feasibility 
analysis of power generation cycles with heat 

recovery from the air conditioning system. Shafiean 
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and Khiadani (2020) studied multipurpose desalination,  
cooling, and air conditioning system powered by 

heat recovery from diesel engine’s exhaust and 

cooling tower. 

 

Data reduction 

In this work, the water warming device, only 

supported by heat recovery from the refrigeration 
system, was designed foe domestic apartment and 

dormitory corresponding to 9,000 Btu and 5 

residents for each room. The device was robustly 
made and easily cleaned. The water warming device 

was designed to install above the shower for 

pressure purpose as illustrated in Figure 1. 

The design of helically coiled length ( )L of 

water warming device from the refrigeration system 

can be calculated from equation (1) 

( )lm lmQ UA T U dL T=  =   (1) 

where, Q  is heat transfer rate, A  is tube area, 

d  is tube diameter, lmT  is log mean temperature 

difference, and the overall heat transfer coefficient 

( )U . 

 (2) 

 

the heat transfer coefficient inside of helically 

coiled tube ( )ih .
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where iNu  and oNu is Nusselt number of fluid 

inside and outside properties of helically coiled 

tube, ,l ik  and ,l ok is thermal conductivity of liquid 

phase inside and outside. The De  is Dean number 

which can be calculated from 
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the Boiling number

 

( )Bo  can be calculated 

from 
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the Rayleigh number of liquid phases outside 

( ),l oRa  can be calculated from 

( ) 3

, ,

,

, ,

s o l o o
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l o l o

g T T d
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−
=  (14) 

 
and the log means temperature difference 

( )lmT  is determined from 

( ) ( )
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where, x  is vapor quality, satP  is saturation 

pressure, critP  is critical pressure,   is density,   

is dynamic viscosity, pC  is specific heat, G  is 

mass flux, g  is gravitational constant, q  is heat 

flux, ,l vi  is enthalpy of vaporization latent quantity, 

  is thermal expansion coefficient of water, ,l o  is 

thermal diffusivity of water, iT , oT  and satT  is 

temperature of fluid inside, outside and saturation, 

where subscripts i  is inside properties, o  is 

outside properties, l  is liquid phase, and v  is vapor 

phase. The heat of water warming ( )waterQ  is 

determined from 

( ), 0water water p water t tQ m C T T == −  (16) 

where, waterm  is mass of water warming in 

tank, ,p waterC  is specific heat of water warming, and 

0,  t tT T =  is temperature of water warming at time 

and time zero. 

 

Experimental apparatus and method 

The water warming device used in this study 
comprised test room, cooling load system, refrigeration  

system, water warming device, and data acquisition 

system, as presented in Figure 1. 

The test room was controlled according to the 
experimental condition. It was fabricated to have 

1.511 cm3 in volume and was surrounded by 

from insulation. A variable cooling load unit and 

evaporator were installed in the room. 

DC power supply and heater were deployed to 

control the cooling loads which were kept constant 

at 800, 1000, 1200, and 1400 W. Air blower was 

used to enhance flow distribution inside the room. 

The evaporator with a condensing unit of 9,000 

Btu/hr absorbed thermal energy in the room, and the 

working fluid, refrigerant, in the system subsequently  
carried the energy to be discharged in the water tank 

in which the helicoidal tube was installed. The 

discharged heat was transfer to the heat exchanger 
which dissipated heat into the atmosphere. The 

refrigerant flowed through the expansion device and 

evaporator, respectively, to complete the cycle.  

The 90 Liter water thank, cylindrical shape 

surrounded by insulation, contained stirrer which 

produced circulation of the water, and level control 

valves which controlled flow rates at the inlet and 
outlet of the tank. Thermocouples (T-type) with 

accuracy of ± 0.1°C, and data temperature in the 

room and water temperature in the tank 
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Figure 1 Schematic diagram of experimental apparatus. 

 

Results and discussion 

The experimental results were presented in 

Figures 2 and 3, showing respectively for relationship  

between time and water temperature, and that 
between room temperature and water temperature 

under different heat load (800, 1000. 1200, at 1400 

W). The room temperatures were kept constant at 

20, 25, 30, and 35°C. It was found from Figure 2 (a)-
(d) that the temperature exponentially increased 

with time.  

The result indicted that the time rate of change 
of the energy transferred from the room to the water 

was increased. The experimental system 

approached steady state at the time of 270 minutes 
for all conditions.  
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Figure 2 Effect of cooling loads on the temperature 

and heat of water warming with time. 
 

For the 1400 W cooling load, the room 

temperatures at 40.0. 43.3, 44.5, and 47.0 °C, 

respectively. The steady state water temperatures 
were listed in Table 1. The water temperature data 

at the room temperatures at 20, 25, 30, and 35°C was 

illustrated in Figure 3(a)-(d). The increase in the 
cooling load posed significant effects on the water 

temperature. Also, the water temperature increased 

with increasing the room temperature. It should be 

noted from the figure that at the time of 270 minutes, 
the water temperatures based on cooling loads at 

1000, 1200, and 1400 W respectively increased 

4.1%, 8.5%, and 14.1% on average in comparison to 
the case at 800 W cooling load. This increased 

energy rate raised the water temperature 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Table 1 The steady state of water temperature at the 

time of 270 minutes. 

Cooling 

load (W) 

T20°C 

(°C) 

T25°C 

(°C) 

T30°C 

(°C) 

T35°C 

(°C) 

800 37.1 38.3 40.4 41.2 

1000 38.6 40.8 41.6 42.9 

1200 39.2 41.8 42.7 44.7 

1400 40.0 43.3 44.5 47.0 
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Figure 3 Effect of cooling loads on the temperature 

and heat of water warming. 

 

Conclusions 

The present experimental study was performed 

to assess the water warming device through which 

the waste heat from the refrigeration system was 
provided. The experiments were conducted for the 

room temperature ranging from 20°C to 35°C and 

cooling load from 800 W to 1400 W. The results 

indicated that the higher the cooling load, the higher 
is the water temperature. At steady state (time of 270 

minutes) the room temperatures, for 1400 W cooling 

load, at 20, 25, 30, and 35 °C yielded the maximum 
water temperatures at 40.0, 43.3, 44.5, and 47.0 °C, 

respectively. The cooling load effect was also 

analyzed, which reveled the water temperature 
increasing with the increase on cooling load. The 

enhancements of the water temperature at 1000 W, 

1200 W, and 1400 W were, respectively, 4.1%, 

8.5% and 14.1% 
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Abstract 

Sewage sludge from a wastewater treatment system in tapioca starch industry was intensively analyzed 

for its fuel properties i.e. heating value, proximate analysis, ultimate analysis, elemental compositions. 

Subsequently, a test of its pelletization was conducted at different moisture content levels including 10%, 

15 %, 18 %, 20% ( w.b.)  using a mill ring die pelletizer and investigate for their properties. The results 

showed that sewage sludge had a heating value of 8.195 MJ kg
-1 and 492 kg m

-3 of bulk density of the 

pellets can be achieved. The moisture content of around 15% (w.b.) was found to be suitable for producing 

pellets. At this moisture content value, the yield of product can be obtained as high as 92%. The mechanical 
durability and the water resistance index, values also remarkably showed the relatively high which are 98% 

and 93.57%, respectively. In addition, the ignition time and combustion time were found to be 0.83 min and 

8.53 min, respectively. Overall, although the pellets from sewage sludge had fuel characteristics inferior to 

biomass, they can be used as a supplementary fuel during energy production. 
 

Keywords: Biomass pellet, Sewage sludge, Fuel properties 
 

Introduction 
Sewage sludge produced by the wastewater 

treatment systems of various industrial plants in 

recent years has tended to increase. Currently, the 

most widely used methods of sludge management 

are incineration, landfill and use as agricultural 
fertilizer. However, sludge disposal by landfill is not 

accepted especially in the European Union (EU). In 

addition, the sludge generally contains heavy metals 
organic pollutions and other hazard materials 

(Kliopova and Makarskiene, 2014). Therefore it is 

not encouraged to use cultivation method because of 

environmental concerns. In addition, with the limit 
of fossil fuels, exploring it as a raw material for 

energy production is attractive to many industries, 

complying with current economic situations. 

Many agricultural and industrial wastes were 

used for alternative energy production. They can be 

processed to produce either in the form of briquettes 
or pellets, depending on energy conversion technology.  

In the previous work, sewage sludge from textile 

industry was briquetted and used as a raw material 

for gasification process (Hinsui, 2007). However, 
briquette production was a time and work consuming 

process, being not practical in commercial. 

Therefore, this research aims to study the 

pelletization process of sewage sludge and 
determine their fuel characteristics. A comparison 

of this work with standard biomass pellets was made 

to show the potential as an alternative raw material 

for energy production. 
 

Materials and Methods 

Materials 
Sewage sludge was obtained from the activated 

sludge wastewater treatment system of SANGUAN 

WONGSE INDUSTRIES Company Limited, Nakhon  

ratchasima province, Thailand. The companies 
mostly relate to tapioca starch production process. 

(Figure 1) 

 

Preparation of fuel 

The raw sewage sludge contained lots of water 

( approximately 75 – 80%) , it was sun-dried on a 

cement floor for 5-7 days until the moisture content 

decreased to approximately 10% and crushed to 
small particle size (<15 mm.). Its moisture was 

adjusted to study the effect of moisture content 

(15% 18% and 20% w.b.) on fuel processing. The 
pellets were produced from a mill ring die pelletizer 



The 14th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference, 12 - 13 May 2021 

52 

with a compression hole of 8 mm in diameter and 
motor power of 30 kW (Figure 2). The fuel pellets 

obtained are cylindrical shape with length of 10-30 

mm as shown in Figure 3. Characteristics of sewage 

sludge were determined by mean of proximate 

analysis ( ASTM D1762-84 and ASTM D2015-77 

standards)  and ultimate analysis [CHNS element 

analysis (CHN628, 628s Truspec Micro O)] and an 

X-ray fluorescence energy dispersive spectrometer 

(Model XGT-5200) 

 

 

 
Figure 1 Dried sewage sludge 

 

 
Figure 2 A mill ring die pelletizer 

 

 
Figure 3 Pelletized sewage sludge 

Analysis of pelletized sewage sludge properties 

The pellets produced at various moisture content  
levels (10% 15% 18% and 20% w.b.) were assessed 

for their physical characteristics such as shape 
(straight / slightly bent / bent), surface appearance 
( smooth / rough) , pelleting ( good /  bad /  not) , 

forming (good / bad / not), cracks (low / medium / 

high) and bulk density. 

The properties of pellet were analyzed for 

mechanical durability, water resistance index, ignition  

time, combustion time, power consumption rate and 
yield percentage. 

 

Results and Discussion 

Pellet fuel preparation process 

Moisture content after pelletizing was slightly 

reduced from 15%, 18% and 20% w.b. to 14%, 16% 

and 18% w.b., respectively. 

Sewage sludge at the moisture content of 10% 

cannot be pelletized because the moisture was not 

sufficient to form pellet fuel as shown in Figure 4 

 

When the moisture increased from 15% 18% 

20% ( w.b.) , the yield percentage was found to 

increase by 92%, 96%, 97%, respectively.  In 

contrast, power consumption decreased to 19.15 
kW, 17.75 kW and 15.88 kW at the moisture content 

of 15% 18% 20% ( w.b.) , respectively. The averge 

bulk density was found at 492 kg m-3. 

 

Assessment of pellet fuel characteristics 

The effects of moisture content levels ( 15% 

18% 20% w.b.)  on appearance and external evaluation  

are shown in Figure 5 and Table 1, respectively. 

Overall, the lower the moisture content levels, the 

better the external apparence of pellets is. 

 

Figure 4 Sewage sludge pelletizing at 10% (w.b.) 

 

Table  Assessment of basic characteristics of pellet fue 

Characteristics 
Moisture content (w.b.) 

10% 15% 18% 20% 

Shape (Straight / Slightly bent / Bent) - Straight Straight Straight 

Surface appearance (Smooth / Rough) - Smooth Smooth Smooth 

Pelleting (Good / Bad / Not) Not Good Good Good 

Forming (Good / Bad / Not) Not Good Good Good 

Cracks (Low / Medium / High) - Low Medium Medium 
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Pellet fuel at moisture content 15% (w.b.) 

 

 
Pellet fuel at moisture content 18% (w.b.) 

 

 

Pellet fuel at moisture content 20% (w.b.) 

Figure 5 Pellet fuel at various moisture content levels 

 

Chemical characteristics of pellet fuel 
The results of evaluated chemical characteristics  

of tapioca sewage sludge along with 2 types of 

biomass fuel are shown in Table 2. It was found that 
the volatile matter, fixed carbon and calorific value 
are less than those from biomass fuel. As a result, 

the calorific value was approximatly 60% of the 

biomass. In addition, the ash content and heavy 

metals is relatively high. These results indicate that 
if the sewage slude will be used as a fuel, attention 

must be paid during operation. Also, blending 

sewage slude with biomass might be an option. 

 

Table 2 Results of evaluated fuel properties 

Parameters 

 Biomass fuel 

Sewage  

sludge 

Briquetted  

rice husk 
Corncob 

Proximate analysis 

%Moisture 

content 
9.05 3.53 2.23 

%Volatile 
matter 

23.03 63 81 

%Fixed carbon 11.34 19.5 15.4 

%Ash 56.58 19.5 1.4 

Ultimate analysis 

%Carbon 18.147 37.4 48.1 

%Hydrogen 3.536 4.6 7.5 

%Nitrogen 2.076 0.5 0.4 

%Sulfer 1.782 0.01 44.1 

%Oxygen 18.53 57.4 0.01 

Heavy metals (mg/kg) 

Copper Not found 100 790 

Iron 319,510 6,980 15,100 

Zinc 598 180 270 

Chlorine 26,200 8,410 19,240 

Calorific value 

(MJ/kg) 
8.2 12.40 15.60 

Reference 
This 

research 
(Arjharn et al. 2012) 

 

The results of pellet fuel storage and combustible 

properties 

Pellet fuel storage and combustible properties 

parameters including mechanical durability, water 

resistance index, ignition time and combustion time 

at verying moistures were investigated as shown 

below: 

Considering the mechanical durability at various  

moisture content levels, it was found that the moisture  

content at 15% and 18% ( w.b.)  were approximate 

but moisture content at 20% ( w.b.)  had a slightly 

lower value ( Figure 6) . The lowest value for 

mechanical durability was found 96% which indicates  

their good potential for transport and storage.  
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Figure 6 The relationship between moisture content 

and mechanical durability 
 

Likewise, the water resistance index decreased 

with an increase in the moisture content levels. This 

parameter indicates the potential to water resistance. 

The moisture content 15% ( w.b.) had the highest 

values of 93.57%, while moisture content 18% and 

20% ( w.b.)  gave the water resistance index of 

90.73% and 88.76%, respectively. (Figure 7) 

 
Figure 7 The relationship between moisture content 

and resistance index 
 

Results showed that the ignition time increased 

with an increase in the moisture contents. Not 

surprisingly, it is due to the difficulty of ignition for 
wetter material. It was found that the moisture 

content 15% ( w.b.)  had minimum ignition time of 

0.83 min compared to those of other moisture 

content 18% and 20% (w.b.) which were 1.10 min 

and 1.20 min, respectively. (Figure 8) 

 
Figure 8 The relationship between moisture content 
and ignition time 

Figure 9 shows combustion time at different 
moisture content levels. It showed that the higher 

moisture content caused a reduction in combustion 

time. Its maximum combustion time at 15% (w.b) 

was 8.53 min while the others were 4.88 and 2.68 

min for 18% and 20%, respectively (Figure 9). 

 
Figure 9 The relationship between moisture content 

and combustion time 

 

Conclusions 

In this study, sewage sludge from wastewater 

treatment of tapioca starch industry was used to 
produce pellet fuel. The effect of moisture content 

levels on pellet production and their fuel properties 

was investigated in terms of appearance, physical 
and chemical characteristics. It was found that 10% 

moisture content of raw sewage sludge is not 

suitable for pelletization, while those with higher 

moisture content ( 15% 18% 20% w.b.)  can be 

pelletized with an average bulk density of 492 kg m-3.  
The yield percentage increased with an increase in 

moisture content ranging from 92 – 97%. The results  

of the mechanical durability, water resistance index 
and combustion time were found to decrease as the 

moisture content increases except the ignition time. 

Overall, although the pellets from sewage sludge 

had fuel characteristics inferior to biomass, they can 
be used as a supplementary fuel during energy 

production. 
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Abstract 

This research presents the control of material direction on the Sortation Conveyor with Multi 

Direction Wheels in order to demonstrate the behavior of the movement of material on the screen. Multi-
directional wheel sorter.  Study control movement of materials according to the motion control design with 

Feedback Control. Use evaluating controls and designing feedback controls by simulating control on the 

computer. Including using parameters in mathematical models from Multi-directional wheel sorter was 

created. Moreover, the impact of various factors is determined. This affects the wrong movement of the 
material sorter with the expectation of control the movement of materials on Multi-directional wheel sorter 

according to the movement design to Appropriate controls for production use. 

 

Keywords: Feedback control, material handling, Multi Direction Wheels 
 

Introduction 

Load Handling [5] with Material Handling 

Equipment is an essential role in the various industrial  

sector. To help the production and management of 
industry have more capabilities such as material 

handling by material handling equipment, sorting 

conveyor [6] can be installed to sort materials into 
the production process or store materials. For 

production design, there are many types of Sortation 

conveyors with different abilities and limitations. 

However, it is limited to change the direction of the 
material and materials handling mechanisms are 

complex and not flexible in most cases. Because 

most sorting units have the above limitations, the 
need to increase the ability of the separation unit on 

the material handling equipment to be able to 

change the direction of the material in many 
directions. In recent years, the introduction of Multi 

directional wheels [1] is connected to a two-way 

material separation set by attaching the set. Drive on 

the two sets of Ommi wheels, alternating in two 
directions. However, suppose the multi-directional 

wheel set is connected to the drive unit separately in 

alternating rows to increase the direction of material 
handling In practice. In that case, multiple independent  

drives are needed to control the direction and speed 

of each driver to have speed concerning obtaining 

the desired material handling direction.  
 

 

PRINCIPLES AND COMPONENTS 
The Multi-directional wheel sorter consists of 

Multi Direction wheels, which rotate in two directions,  

consisting of the main turning wheel and the small 
set of wheels located on the main turning wheel and 

rotated perpendicular to the Main wheel as in Figure 

1. Arranged in a sequence of the alternate directions 
perpendicular to the plane, as shown in Figure 2, is 

Multi-directional wheel sorter as designed. The 

wheelset placement allows the creation of two forces 

perpendicular to the plane caused by rotating the 
wheelset. When the material is empty on the plane 

of the wheelset, the material can move 2 degrees of 

freedom. Simultaneously, when the material moves in 
one axis, it will not exceed the friction in the other 

axis because the small wheels on many directions’ 

wheels support the material moving in the direction 

opposite to the rotation of the wheelset. 

 
Figure 1. Multi Direction wheels 
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Figure 2 Multi-directional wheel sorter. 

 

Mathematical model 

The movement of material on Multi-directional 
wheel sorter consists of two axial movements 

perpendicular to each other, allowing the material to 

move freely on the plane of the wheelset. Use 

position reference from the position of the wheelset 
according to equation (1) Movement of materials 

depends on the force that is transmitted from 

rotation of wheel through friction between wheels 
and the material. Therefore, the weight and friction 

coefficient affects the movement. The weight of the 

material is represented by the reaction force 
equation (2) Is an equation showing the reaction 

force on the plane of the wheelset [2] 

𝑋 = [
𝑥
→

𝑦
→] = [

𝑥1

𝑦1

. . . .

. . . .
𝑥𝑛

𝑦𝑛
] (1) 

𝑁
→

𝑇 = 𝑊𝐵𝑇(𝐵𝐵𝑇)−1 ([
1
0
0

] + [
0
1
0

  
0
0
1

] 𝑋𝑐𝑚

→
) (2) 

 

From the equation, 𝑊 is the weight of the 

material 𝑋𝑐𝑚 , representing the position of center  

of mass of material ( CG) on the plane of  

Multi-directional wheel sorter. 𝐵 is the position 

matrix of the wheelset. 

𝐵 = [
1 1 1
𝑥1 𝑥2 𝑥3

𝑦1 𝑦2 𝑦3

   

...

...

...
    

1
𝑥𝑛

𝑦𝑛

] (3) 

 

Transmission force 

For the forces acting on the material Multi-

directional wheel sorter. Both axes are caused by the 

friction of the wheel and the material as follows. [1] 

𝑓
→

= 𝜇𝑉𝑁
→

𝑇 − 𝜇𝑋
→
•

𝑊 (4) 

 

 

From the equation, 𝜇  is the coefficient of 

friction between the material and the wheelset, 𝑉 is 

the speed of each wheelset is written in the form of 

a matrix, position, speed of each wheel. 

𝑉 = [
𝑣1

𝑣1
  
....

....  
𝑣𝑛

𝑣𝑛
] (5) 

 
The limitation of the force transfer between the 

wheelset to the material is to slide. If this event 

occurs, the material will not be able to move 
correctly. Limitations of slides Depending on the 

angular acceleration of the wheel, show the following  

equation. [3] 

𝛼 ≤
2𝜇𝑔

𝐷
 (6) 

From the equation, g is gravitational acceleration  

D diameter of wheels 

 

Feedback control 

Motion control of materials. Use Feedback 

Control to design the motion control of materials on 

Multi-directional wheel sorter.  Use PID controller 

to study the motion control, motion design, and 

stabilizing materials’ movement on the wheelset. In 

designing feedback control law in an article to use 

control of material movement. Which has designed 

the movement position of moving material 

according to the design movement. Tracking Error 

[4] of the control is shown in equation (7) 

𝑒 = 𝑥𝑑 − 𝑥𝑐𝑛 (7) 

 

From the equations (2), (4), (7), the PID control 
law can be designed as equation (8) [4] to be used to 

control the movement of materials on Multi-directional  

wheel sorter. 

𝑢 = 𝑘𝑝𝑒 + 𝑘𝑖 ∫ 𝑒 + 𝑘𝑑𝑒
•
 (8) 

𝑘𝑝 , 𝑘𝑖 , 𝑘𝑑  a matrix constant definite positive for 

scalable control. The control law can be written to 

control structure as shown in Figure 3 

 
Figure 3. The feedback control structure in control 

movement of materials 
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Simulation movement of materials on  

Multi-directional wheel sorter 

Simulate control on the computer program by 

designing the material to move on the multi-

directional wheel sorter three movement patterns to 
Figure 4. By simulating the movement of materials 

in the material handling in the direction of change 

(Sortation Conveyor). First, the material moves in a 
straight line. Later, the material moved in a straight 

direction and diverted to the right. And the final 

design allows the material to move in a straight 

direction and to the left 

 
Figure 4. the designed movement direction of the 

material on the multi-directional wheel sorter. 
 

From the motion simulation, the simulation 

results are shown in the following graph. In which 

the yellow graph is the designed movement, and the 

red graph is the movement of materials. Friction 

coefficient μ = 0.3, weight of material 𝑊 = 98 𝑁, 

simulation time 𝑡 = 30𝑠  Control Gain 𝑘𝑝 = [
40
40

] ,

𝑘𝑖 = [
20
20

] , 𝑘 = [
7
7

] 

By moving the first form, the material moves 

from the starting point (0, 0) to the position of 0.16 

meters in the X-axis and then the material stops. The 

motion results as in figure 5 and the error of the 
motion as in figure 6, as well as the force exerted on 

the material as in figure 7 

 
figure 5 Movement results designed with the movement  

of materials 
 

 

figure 6 Error of the movement is designed with the 

movement of the material. 

 

 

figure 7 Force exerted on the material 

 

From motion simulation by allowing the material  

to move in a straight line in one direction. Figure 5 
shows the graph of the designed movement (yellow) 

and the material movement graph (red) can be 

completely Tracking. Figure 6 shows that the movement  
error is not more than 0.005 meters. The force exerted  

on the material is very high at the beginning and the 

stop Is approximately 3 N. As can be seen in Figure 7 

Next step, move material from the beginning (0, 0)  

to position of 0.16 meters on the X-axis and at the 

same time to move the material to the position of 

0 . 16  m on the Y-axis. The result of movement is 

shown in figure 8, and the error of movement is 

shown in figure 9. The including forces acting on 

material is shown in figure 10. 
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figure 8 Movement results designed with the movement  
of materials 

 

figure 9 Error of the movement is designed with the 

movement of the material. 
 

 

figure 10 Force exerted on the material 

 

From the second movement simulation, with the 
material moving diagonally from Figure 8, the 

graph of the designed movement (yellow) and the 

material movement graph (red) move perfectly 

following both the X-axis and the Y-axis. The next 
figure, Figure 9, shows that the error of the 

displacement is not more than 0.005 m. The force 

exerted on the material is very high initially, and the 
stop-motion is approximately 3 N in both directions. 

The movement is shown in Figure 10. 

 
 

 

 

Finally, the material moves from the starting 

point (0 ,0) to the position of 0.16 meters in the  

X-axis. Simultaneously, the material moves from 

the distance 0  m to the position -0 . 16  m in the  

Y-axis. At 1 1  and the error of movement as in  

figure 12 , including force exerted on the material 

as in figure 13 

 
figure 11 Movement results designed with the movement  

of materials 

 

 
figure 1 2  Error of the movement is designed with 
the movement of the material. 

 

 

figure 13 Force exerted on the material 
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From the third movement simulation by allowing  
material to move diagonally like the second type, 

but diagonally opposite from Figure 11, the graph of 

designed movement (yellow) and the graph of 

material movement (red) move perfectly following 
both axes (X-axis and Y-axis). The next figure, 

Figure 12, shows that the error of movement is not 

more than 0.005 m. The force exerted on material is 
very high at the beginning and the stop-motion is 

approximately 3 N in both directions. The 

movement is shown in Figure 13.  

From the simulation of material movement on 

Multi-directional wheel sorter, the material’s 

movement follows designed movement. But also 

found the error in a period of starting and stopping 
movement of material 

 

Conclusion 

From the simulation of material movement on 

the Multi-directional wheel sorter, it can be 

demonstrated that the feedback control is able to 
control the movement of the material on the Multi-

directional wheel sorter. Which can apply the 

control rules from the simulation in the computer to 

be used in real life applications with Multi-directional  
wheel sorter. However, there are drawbacks in this 

simulation: Not affected by other factors that may 

occur. For example, the surface of the material that 
may be uneven parallel to the plane of the wheelset 

may result in incorrect control. It will be considered 

in the research in the future. 
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Abstract 

This research is the design, creation, development, and evaluation of a rice planter with a ridge set, 

its 3-point attachments for a small tractor to solve the problem of salinity area that has sodium chloride in 
soil. The planter has a ridge set, seed metering, and a cover set. Other studies have shown that soil 

preparation can manipulate salinity in the soil, the salinity adversely affected the plants. 

Tested in sandy loam field, the result showed that the appropriate speed was 1.70-1.90 km h-1, the 
field capacity was 0.88 rai h-1 and field efficiency was 59%, The fuel consumption was 2.4 L rai-1 Draft 

force requirement was 6,827 N, distance between planting point 22 cm, seed quantity per point 7 seeds, 

planting depth 19 cm, seed consumption 9.18 kg rai-1, seed loss 5.4%. 

 

Keywords: Rice, Upland rice, Rice Planter 

 

Introduction 
Rice is the staple of Thai and popularly consumed  

in many countries around the world. Rice can also 
be processed into various products, and with 

Thailand as a country with a lot of agricultural work. 

Rice is one of the main crops grown by Thai 
farmers, the produce is sold locally and exported to 

the global market. Rice  production a significant the 

Thai economy crop (Thai Rice Exporters Association,  

2020). In Thailand rice plantations are available of 
year 2020 the average was 61.28 million rai. The top 

three rice exports are white rice, glutinous rice, and 

Jasmine rice as a sequence. 

Currently, Thailand is the third rice exporter of 

the world with 5.24 million tons in 2020 and 7.12 

million tons in 2019, as a result of the Thai Baht 

appreciation and strengthening of improvements 
with rice trader countries such as Vietnam, which 

had the third-highest export. Thailand is popular to 

grow rice in the central region and the Northeast. 

In the central and northeastern regions, they 

encountered a problem of salinity in the soil. The 

salinity of the soil will affect the growth of plants 
which will affect the yield. The higher the salinity, 

the lower the yield as the higher the salinity. That if 

any plant species it has different salinity capacity. 

Which the salinity of the soil is too high for plants 
to handle The plant will not grow. Or may cause 

death before yielding. 

 

Materials and Methods 

Raised rice planter designed and built 
The rice planter machine is designed as shown 

in Figure 1 and the prototype machines created are 

shown in Figure 2 

 
Figure 1 Design of Rice planter with ridge sets 

 

 
Figure 2 Design of Rice planter with ridge sets 
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With the planter machine consisting of raising, 
groove and overburden set, the followed by a 

sowing unit with a conveyor line connected to a 

dispenser mounted on the seed hopper. The seed 

disc is used to support gear through the shaft and 
chain from the wheel at rear of the machine. 

 

Optimum conditions Testing 

The rice planter with ridge set machine in the 

test plot with 3 rows, length 18 m, experiment at 

gear positions 2-2, 2-3 and 2-4 by 47 Hp four wheel 
drive tractor and check the planting quality 

comparing speed. 

 

Rice planter with ridge set machine in the field 

Testing 

In appropriate conditions, field tests were 

conducted to determine the performance and quality 
of the planting of the machine. Tested for effective 

field capacity, field efficiency, fuel consumption, 

daft force, slip percentage, planting quality, number 
of seeds per point, spacing per point planting depth, 

the size of the ridge lifted, the number of seeds used, 

and the rate of seed loss, tested at the farm of Suranaree  

University of Technology, Nakhon Ratchasima. 
 

Results and Discussion 

Optimal working conditions test results  

 
Figure 3 Field test of rice planter 

 

The results of Table 1 show that the 2-3 gear 
positions maintain good planting quality. The 

distance between the points in the range 25-30 cm 

and the number of seeds in the range of 5-10 seeds. 
There was no significant difference. When the speed 

is higher gear position 2-4, the number of seeds 

decreases and the planting distance is shortened due 
to the delay in the flow of seeds from the seed 

dispensing plate set into the soil. As a result, the fall 

is slower than the planting movement, so cannot be 

formed as needed. 

Table 1  Put table caption above the table, Thai 

distributed. 

Test 
Gear Position (Main-Sub) 

2-2 2-3 2-4 

Speed km h
-1

 1.35-1.54 1.70-1.90 2.31-2.45 

Distance (cm) 23.8 25.3 12.7 

Seed (seeds) 7 6 4 

Distribution (cm) 4.75 5.75 4.33 

 

 
 

Figure 4 Planting Formation 
 

From Figure 4, the pattern of planting is one 

planting head, one ridge lift will be raised and seed 

is dropped at the shoulder area of two ridge. For the 
planting results shown in Figure 5, the distance 

between the planting points was 25.3 cm along the 

left and right circles with little seed distribution. 

 
Figure 5 Planting result single row 

 

Field rice planter machine test results 

As a result of testing for optimum working 

conditions, 2-3 gears were selected to test the 

machine's fitness and planting quality in the field 
test. The results of the test are in accordance with 

Table 2 in terms of spatial functionality. It can be 

seen that it is not very high. And has a relatively low 
spatial efficiency This is due to Opt for a test plan 

by running close to a row. Regarding the cultivation 

quality, it is within the acceptable range. Is the 

cultivation of field rice by sowing method The 

Sowing point 

Ridge lift line 
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distance between the points at 20-30 cm was planted 
at a depth of 15-20 cm and used seeds per point of 

5-10 seeds. 

 

Economic evaluation results 

Rice Planter with Ridge sets machine the 

material cost of 22,500 Thai Baht and other expenses  

of about 8,000 baht, total 30,500 Thai Baht. 

Payback period = 
Initial Investment cost

Average annual net benefit
 (1) 

Net benefit = Benefit – Cost of Machine usage (2) 

(THB year-1) Excluded depreciation 

Benefits = Planting Area x Planting Wages (3) 

(wages 400 THB rai-1) 

Cost of machine usage = Interest + Maintenance 
costs + Fuel costs + Lubricating oil + Labor (4) 

 

Interest rate BAAC at the highest rate of 12.5% 

(Farmers and individuals) 

= 30,500 THB x (12.5 / 100) 

= 3812 (THB year-1) 
 

Maintenance cost = 
1.2% of first purchase price 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑥 (100 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠)
 

Maintenance cost = 4.16 (THB rai-1) 

Fuel cost = Fuel consumption rate x Fuel price 

(If using Diesel B7, the price is about 27 THB L-1) 

Driver labor = 90 (THB h-1) 

Driver wage per area = 102.27 (THB rai-1) 

When representing the values;  

Instead of the values in (4) Machine Cost 

Instead of the values in (3), returns the following: 

Benefits 

Instead of the values in (2). Net benefits 

Instead of the values in (1).  

Payback Periodel cost = 65.61 (THB rai-1) 
From an analysis of the payback period of the 

rice planter, Figure 5 shows the relation between the 

planting area and the payback period. With a service 
charge of 400 THB rai-1 when there will be a 

payback period for the planting machine is 

approximately 1.6 years if employed at 100 rai and 

can shorten the payback period if more work can be 
accepted. Where at various costs it could be further 

lowered if switched to lower grade fuel and able to 

find cheaper labor. 

 
Figure 5 Payback period of cassava planter 

 

Table 2 Results of rice planter field testing. 

Test Result Test Result 

Planting area (rai) 0.2025 Theoretical field capacity (rai h-1) 1.49 

Soil properties  Field efficiency (%) 59.13 

Soil type Sandy loam Fuel Consumption (L rai-1) 2.43 

Moisture content (%db) 9.92 Draft force 6,827 

Seed properties  Planting Quality  

Vegetation Khao Dawk Mali 105 Average planting distance 22 

Average length (mm) 10.46 Average planting depth 19 

Average width (mm) 2.42 Average ridge width 63.15 

Average thickness (mm) 1.96 Average ridge height 25.71 

Average Speed (km h
-1

) 1.70 Seed Quantity per point 7 

% Slip 5.4 Seed Consumption 9.18 

Field capacity (rai h
-1

) 0.88 Seed loss 5.4 
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Conclusion 

Optimal operation at gear level 2-3 speed 1.70-1.90  

km h-1 performance 0.88 rai h-1 Performance 59% 

fuel consumption 2.4 L h-1. The machine uses a 

towing force 6,827 N ratio used seeds 9.18 kg rai-1, 
distance between rows 30 cm, distance between 

points 22 cm, planting depth 19 cm, the cost of the 

machine is 30,500 THB if used for planting. It will 
take 1.6 year payback period at working area 100 rai 

year-1. 
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Abstract 

Air quality investigating perceived in urban areas is a rather topic of interest. PM2.5 pollution has 

become a severe problem in Thailand due to rapid industrialization and high energy consumption. PM2.5 

could cause increases in the incidence of various respiratory diseases and resident mortality rates, as well 
as increase in the energy consumption in heating, ventilation and air conditioning systems due to the need 

for air purification. This paper reports the studies of the outdoor PM2.5 quality, the impact of PM2.5 

pollution on atmospheric visibility, occupational health and occupants’ behaviors. This paper also presents 
current pollution status in Nakhonratchasima Province and finally presents analysis and suggestions for 

future research. 

 

Keywords: Air pollution, Fine particle, Health problem, Model, Monitoring system 
 

Introduction 
Recent decades, Thailand has rapidly expanding 

economic development which effected in tremendous  

increase in energy consumption and air pollution 
(Chulalongkorn University. 2020; Dunea et.al., 

2020). Air quality investigating perceived in urban 

areas is a rather topic of interest (Grossberndt et.al., 

2020). PM2.5 refers to Particulate Matter (PM) that 
has a diameter of less than 2.5 micrometers, which 

is about 3% the diameter of a human hair. Since they 

are so small and light, fine particles stay longer in 
the air than heavier particles. This increases the 

chances of humans and animals inhaling them into 

the bodies. Consequently, this could increase risks 
of all-cause for cardiopulmonary, lung cancer and 

more about respiratory system (United States 

Environmental Protection Agency, 2019). We could 

protect ourselves by wearing a mask and we need to 
help each other to reduce PM2.5, but how are we 

going to now that the place where we stay is safe? 

PM2.5 pollution could affect by not only the local 
pollution sources, but also outside regions to the 

different extent (Lin, et.al., 2018). Generally, the 

PM2.5 meter would detected only in certain areas so 

this research aims to develop the PM2.5 measurement 
by the commercially available equipments. In the 

hope that this researched device would be able to be 

used in equivalent to the measured value of the 

Pollution Control Department (PCD). 

PM2.5 is a high precision parameter mainly 
used to measure the fine particles using laser 

technology. PM2.5 meter could continuously display  

the ambient concentration of fine particles in µg/m3. 
The principle of PM2.5 meter is the application of 

the laser model operation that allows air to flow 

through a small duct, then determines the air volume 

by the suction fan from the other end. During 
measuring, the laser beam is shooted perpendicular 

to air, and then the photometer detects the light 

scattering. This method makes it possible to 
measure dust well (Judith and John, 1998) as shown 

in Figure 1. 

 
Figure 1 Working principle of PM2.5 measurement. 

 

This paper presents the results of the detailed 
hourly and daily study of the PM2.5 in 

Nakhonratchasime Province, Thailand during 8-22 

February, 2021. The results from measurements and 
PCD’s data were compared. There are severl 

reasons that pushed the research to perform this 

study.   
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Materials and Methods 

Investigated area  

Nakhonratchasima Province, Thailand has about  

2.6 million populations in 2021 (https://www2. 

nakhonratchasima.go.th). Nakhorn Ratchasima is 
ranked for the second city that has the highest 

population of the country.  This city has covered the 

area for about 20,494 km2. The average altitude is 
between 100 – 300 m. above sea levels, and this 

province is located in the north-eastern part of 

Thailand (Figure 1). 

 
Figure 1. Location of Nakhonratchasima Province 
with the installation of PM2.5 monitoring devices. 

 
The standard value of an amount of PM2.5 

The levels of PM2.5 are classified using the air 

quality index (AQI) which lunched by the World 

Health Organisation (WHO), shows as Table 1. This 
guideline is defined as the portion of the population 

living in a place where the average concentrations 

of PM2.5 are greater than 10 micrograms per cubic 
mater (µg/m3). Furthermore, this guidance also 

indicates the effects of fine particle on human 

health. 

The estimated values of annual concentrations 
are generated by combining data from atmospheric 

chemistry transport models, satellite observations of 

aerosols in the atmosphere and ground-level 
monitoring of particulates. Overlaying of PM2.5 is 

estimated by gridded population data, the percentage  

of the residences living in the particular area. The 

PM2.5 concentrations that exceed than recommended  
levels is calculated by the sum of the population for 

grid cells where PM2.5 concentrations are beyond 

the threshold value (10 µg/m3) and then dividing by 
the total population. Equation (1) shows the 

calculation of the AQI standard using the pollutant 

concentration data; 

 

 

𝐴𝑄𝐼 = [
(𝑃𝑀𝑜𝑏𝑠−𝑃𝑀𝑚𝑖𝑛)(𝐴𝑄𝐼𝑚𝑎𝑥−𝐴𝑄𝐼𝑚𝑖𝑛)

(𝑃𝑀𝑚𝑎𝑥−𝑃𝑀𝑚𝑖𝑛)
] + 𝐴𝑄𝐼𝑚𝑖𝑛 (1) 

Where as 

PMobs  = observed 24-hour average concentration 

in µg/m3 

PMmax = maximum concentration of AQI color 

category that contains PMobs  

PMmin = minimum concentration of AQI color 

category that contains PMobs  

AQImax = maximum AQI value for color category 

that corresponds to PMobs  

AQImin = minimum AQI value for color category 
that corresponds to PMobs  

 

Table 1 The standard value of an amount of PM2.5. 

AQI 

catagory 

Index 

value 

Health message 

Acceptable 0-50 None  

Modulate 

51-100 Unusually sensitive people  

should reduce prolonged 

or heavy exertion 

Unhealthy 
for 

sensitive 

groups 

101-150 Sensitive groups should 
reduce prolonged or 

heavy exertion 

Unhealthy 

 
151-200 

Sensitive groups should 
avoid prolonged or heavy  

exertion; general public 

should reduce prolonged 
or heavy exertion 

Very 

unhealthy 

201-300 Sensitive groups should 

avoid all physical activity  

outdoors; general public 
should avoid prolonged 

or heavy exertion 

Hazardous 

301-500 Everyone should avoid 

all physical activity 
outdoors 

Source: adapted from the United States Environmental Protection  
Agency (2012); WHO (2005) 

 

  

Statio

n 1 

Statio

n 2 
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PM2.5 data and statistical analysis   
Data presented in this study were obtained from 

the Pollution Control Department (PCD) who has 

installed the PM2.5 meter monitoring stations 

located in Nakhonratchasima Province (Figure 1). 
There were two stations located at two different 

areas. The first station (Figure 1-staion 1) was set up 

in the crowded community and the second station 
(Figure 1-station 2) was installed at the sunberb 

area.  This study collected the PM2.5 data from the 

same areas with different devices. The automatic 

monitoring systems have been constructed and 
measured during 8–22 February 2021 in the 

morning (8.00, 10.00 a.m.), at noon and in the 

afternoon (14.00, 16.00, 18.00 p.m.). 

 

Results and Discussion 

Air quality overview of Nakhonratchasima Province 
PM2.5 values observed by this study and 

Nakhorn Ratchasima PCD are illustrated in Table 2 

and 3 respectively. Values were recorded every two 

hours from 2 a.m. till midnight for 15 days. 
 

Table 2 Two-hourly reports on PM2.5 values over ten hours for 15 days. 

Time 
Date of February 2021  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

02.00 36 47 17 22 32 36 31 32 40 57 32 37 25 44 31 

04.00 41 42 15 19 33 43 39 35 35 51 36 36 23 37 45 

06.00 28 33 18 29 42 35 22 32 49 79 39 36 17 43 50 

08.00 49 32 11 31 43 39 60 50 57 89 38 39 26 34 51 

10.00 27 23 12 20 26 27 35 29 36 47 25 27 26 27 40 

12.00 23 19 9 11 22 28 23 22 35 34 28 23 23 26 29 

14.00 32 23 12 10 19 11 28 30 33 36 26 29 21 37 32 

16.00 31 4 10 8 22 20 31 31 39 39 28 25 36 32 34 

18.00 38 4 11 12 15 29 30 33 42 42 28 25 28 31 35 

20.00 30 9 18 16 25 32 32 28 46 44 35 30 31 33 41 

22.00 33 8 30 20 21 21 44 41 48 43 32 31 30 37 38 

24.00 32 13 17 22 24 27 37 42 59 37 33 28 38 36 62 

 

 
Figure 2 PM2.5 during 8 – 22 February 2021 monitoring. 

 

  



The 14th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference, 12 - 13 May 2021 

68 

Table 3 PM2.5 values reported by PCD. 

Time 
Date of February 2021  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

02.00 54 56 13 36 31 57 45 47 52 75 34 28 21 58 67 

04.00 46 43 11 41 39 49 38 38 49 68 34 30 22 55 73 

06.00 96 27 20 56 52 55 54 30 78 75 31 44 25 46 80 

08.00 64 27 13 33 58 46 69 73 71 86 38 39 27 54 94 

10.00 36 20 10 16 33 30 55 55 75 62 38 32 27 51 64 

12.00 33 24 17 18 28 26 30 44 62 43 33 25 23 33 50 

14.00 32 21 18 14 33 25 29 33 52 39 33 30 31 37 40 

16.00 32 10 13 19 19 19 35 39 41 41 27 19 32 33 37 

18.00 41 13 14 19 23 27 33 34 45 46 25 30 34 32 39 

20.00 55 17 20 29 44 43 51 52 68 50 32 30 49 53 48 

22.00 62 13 42 34 46 52 53 58 75 54 26 34 44 60 68 

24.00 50 14 36 35 51 52 44 62 91 28 26 23 50 72 62 

 

 
Figure 3 PM2.5 during 8 – 22 February 2021 from PCD 

 
The results from this study could be noted that 

the average amount of PM2.5 were at 31 µg/m3 with 

the highest and the lowest of 89 and 4 µg/m3, 
respectively (Table 2 and Figure 2). The PM2.5 data 

reported by PCD was 41 µg/m3 for the average 

amount, and the highest and the lowest values were 

at 94 and 10 µg/m3, respectively (Table 3 and Figure 3). 

In addition, it could be extracted that on the 9 

February 2021, the PM2.5 amount was reduced 

dramatically from the moderate level to acceptable 

standard. Similarly, on the 18 February 2021, shown 

another significantly dropped of the PM2.5 amount 

from the moderate level to acceptable standard. 
These phenomena could be explained by that 

periods of time, there were rainfall over those areas 

of the city. This rain had brought the massive 

amount of water resulted in the washout effect. 
These observations of the present study were similar 

to previous studies on effects of rainfall on PM2.5 

(Guo et al., 2016; Zhou et al., 2020). 
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Figure 4 PM2.5 at Nakhonratchasima Province during 8 – 22 February 2021 

 

Figure 4 illustrates the comparative graphical 

plotting between the PM2.5 data collected by this 
study with the data reported by PCD during 8-22 

February, 2021. It could be noticed that the overall 

trends of both observations were presented in the 
comparable manner. However, the PCD reported 

values show slightly higher than those observed by 

the present study. Moreover, the present study 
observed that the PM2.5 level on weekdays and 

weekends were slightly different which in 

agreement with the previous study (Filonchyk, et al., 

2016; IQAir Group, 2020) who reported that about 
80% of the observed cities in Gansu province shown 

the PM2.5 rations of weekdays/weekends at about 

0.9-1. It should be noted from the present study that 
the PM2.5 meter used for this study had worked 

properly despite present lower observed values of 

PM2.5 comparing with PCD meter. Bedises, this 
device is available at stores with effordable price 

(Liu et.al., 2019; Samad et.al., 2021) 

 

Table 4 AQI values from this research. 

Time 
Date of February 2021  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

02.00 54 56 13 36 31 57 45 47 52 75 34 28 21 58 67 

04.00 46 43 11 41 39 49 38 38 49 68 34 30 22 55 73 

06.00 96 27 20 56 52 55 54 30 78 75 31 44 25 46 80 

08.00 64 27 13 33 58 46 69 73 71 86 38 39 27 54 94 

10.00 36 20 10 16 33 30 55 55 75 62 38 32 27 51 64 

12.00 33 24 17 18 28 26 30 44 62 43 33 25 23 33 50 

14.00 32 21 18 14 33 25 29 33 52 39 33 30 31 37 40 

16.00 32 10 13 19 19 19 35 39 41 41 27 19 32 33 37 

18.00 41 13 14 19 23 27 33 34 45 46 25 30 34 32 39 

20.00 55 17 20 29 44 43 51 52 68 50 32 30 49 53 48 

22.00 62 13 42 34 46 52 53 58 75 54 26 34 44 60 68 

24.00 50 14 36 35 51 52 44 62 91 28 26 23 50 72 62 

avg 43 28 15 19 33 36 48 46 73 90 38 36 30 47 65 
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Table 5 AQI values from PCD. 

Time 
Date of February 2021  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

02.00 54 56 13 36 31 57 45 47 52 75 34 28 21 58 67 

04.00 46 43 11 41 39 49 38 38 49 68 34 30 22 55 73 

06.00 96 27 20 56 52 55 54 30 78 75 31 44 25 46 80 

08.00 64 27 13 33 58 46 69 73 71 86 38 39 27 54 94 

10.00 36 20 10 16 33 30 55 55 75 62 38 32 27 51 64 

12.00 33 24 17 18 28 26 30 44 62 43 33 25 23 33 50 

14.00 32 21 18 14 33 25 29 33 52 39 33 30 31 37 40 

16.00 32 10 13 19 19 19 35 39 41 41 27 19 32 33 37 

18.00 41 13 14 19 23 27 33 34 45 46 25 30 34 32 39 

20.00 55 17 20 29 44 43 51 52 68 50 32 30 49 53 48 

22.00 62 13 42 34 46 52 53 58 75 54 26 34 44 60 68 

24.00 50 14 36 35 51 52 44 62 91 28 26 23 50 72 62 

avg 50 38 19 40 56 68 80 80 124 123 38 38 38 85 120 

Table 4 and 5 present the AQI values that 

analysed by using the PCD models that based on the 

PM2.5 values collected by the present study and 
PCD report respectively. It was observed that both 

data were presented in the comparative trends. 

Additionally, the data indicates that the AQI of the 
centre of Nakhorn Ratchasima province during 8-22 

February, 2021 were in the modulate level 

(AQI=51-100). However, there were several days 

that AQI values were presented at the unhealthy for 
sensitive groups (AQI=101-150) level. Accordingly,  

the suggestion for public is that people should 

reduce prolonged or heavy exertion.  
 

Conclusion 

The fine matter PM2.5 amounts presenting in 

the centre of Nakhorn Ratchasima Province during 
8-22 February, 2021 were received based on two 

groups of people; the air quality researcher and PCD 

of Thailand. The PM2.5 amounts observed by the 
present study and PCD were compatable trends 

indicating that device used for the PM2.5 monitoring  

in this study has been worked efficiently, thus it is 

able to apply for PM2.5 monitoring system. 

PM2.5 amounts presented by the present study 

could convey the message to public in term of public 

recognition of the air pollution affecting human 
health (Chulalongkorn University, 2020). People 

should eliminate the fine dust by using the wet clean 

cloth. Planting trees could also be as an air purifier 
especially the tree with interwined branches such as 

the Tooth brush and Benjamin’s fig trees. Besides, 

stop burning all agricultural wastes due to combustion  
process would add up the toxic gases and fine 

matters into the air especially during dry season 

(IQAir Group, 2020; Samad, 2021). Furthermore, 

the installations of foggy spray particularly in the 
crowed communities should be considered. It is 

recommend to operate at 200 bars with 10,000 liters 

per minute would trap the fine matter up to 100 
meter height within the area of 100 m2 (Grossberndt 

et.al., 2020). 
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Abstract 
White shrimp is one of the most significant products exported by Thailand. Nowadays, enclosed 

hatchery buildings are commonly used to obtain desired environmental conditions and to ensure biosecurity. 

The main objective of this study is to investigate thermal and environmental conditions of an enclosed white 

shrimp hatchery building by means of computational fluid dynamics (CFD) and in situ measurements. The 
information gathered would be useful for the development of enclosed hatchery buildings to obtain 

favourable thermal rearing conditions for the growth and survival of shrimp larvae. The commercial full-

scale enclosed hatchery building situated in Pathio, Chumphon, Thailand, was selected for this study. Multi-
data loggers were placed at designated areas of the hatchery building to measure indoor/outdoor dry bulb 

air temperature and rearing water temperature. The results show that the indoor air temperature fluctuated 

within 26.9-37.8oC during a day; it increased during the daytime and decreased at nighttime. Water 

temperature varied within 30.6-32.5oC exceeding the recommended values, 28-30oC. The distribution of 
indoor air temperature obtained from CFD agreed well with those obtained from in situ measurements with 

a maximum relative error of approximately 5%. Large areas of extremely low airflow (dead zones) were 

presented inside the hatchery building. It is suggested that the improvement of a ventilation system is needed 
to minimize dead zones and to obtain appropriate thermal rearing conditions.  

 

Keywords: Thermal conditions, Computational fluid dynamics, Hatchery building, Microclimate 
 

Introduction 
Thailand is one of the world’s leading shrimp 

exporters. White shrimp accounts for 84.33 percent 

of the total production of all seawater shrimp 

(Sontirat, 2017). The productivity of white shrimp 
dramatically depends on thermal and environmental 

conditions. Therefore, the design of a hatchery 

building is of particular interest. In general, there are 

two types of hatchery buildings, open and closed 
systems. Open systems provide excellent air circulation,  

but rearing water temperature is uncontrollable 

depending on surrounding conditions. For closed 
systems, hatchery buildings are enclosed by structures 

and the ventilation system is employed to control 

desired temperature. It is certain that thermal conditions  
play an important role in shrimp production. 

Excessively low or high temperature may decrease 

the survival rate of shrimp larvae (Hernández et al., 

2006, Limsuwan et al., 2009, Limsuwan et al., 
2010). The main objective of this study is to 

investigate thermal and environmental conditions of 

an enclosed white shrimp hatchery with the aid  

of computational fluid dynamics and in situ 
measurements. The mathematical modelling of air 

flow inside the hatchery building was developed. 

Air velocity and temperature fields were computed 
using CFD techniques. The measured indoor/outdoor  

and water temperatures are collected. Then, the 

distributions of indoor air temperature obtained from 

numerical simulations were compared with those 
obtained from in situ measurements. The mathematical  

model was further improved to minimize errors. 

Then, thermal rearing conditions of the hatchery 
building were assessed. The developed mathematical  

model of air flow inside the hatchery building could 

also provide useful information in the designing of 
a next generation hatchery building. 
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Materials and Methods 

1. Hatchery building 

This study was carried out at the hatchery 

building situated in Pathio, Chumphon, Thailand. It 

is located at latitude 10° 24' 0" N and longitude 99° 
4' 0" E. This enclosed hatchery building was 6 metre 

wide, 44 metre long and 4.2 metre high. There were 

six ponds of size 5x6 metres. The fresh air louvre 
was installed at the front end, while a 34-inch 

exhaust fan was located at the rear end of the 

hatchery building. The data was collected throughout  
the day using multi-data loggers. There are three 

types of multi-data loggers as shown in figure 1. 

First, there were four multi-data loggers for 

measuring water temperature and light intensity, 
Hobo® Pendant UA-002-64 with accuracy of 

0.53C and measuring range from 0C to 50C. 

They were located at the water surface (about 1 

metre from the ground level) in the first, third, fourth 

and sixth ponds, respectively. Second, four multi-
data loggers, Hobo® U12-012, with accuracy of 

0.35C and measuring range from 0C to 50C 

were employed to measure indoor dry bulb air 

temperature. They were placed at the four  
corners inside the hatchery building. Third, wireless 

temperature data loggers were used. One logger was 

placed inside the hatchery building, while the other 

two loggers were placed outside the hatchery 
building at the front end and rear end, respectively. 

It is noted that all doors and windows remained 

closed during the measurements and all multi-data 
loggers were at the same height, about 1 metre 

above ground level. 

 

Figure 1 - Locations of multi-data loggers. 

 

2. Mathematical model and governing equations 
Modelling of air flow inside a hatchery building 

can be obtained using the incompressible Navier-

Stokes equations, satisfying conservation of mass, 

momentum, and energy in Ansys CFX® software. 

By averaging the incompressible Navier-Stokes 
equations, the Reynolds-averaged Navier-Stokes 

(RANS) equations are as follows: 

 
 

 

 (1) 

 (2) 

 

, where  is a Reynold stress tensor . 

is a symmetric tensor, it derives from an 

average convective acceleration term in the momentum  
equation. Reynolds stress provides the averaged 

effect of turbulent convection which are highly 

diffusive. Reynolds stress tensor in the RANS 
equations represents a combination of mixing due to 

turbulent fluctuations and smoothing by averaging. 

In this study, the standard k-epsilon turbulence 
model is employed. This turbulence model has been 

widely used in applications for ventilation studies 

(Norton et al., 2007; Blanes-Vidal et al., 2008; 

Norton et al., 2013, Vilmar Rodrigues de et al., 
2018) due to its desirable accuracy and convergence 

behavior (Launder and Spalding, 1972).  

 

3. Data measurement 

The measurements were carried out on a  

clear-sky day at 11:00AM on the 21th of January 

2020 in Pathio district, Chumphon, Thailand. 
Portable hot-wire anemometer and thermometer 

were utilised. Portable thermometer, Testo®605i, 

with accuracy of 0.5C and measuring range from 

0C to 60C was employed to measure indoor dry 

bulb air temperature at each specified location 

(about 1.15 metre from the ground level) as shown 
in figure 2. Portable anemometer, Testo®405i, with 

accuracy of 0.3m/s and measuring range from 2 

m/s to 15 m/s was employed to measure air velocity 

at the exhaust fan. 

 
Figure 2 – Distribution of measuring points throughout  

the hatchery building. 
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The boundary conditions of walls and roof were 
defined using static temperature that measured from 

digital laser infrared thermometer, FLIR C2, with 

accuracy of ±2°C. It is noted that similar approaches 

using the same methods to define boundary 
conditions have been reported (Vilmar Rodrigues de 

et al., 2018, Saraz et al., 2013). Table 1 describes the 

boundary conditions defined in this mathematical 
model. The local surface of each boundary condition 

is shown in figure 3. 

 

Table 1 Boundary conditions defined for the simulation. 

 
 

 
Figure 3 – The proposed model of a hatchery building. 

 

4. Mesh study 

Mesh independence study was performed to 

ensure accurate simulation results. Meshes used in 
the proposed model of a hatchery building were 

refined especially in areas of high variable 

gradients. The number of meshes was gradually 
increased until the simulation results did not vary 

significantly. Moreover,  

the y+ variable (Equation 3), which varied 

according to the selection of a turbulence model, 
was investigated. The y+ variable represents a 

dimensionless distance of the first node from the 

wall. It is suggested that the value of y+ should be in 
the range of 30 <  y+ < 300 for the standard k-epsilon 

turbulence model (Andersson et al., 2012). 

 (3) 

, where  is the friction velocity defined as 

.  represents wall shear stress;  

represents fluid density;  is the distance of the first 

node from the wall;  is the kinematic viscosity.  

 

5. Model validation  

The mathematical model (RANS model) of air 

flow inside a hatchery building was validated using 
hot-wire anemometers and thermometers. The 

simulated results were compared with the data 

collected from the hatchery building. The indoor dry 
bulb air temperature was compared at 21 measuring 

points throughout the hatchery building as shown in 

Figure 2. Equation 4 was applied to computed the 

relative error as follows: 

 (4) 

, where  is the difference between the simulated 

and measured air temperature (%);  represents 

measured air temperature;  represents simulated  

air temperature, respectively. 

 

Results 

1 Mesh independence test and convergence criteria 

Three different mesh densities were studied as 

shown in Figure 4. Mesh 1 (element size of 0.3 
metres/ 128,893 nodes/ 311,300 elements), mesh 2 

(element size of 0.25 metres/ 200,685 nodes/ 

507,593 elements), and mesh 3 (element size of 0.2 

metres/ 316,078 nodes/ 862,895 elements) were 
tested with acceptable mesh qualities. The result 

shows that the simulated air  

 

Figure 4 – Comparison of simulated air temperature 
between different mesh size elements at 21 measuring  

points. 
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temperature obtained from mesh 2 and mesh 3 
was not significantly different, so mesh 2 with 

507,593 elements was sufficiently refined for the 

simulations. Moreover, the value of y+ variable was 

equal to 230.767, which was acceptable for the 
selected turbulence model. In steady-state simulations,  

the convergence criteria were monitored. Figure 5 

shows that, after 1500 timesteps, the root-mean-
square error values of less than 1x10-5, an acceptable 

error, were obtained. 

 

2 Proposed model 

First, the proposed model of air flow inside the  

 
Accumulated Time Step 

Figure 5 - Monitoring of the convergence criteria.  
 

hatchery build was simulated. Indoor dry bulb 

air temperature obtained from numerical simulations  

were compared with those obtained from 
measurements. Table 2 shows that most of relative 

errors were less than 5%. Only relative errors at 

points 1, 2, 14 and 15 were higher than 5%. This 
might be due to the presence of strong air circulation 

around those measuring points near the exhaust fan. 

It is noted that Pt stands for. 
 

Table 2 Comparison of measured and simulated air 

temperature at 21 measuring points. 

 
 

a measuring point; Mea stands for measured air 

temperature; Sim stands for simulated air temperature;  

Re stands for relative error, respectively.  

Figure 6a, 6b, and 6c present the distribution of 
air temperature inside a hatchery building. It reveals 

that high temperature zones were accumulated near 

a roof of the hatchery building, while the lower air 

temperature zones were located near the ponds. 

The distribution of air velocity inside the 

hatchery building was simulated. It shows that there 

were high velocity zones only at the air entrance and 
at the exhaust fan only. Large areas of extremely 

low air movement (dead zones) were presented 

inside the hatchery building (Figure 7). This implies 
that the improvement of a ventilation system is 

needed to minimize dead zones. 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

Figure 6 – Simulated air temperature distribution 

inside a hatchery building.  
 

a) Contour in a transverse plane at the exhaust fan. 

b) Contour in a longitudinal plane at the pond level. 
c) Contour in a vertical plane at the middle of the 

building. 

 
Figure 7 – Simulated air velocity distribution inside 

a hatchery building (Contour in a longitudinal plane 

at the pond level). 
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3. In situ measurements 

Figure 8 shows that the indoor air temperature 

fluctuated within 26.9-37.8oC during a day; it 

increased during the daytime and decreased at 

nighttime. Water temperature varied within 30.6-32.5oC  
exceeding the recommended values, 28-30oC 

(Limsuwan et al., 2009).  

Moreover, there is a close positive correlation 
between water temperature and indoor dry bulb air 

temperature as shown in figure 9. 

 
Figure 8 – Average daily measured water temperature  
and indoor dry bulb air temperature. 

 

 

Figure 9 –  Correlation between water temperature 

and indoor dry bulb air temperature. 

 

Conclusion and Discussion 

The mathematical model of air flow inside a 

hatchery building was developed. Quantitative 

predictions of fluid-flow phenomena inside the 
hatchery building were obtained. To calibrate the 

mathematical model, in situ measured data was 

needed. From the investigation of thermal and 

environmental conditions inside the hatchery 
building, it shows that the water and indoor dry bulb 

air temperature were outside the recommended 

range affecting the growth and survival of shrimp 
larvae. The simulated results reveal the non-uniform 

temperature distribution with large areas of 

extremely low airflow (dead zones) and heat 

accumulation zones. It is suggested that the 
improvement of a ventilation system is needed to 

minimize dead zones and to obtain appropriate 

thermal rearing conditions. The information 

gathered from this study would be useful for the 
development of next generation enclosed hatchery 

buildings. Computational fluid dynamics will be 

also included in the design phase to save time and 
reduce development costs. 
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Abstract 

Rice cultivation consists of the following four operations mainly: 1) planting, 2) management while 

growing in the paddy field, 3) harvesting and 4) processing. The planting can be done mostly by two ways 
of direct sowing and transplanting. Normally the harvesting operation consists of rice plant harvesting and 

threshing. It can be believed that the combine harvester was so named because it has the tandem functions 

of harvesting and threshing rice. The above mentioned is a series of operation performed in rice cultivation. 
However, are there any measures to further reduce production costs? It is easy to see that direct sowing is 

cheaper than transplanting.in terms of material handling, and labor & energy saving. The acceptance rate of 

direct sowing looks slow due to the stability in the initial stage of growing of rice after the sowing up to 

sprouting, but there may be no doubt that direct sowing will become more widespread. Furthermore, in the 
harvesting operation, it is expected that a combine harvester equipped with a rice de-husking function enable 

to accomplish the three operations of harvesting, threshing, and de-husking .  

In this paper, the hyper low-cost rice production system is discussed focusing on the rice for 
processing only by replacing the transplanting to direct sowing, and by adding the de-husking function to 

the existing two functions of harvesting and threshing 

 

Keywords: Direct sowing of rice, Direct de-husking of rice, Hyper low cost rice mechanization syst 
 

Introduction 
The direct sowing of rice has gradually become 

accepted since the early 1990s even though it has 

been popularly accepted due to the following 
reasons such as 1) possible to do manually by use of 

family labor force, 2) no need to mechanize and use 

machines under small scale farming and in a 

situation where mechanization is hardly advanced, 
3) possible easily to hire cheap labor forces and so 

on. Table 1 shows the direct sowing acceptance 

percentage for four regions in Thailand from the 
year 1990 to 1997 (Source: Agricultural Economics 

Bureau, Ministry of Agriculture and Cooperatives, 

Thailand). It can be found from this that almost 40 % 
of the planting has been done by direct sowing in 

two regions of Northern and Southern. In the 

Central 76% was done by direct sowing. It can be 

seen that only 7% of the Northeastern region is not 
covered by direct sowing in 1990, however it has 

been increased up to 27% in 1997. For the other 

three regions such as Northern, Central and 
Southern it can be found clearly that the direct 

sowing increased exactly for the past 7 years except 

Southern region which has no increase or decrease 
and maintains a constant situation of 40%. Figure 1 

shows the change of the direct sowing from the year 

2010 to 2018. It can be found from this that the 
direct sowing was already accepted more than the 

transplanting. The reasons why the direct sowing 

was more accepted than the transplanting can be 
followed referring to the survey report by Tuyoshi 

Sumita and Masuo Ando as follows. For the 

questionnaire done by them, the farmers answered 

for the question "What will you do if you no longer 
hire workers for rice planting (unit: %)?". Farmers 

answered as shown below. 

About 70 % of the farmers liked to introduce the 
direct sowing and 23.6 % of them considered the 

farmland lending and consignment. In case of rain 

fed area farmers, 66.7% of them like to introduce the 
direct sowing and 25.0% of them like to have 

farmland lending and consignment. On the other 

hand, the irrigated area farmers answered as 

follows. 80.% of them like to introduce the direct 
sowing and 20% of them considered the farmland 

lending and consignment. One of the most important 

key factors for the farmers to make final decision is 
the raise up of the labor wage. There could be found 

two kinds of farmers involved among them in this 

survey; one is high yielding framer and the other is 

low yielding farmer.  
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Figure 1 shows the direct sowing of rice in 
Thailand, processed and made referring to Table 1 

showing the four main regions of Thailand for the 

years from 1990 to 1997 

 
Table 1 Direct sowing acceptance in four regions in 

Thailand (%) 

Direct sowing acceptance in 

four regions in Thailand  (%)

Region 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

North
Eastern 7 12 26 54 26 25 24 27

Northern

39 57 57 51 52 52 56 65

Central

76 83 83 83 82 87 91 90

Southern

44 39 41 45 45 42 39 40

 
 
Table 2 Direct sowing and transplanting ratio in 

Thailand (%). 

Year Direct sowing (%) Transplanting (%) Total (%)

2010 54.8 45.2 100

2011 54.5 45.5 100

2012 73.5 26.5 100

2013 56.9 43.1 100

2014 70.3 24.7 100

2015 59.3 40.7 100

2016 59.3 40.7 100

2017 73.5 26.5 100

2018 52.9 47.1 100
 

 
In the same way Figure 2 shows the direct 

sowing of rice in Thailand, processed and made 

referring to Table 2 showing the acceptance ratio of 

direct sowing and transplanting in Thailand during 
2010 to 2018. (Source: Agricultural Economics 

Bureau, Ministry of Agriculture and Cooperatives, 

Thailand). 

The direct sowing of rice began to be accepted 

around 1990 in North Eastern area of Thailand. In 

the central area it was mostly accepted up to 90 %. 

The northern and the southern regions followed. 
(Table 1). The acceptance ratio of direct sowing has 

been constantly maintained more than 50% in recent 

eight years from 2010 to 2018 even though it had 
done more than 70% twice in 2012 and 2014. It's 

unclear why that happened. It can be found clearly 

from these data shown here that the direct sowing of 
rice is being accepted yearly almost 50% in all the 

regions. The complete transfer of direct sowing 

takes time for successful acceptance by the farmers. 

Because it has still some obstacles to negotiate. It 

can be pointed out from the author's viewpoints that 
the yield per unit looks less than  the Japanese case, 

which is almost equal to the half of it. Two ways of 

thinking may be considered. One is more 

investmens for more yields and less inputs for less 
outputs at satisfactory level. Which one will be the 

option to choose ? Considering that the majority of 

farmers are part-time farmers more or less due to 
small scale of farming. They will take the second 

option of less input less output just under satisfactory  

level, however no more new advanced technology 
can be developed and innovated for promoting 

agrciulture. The less input, but higher output way 

should be pursued. From this point of view, the 

author would like to propose HLRP, Hyper Low-
cost Rice Production system mainly focusing on the 

processed food production, because no need to be so 

strict about quality. Direct sowing and direct de-
husking tecnologies can make it possible drastically 

in reducing the total operation time and saving 

labor, energy and materials. 

Direct sowing change in Thailand 
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Figure 1 Direct sowing change during 1990 - 1997 

in Thailand 
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Figure 2 Direct sowing change during 2010 - 2018 

in Thailand 
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1. Rapid transition to direct sowing  

The followings may be the basic background 

reasons why the rapid transition to the direct sowing 

has occurred.  

Labor force shortage in rural areas due to the 
raise up of labor force wage. In 2011 to 2014, The 

Thai Government increased the minimum wage per 

day double from 150 THB to 300 THB.  This is good 
for most of the people, however the farmers had to 

pay high wages to employ workers. The reduction 

of employment wages required for transplanting 
operation. The minimum daily allowance has doubled,  

but from the farmer's side of hiring laborers, it was 

necessary to reduce wages.Even in case of using 

direct sowing, the yield was almost equal to or 
higher than that of planting, therefore there is no 

need to force the transplanting method to continue. 

In some cases, even direct sowing can produce the 
yield at the same level as transplanting. 

 

2. High yielding and Low yielding farmers 

Management difference between high-yielding 

and low-yielding farmers is shown below. 

1) Part-time income dependency rate for high-

yielding and low-yielding farmers are shown as 
follows: 46.7 % for high-yielding farmers and 

67.2 % for low-yielding farmers. It can be seen from 

this point of view that both of them are more or less 
dependent on part time income in addition to the 

original main job on farm. They may be categorized 

generally in the part-time farmer due to small scale 

farming. The following is the additional description 
between both kinds of farmers involved in the 

survey.1) High yielding farmers spend the total 

working time 10% more than Low yielding farmers 
2) High-yielding farmers spend a relatively large 

amount of time for weed control, followed by tillage 

and fertilizer application. High-yielding farmers are 
generally characterized by the following tendency 

compared to the low yielding farmers. (1) They sow 

a lot of seeds compared to the Japanese farmers as 

shown later and fertilizers (2) They totally rely on 
the family labor force, (3) They put in herbicides 

and hands for weed control. The above-mentioned 

means that high yielding farmers would like to 
perform the chemicals (herbicide & pesticide) 

application, tillage and leveling work more carefully.  

On the other hand low-yielding farmers are more 
dependent on the labor force employment for 

planting work than high-yielding ones. 

 

 
 

 

3. Seed amount for direct sowing 

The sowing amount of seed per 10a is as follows 

1) 8.4 kg/10a for high-yielding farmers & 2) 6.7 

kg/10a for low-yielding farmers respectively. In 

Japan the farmers normally prepare at 3.0 kg/10a, 
therefore in Thailand the farmers use almost 2.2 to 

2.8 times of seeds more than Japanese ones. In case 

of USA, they use three to four times of seeds more 
than Japanese farmers in direct sowing. It seemed 

that they are less tolerant of bird eating attack and 

weed control. They also take into account the loss 
about the damage caused by bird attack after direct 

sowing before germinating and sprouting. Even in 

the harvesting operation, they harvest only the parts 

with rough rice grain above the height of the grown 
up weeds by use of the stripper type combine.  

 

4. Yield per unit area (10a) 

Table 2 shows the average yield (unit: kg/10a) 

in rain-fed paddy field (Survey site: Khon Kaen 

area) There can be found almost 22 kg difference in 
the yield per unit area (10a). Looking at the disparity 

between farmers, the lowest yield is: 1) 125 kg / 10a 

for Transplanting and 2) 70 kg/10a for direct 

sowing, Even here shows that the transplanting is 
higher than direct sowing. The yield data shown 

above in Table 2 are almost equivalent to a half or 

lower of the case in Japan which is almost 500 kg to 
600 kg/(ha). This level of yield can be accomplished 

easily without fertilizer application under well 

irrigated paddy field and minimum application of 

herbicide for weed control only once in the four 
month growing season. (Source: Author's experience  

on his own transplanting based farm). One of the 

most effective commercial herbicide registered 
under the name of "Top Gun" can make it possible 

to control the weed completely under fully irrigated 

condition to cover the whole surface of the paddy 
field almost for one month or so to control the weed 

perfectly. The irrigated water shouldn't be drained 

for this duration, otherwise the herbicide does not 

function effectively. In addition it leads to the waste 
of money to drain the pumped-up water in which the 

herbicide is dissolved. 
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Table 2 Average yield comparison in both planting 

methods of direct sowing and transplanting  

Planting 

method

Average yield

(kg/10a)

Direct sowing 249.9

Transplanting 271.8

Source: Tsuyoshi Sumita, Masuo Ando (2002)

Economy of Direct Seeding of Rice in Northeast Thailand 

and its Future Direction, Japanese Journal of Rural 

Economics, Vol. 40, No.1 (No. 112)

 
 

 
Figure 2 Commercial herbicide "Top Gun" 

 

5. Cost comparison  

How will such high-yield farmers' labor and 

high material investment appear in terms of costs? 
Here shows one of the answers for this question in 

comparison between high yielding and low yielding 

farmers. According to the paper reported by 
Tsuyoshi Sumita & Masuo Ando, the high-yielding 

farmers also have lower labor costs, and they are 

more likely to use family labor than employment 

labor forces, so the difference with low-yielding 
farmers is quite small. It looks a little bit difficult to 

say and cover all the cases, however it may be 

possible to say that the yield is proportional to the 
amount of materials invested and the labor forces in 

some range. High-yielding farmers fall into this case.  

They are enthusiastic about cultivation management 

and strive to do as much as possible with their own 
family labor without hiring workers easily. Rather 

than relying on the employment of labor forces, it 

may be said that their own self-help efforts have 
realized cost savings and high yields. 

 

 
 

 

Research objective  

Technology, research, and development are 

progressing day by day. Two technologies proposed 

here for Hyper low-cost rice production system 

building are technologically acceptable, but not 
socially acceptable due to some of the reasons such 

as the appearance quality represented by surface pin 

point injury and cracks, etc. Honestly to say they are 
still not enough to call "Appropriate technology", 

however they can be possibly traded depending on 

the social needs in the special industry sector. One 
of the most importnat points of the purpose is to 

focus on the rice production to be used only for rice 

related processed food and realize the  "Hyper Low 

Cost Rice Production System" building. This means 
simply no need to pay much attention to the quality, 

but to pay more to the massive production of rice. 

The input energy required for final product 
production should be minimized as much as 

possible and the final products should be processed 

for more value adding. on them. This is the original 
essence of the research objectives as shown below 

based on the philosophy mentioned above 

1) To propose New Rice production system named 

as HLCRP, Hyper Low Cost Rice Production 
System by the application of two methods of 

operation stages in Planting & Harvesting 

2) To clarify and show the obstacles to negotiate for 
problem solving in addition to the direction 

which way to move forward 

3) To show the effect how the rice production system  

can be simlified  and changed essentially 

4) To discuss how the rice supply chain can be 

changed to provide further possibility and system 

improvement by the newly proposed system  

5) To build up the Hyper low-cost rice production 

system by the combined concept introduction 

and application of direct sowing and direct de-
husking technologies focusing on the rice related 

processed food production with the first priority 

of low cost over the quality. 

 

1. Basic principle to increase the net income  

There may be three types of agriculture such as 

1) Hobby agriculture, 2) Environmental protection 
agriculture and 3) Business agriculture. The agriculture  

discussed here should be categorized into the third 

one. Farmers have to live relying on the income 
from farming, therefore the income should be 

enough to take care of the farm management. In this 

case the net income is more important to discuss 

than the gross income. The method of how it should 
be maximized must be discussed. Here shows the 
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concept. The net income can be expressed as the 
gross income minus the total expenses as shown 

below in equation (1). 

NI (Net Income) =  

GI (Gross Income) - TE (Total Expense) (1) 
 

The above shown equation can be therefore 

rewritten as shown in equation (2). 

1 1= =

= − 
n m

i i j j

i j

NI a x b y  (2) 

GI TE 

where ai: unit price of i th product and xi :the total 

amount production of i th product and they are 
factors that make up gross income. In the same way, 

the factors to make up the total expenses bj and yj 

show the unit price and the amount of j th material 

invested respectively. Needless to say GI and TE are 
Gross Income and Total Expense respectively too. 

In the equation (2) shown above, the maximization 

of the net income can be done by the maximization 

of gross income and minimization of the total 
expenses, therefore the equation can be rewritten as 

shown below. 

 
1 1= =

  
= −   

   
 

n m

i i j j

i j

Max NI Max a x Min b y  (3) 

In addition n and m show the total number of the 
crops and the materials to be considered. In this case 

the rice is the only one objective crop 

 

Hyper Low-cost Rice Production System 

Figure 3 shows the comparison between 

conventional and newly proposed rice production 

systems. The main different points between them 
are shown in detail in Figure 4. Here shows the 

summary how they are different in the two operation 

stages of planting and harvesting 

 

 

Comparison between Conventional 

& Newly Proposed System

Seed sowing

Nursery plant growing

Transportation of 

nursery plant 

Transplanting

Irrigation & Drainage

Chemicals application
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Rice plant cutting

Threshing for Rough 

rice collection

Direct sowing of seed

to Paddy field under 

Dry / Wet conditions

Irrigation& Drainage

Chemicals application
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Fertilizer

Rice plant cutting

Threshing for Rough 

rice collection

Simultaneous de-

husking 

Planting

Management

Harvesting

Conventional Newly proposed
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Figure. 3 Comparison between conventional and 
newly proposed system 

 

Main Difference in both systems
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Figure. 4 Main different points between both systems 
 

1. Planting operation  

In the existing transplanting system, the following  

three operations are needed: 

1) Management & Nursery plant growing 

2) Transportation of nursery plant to the farm site 

3) Transplanting rice plant in the paddy field, In the 
newly proposed system the direct sowing is 

however introduced for the replacement of the 

transplanting. By this planting system change, 

many merits can be found as follows. 

1) Drastic amount of energy & labor caused by 

material handling and massive nursery plants 

transportation can be possibly saved in 
addition to the management of nursery plant 

growing and preparation 

2) No need to grow nursery plant, but just 
needed to prepare the required amount of 

seed only 
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3) In case of using drone in near future, the 
planting can be easily completed so quickly 

in a short time, however the total capacity of 

payload should be increased enough to 

carryfor hovering. 

On the other hand, the following obstaces must 

be howevernegotiated. 

1) Low seed germination rate should be improved 
by use of plasma technology application for 

example  

2) Low liability of sprouting ratio should be 
improved by use of chemical coating aids for 

example 

3) Problems in early stage of seed growing such as 

low rate of germination and sprouting caused by 
the problems shown below should be removed. 

Currently most of the problems listed here are 

solved or on the way for further improvement by 
the newly developed technology application such 

as plasma, micro nano bubbles, chemical seed 

coating etc. Thefollowing three are the problems 
to negotiate to promote and expand direct sowing 

as the method of replacement of transplanting 

4) Bird attack  

5) Lodging,  

6) Weed control  

 

2. Harvesting & Processing operation 

In case of mechanical harvesting of rice, the 

combine harvester is normally used. It has mainly 

two combined functions of harvesting the whole rice 

plant (consisting of straw and rough rice grain) and 
threshing to remove the rough rice grain from them. 

In the newly proposed system by the author, it has 

three functions of harvesting, threshing and de-
husking. These three functions can make it possible 

to harvest brown rice directly from the paddy field. 

Two operations of harvesting and processing by the 
additional de-husking function equipment can 

simplify the existing harvesting system. 

 

Conclusions 

Rice cultivation consists of the following four 

operations mainly such as planting, cultivation 

management while growing, harvesting and post-
harvest processing & treatment. However, the methods  

of these operations differ depending on the country 

or region, depending on the conditions such as 
climate, land & soil fertility, and whether or not 

infrastructure for irrigation and drainage is being 

developed. In Asia, individual farmers are mostly 

small and mechanization has not progressed much 

yet. In Europe, the United States and Australia, it is 
inevitable to introduce gigantic machines due to 

large scale of farming. In this paper, the author 

reviewed the existing rice cultivation system and 

proposed the HLRP, (Hyper Loe-cost Rice 
Production) system as one of the methods to 

promote and revitalize rice farming in Asia. Of the 

above four main operations, this system simplifies 
the existing system by making it a combined 

simultaneous one-pass operation specifically focusing  

on planting and harvesting operation, which leads to 
significant labor, energy, materials, and time savings.  

Proposed the possibility of constructing an HLRP 

system, and derived the following conclusions from 

data collection and analysis for that purpose. 

The rice planting operation is categorized into 

two methods of direct sowing and transplanting, but 

in Thailand the ratio between them is almost 50% to 
50% on average. Although the mechanization by use 

of rice transplanters or something like that is going 

for planting, most of the direct sowing is done by 
human power or by a simple machine (or almost 

equivalent to the one at the tool level). This fact is 

however important and it can be considered that 

transplantating that enables stable yields is going to 
be changed to direct sowing. By the way in Japan, 

direct sowing is less accepted, only about 1% of 

transplanting way of cultivation. On the contrary, in 
the United States, large-scale farm management is 

supported by large-scale aerial broadcasting using 

small aircraft. In Thailand, the yield is about 3 tons 

per one (ha), which is about half of the yield from 
Japanese way of transplanting, but direct sowing 

using a small aircraft in the United States yields 

almost the same as Japanese transplanted one or 

more. 

The following conclusions can be derived from 

this point of view. In other words, the shift of 
transplanting method to direct sowing one will be 

expanded further, and mechanization incorporating 

technology for covering large-scale and large areas 

will be promoted. One of the possibilities is the 
application of "drone" which is recently closed up 

much even to the other different industrial sectors 

from agriculture. In addition, in order to select only 
good seeds, the specific gravity selection using salty 

water may be possibly changed to plasma treatment 

to improve the germination ratio, oxygen supply for 
promoting germination, herbicides to ensure smooth 

growing after successfully germinated of seeds and 

sprouted nursery plants, and insecticides. Advances 

in various coating agents around the seeds such as 
herbicides, insecticides and fertilizers applications, 

and their coating technologies will be highly expected  

to be developed. In addition, it can be expected to 
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apply micro/nano fine bubbles that can maintain 
biodiversity under irrigated condition without using 

chemicals while growing, even for the sterilization 

of agricultural products after harvesting. Just the 

change of transplanting to direct sowing, more 
savings can be achieved such as the large amount of 

time required to prepare nursery seedlings fitted 

with transplanting based cultivation, labor costs for 
management, energy required to transport those 

seedlings to the paddy field, and reduction of 

materials handling for transportation etc. It has been 
well known that direct sowing is an energy-saving 

way of planting due to simpler than transplanting, 

but various problems such as low germination rate, 

damage due to bird attack, lodging, and weed 
control have not been solved yet completely. It has 

not reached yet at the stable level technically. 

However, it is presumed that expectations for direct 
sowing and the development with innovation of 

related technologies will be greatly progressed due 

to the changes in the situation of the transition from 
transplanting to direct sowing. It is unlikely that the 

scale of extension will not be increased at once, 

however the mechanization will be able to 

overcome even a small scale 

A combine equipped with an impeller-type de-

husking function to de-husk rough rice with high 

moisture was already proposed and reported by the 
author about 20 years ago, but the impact force of 

the impeller rotating at very high speed produces the 

scratched tiny injury or sometime crack at the 

surface of brown rice. Technology transfer and its 
extension using function have not been achieved yet, 

because those small scratched injuries and cracks on 

the surface of brown rice, so-called as appearance 
quality, do not meet consumer standards. However, 

rice consumers' commitment to quality can only be 

discussed on the premise that rice is a sufficient food 
resource for them, and in areas facing to a food crisis 

where there is no food to eat tomorrow, it doesn't 

really matter. Being able to eat is the first important 

priority for the people living there. The policy of 
production control due to overproduction has a great 

negative impact on farmers' pride and dignity in the 

profession of agriculture, loss of confidence, and the 
insufficient human resources development as the 

successors. Just because there is a slight problem 

with the appearance quality of brown rice, it is 
necessary to have a policy to increase rice 

consumption by using the technology to open up 

new markets rather than denying the technology 

itself. The policy should be never enforced to 
discourage farmers, lose their future dream and 

lower the motivation. 

If the appearance quality does not meet the level 
of consumers' acceptance, it's necessary to find a 

new market where the products are needed and 

consumed. Regardless of whether stable production 

of high-quality products is always possible, if that is 
not the case, it is really needed to look for another 

market. One of the possibilities to achieve is HLRP. 

Hyper Low-cost Rice Production system building. 
Even low-quality products can solve the problem by 

processing them and adding higher values on them 

and putting them in the market as high-value-added 
products. Never take negative measures such as 

production control without any ingenuity. Recently, 

products that combine a rice de-husker equipped 

with an impeller-type .de-husking function and a 
subsequent rice milling function is getting gradually 

noticeable. Although it is a machine that has already 

commercialized long time ago, the author believes  
it will be a great opportunity for letting the consumers  

reconfirm its goodness of the products. The author 

believes that it should be promoted along that 
direction. The advantage of the combine equipped 

with high moisture removal function can perform 

the three operations of harvesting, threshing, and de-

husking in one pass operation, but rice trading in 
Asia is based on paddy (rough rice), The brown rice 

trading is done after that. It's different from Japan. 

One of the considerations is the logstics of rice and 
its supply chain. It is however possible to solve the 

problem by adopting the conventional method as 

needed on demand and using the hybrid method that 

enables new responses according to consumer needs. 

In this paper, the author presented recent data on 

the accptance of direct sowing cultivation of rice 

mainly focusing on the planting operation stage, and 
suggested the direction to go for the future. 

Regarding the rice combine equipped with high 

moisture de-husking function, the author explained 
it briefly, but he would like to leave it for the next 

paper, therefore he summarizes major findings, 

opinion and resolution of the author which could  be 

drawn from the work. 
 

1. Further study & recommedation 

Simly to say the concept of HLRP system can 
be uderstood that is very similar to investing in 

stocks, somthing like high risk & high return. Of 

course, the opposite is also true. That is, low risk & 
low returen, however as far as the agriculture is one 

of the business industries, the risk should be 

minimized and the fale safe concept should be taken 

into account for risk avoidance and stable farming 
management. That is the sustainable healthy 

management. It's really needed, therefore it should 

be going without saying that it is imporatntly 
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necessary to transfer and disseminate well-proven 
and reliable  technologies. Low risk and high return 

are what every  business owners wants, and farmers 

are no exception. However, the creativity and 

ingenuity of each manager greatly affects the results 
of how to achieve high returns with less risk. For 

that purpose, the technology provider also has to 

feel a big part of its responsibility. For that reason, 
as mentioned above, it is necessary to transfer and 

disseminate reliable and proven technology. The 

rice cultivation technology so far has been 
integrated taking a long time, and then .transferred 

and extended, and a basic farming system enable to 

maintain the stable management has been successfully  

completed, and the mechanization of these operations  
has created a system for current rice cultivation. The 

hyper-low cost rice production system is a challenge 

to build a new system of how to stably establish this 

concept.  

Hyper Low-cost Rice Production             

system

High yield 

farmer

Low yield 

farmer

High yield

Low yield

High 

input

High

yield

Low

input

Low

yield

HLRPS

Low input / High yield

By technology appl.

Processed 

food 

production 

only
Direct sowing

Direct de-husking

 
Figure 5 Schematic concept view of HLRPS (Hyper 
Low-cost Rice Production System) 

 

Figure 5 shows the schematic view of the main 
points of the HLRP (HypeLoe-cost Rice Production 

System) system to realizes and perform "Low input-

High yield" more clearly for better and easy 

understanding. 

 

 

Simultaneous one pass operation

Planting
Transplanting

to

Direct sowing

Harvesting

Directly as

Brown rice

・ Transplanting

・ Seed preparation

・ Seed selection

・ Nursery seedling 

(plant) growing

・ Transport seedling

・ Planting

・Rice plant & ・
Straw cutting 

・Threshing

・De-husking

 
Figure 6 Main two components of the system in 

planting andharvesting 

 
High investment and high income, and low 

investment and low income seem to be very common.  

As far as following these ways, it is however rare to 

always enjoy the real thrill of business. How high 
income can be obtained with low investment is a 

business skill for business owners (farmers in this 

case). The purpose of this project proposal is 
however to promote agriculture as a whole by 

proposing and constructing a new system, rather 

than profiting some managers. The processed / 
cooked rice is popular because it is easy to cook, 

tastes good, and possible to be stored for a long 

time.The processed cooked rice is produced 

approximately 373,000 tons (2017) annually in 
Japan. It is up 8.1 percent from the previous year. In 

addition, most of the production is made up of cold 

cooked rice (about 50%) and aseptic cooked rice 
(about 40%). For these processed cooked rice, 

various kinds of products with different ingredients 

and seasonings are on sale. (Source: Public Interest 
Incorporated Foundation for Rice Stable Supply 

Securing Support Organization, Japan). 

Even if resources are overproduced, it is 

better to have them than not to have them. They can 
be used even under the overproduction for many 

other purposes. Nothing can be used under no 

resources. It is difficult to disregard profits when 
producing resources for the purpose of making a 

profit. However, the idea of controlling production 

to maintain profits certainly leads to the decline of 

the industry itself. In the case of overproduction, the 
correct response is to promote the development of 

new markets and increase of the consumption using 

products made from the resources. 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ สร้าง ทดสอบชุดกดหัวมันสำปะหลัง และชุดแผงมีดหั่นย่อยเป็นลูกเต๋า สำหรับ

เครื่องหั่นมันสำปะหลังแบบลูกเต๋า ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญดังน้ี 1) ชุดโครงเหล็ก  2) ชุดใบมีดหั่น ฝาครอบใบมีด และช่องป้อน
หัวมันสำปะหลัง  3) ชุดถ่วงสมดุล ชุดหัวกดมันสำปะหลัง และชุดแผงมีดหั่นย่อยเป็นลูกเต๋า  4) ชุดต้นกำลัง และ 5) ชุดส่งกำลัง  
ผลการทดสอบหาสมรรถนะการทำงานของเครื่องหั่นมันสำปะหลังแบบลูกเต๋า โดยใช้ตัวอย่างมันสำปะหลังพันธ์ุระยอง 9 ใช้มอเตอร์ตัน 
กำลังขนาด 2 hp 3 phase พบว่าที ่ความเร็วของมอเตอร์ที ่ 1 ,562 rpm มีความสามารถหั ่นมันสำปะหลังได้ 639 kg h-1  
มีประสิทธิภาพของมันสำปะหลังที่เป็นลูกเต๋าเท่ากับ 59% ไม่เป็นลูกเต๋าเท่ากับ 30% และเป็นเศษมันสำปะหลังเท่ากับ 11% 

 
คำสำคัญ: ชุดกด, ชุดมีด, มันสำปะหลัง 
 
Abstract 

The objective of this research was to design, construct, and test the cassava pressing set, and a knife 
set for dicing cassava slices. The machine is consisting of the important parts: 1) Steel frame set, 2) Slicing blade 
set, blade cover and tapioca feeder compartment, 3) Balancing set, tapioca indenter set and a set of dice knives, 
4)  Power set, and 5)  Power transmission set.  Test results for the performance of the dice cassava shredder by 
using the cassava sample of Rayong 9 cassava samples using the 2 hp 3- phase motor.  It was found that the 
motor speed at 1,562 rpm can cut cassava to 639 kgh-1 .  The efficiency of dice cassava is 59 % , not dice equal 
to 30 %, and cassava scraps equal to 11 % 
 
Keywords: Pressing set, Knife set, Cassava 
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บทนำ 

มันสำปะหลังเป็นพืชสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
เนื ่องจากเป็นพืชที ่ปลูกง่ายทนทาน ต่อสภาพดินฟ้าอากาศ 
ที่แปรปรวน และสามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นดินมีความอุดม
สมบูรณ์ต่ำจากแนวโน้มสถานการณ์ของมันสำปะหลัง ปี 2563 
ของประเทศไทยพบว่า มีพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งประเทศ 8.844 
ล้านไร่ เพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว 0.105 ล้านไร่ หรือ 1.20% ผลผลิต 
รวมทั้งประเทศ 29.909 ล้านตันเพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว 1.379 
ล้านตัน หรือ 4.83% ผลผลิตต่อเนื ้อที ่เก็บเกี ่ยว ทั้งประเทศ 
3,382 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว 117 กิโลกรัมต่อไร่ 
หรือ 3.58% (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) 

ซึ ่งในปัจจุบ ันวิธ ีการแปรร ูปมันสำปะหลังในโรงงาน
อุตสาหกรรมในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปผลผลิต 
ในรูปแบบมันเส้น ซึ่งการแปรรูปผลผลิตในวิธีนี้ยังไม่ตรงกับ
ความต้องการทางตลาด เนื ่องจากการแปรรูปมันสำปะหลัง 
ในรูปแบบมันเส้นในประเทศไทยนั้นยังขาดความสะอาดและ  
มีขนาดที่ใหญ่ ทำให้การลดความชื้นต้องใช้เวลานานจึงทำให้  
มีคุณภาพที่ต่ำ ด้วยเหตุผลน้ีจึงทำให้ทางบริษัทผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ส่วนใหญ่ได้หันไปซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีราคาถูกและ
คุณภาพที่ใกล้เคียงกันเพื่อเป็นการลดต้นทุน ทางเราจึงได้ศึกษา
เพื่อพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปมันสำปะหลังแบบลูกเต๋าเพื่อใหมี้
ประสิทธิภาพที่สามารถเพื่อลดความชื้นได้ง่ายและมีคุณภาพ 
ต่อความต้องการของตลาดที่รับซ้ือไปแปรรูป (นิทัศน์, 2558) 

วิรัตน์ (2013) ได้พัฒนาสร้างเครื่องหั่นชิ้นมันเส้นสำหรับ
เกษตรกรโคนม จากการทดสอบมีประสิทธิภาพเครื่องหั ่นชิ้น 
มันเส้นสำหรับเกษตรกรโคนมที่ พบว่ามีความสามารถในการหั่นชิ้น 
มันเส้น 1,457.4 kgh-1 มีความสามารถในกรหั่นชิ้นมัน 85.6% 
ในการหั่นหัวมันสาปะหลังมีชิ ้นมันเส้นเต็มและมีชิ ้นแตกหัก  
85.2% และ 12% ตามลำดับ Odigboh (1976) ได้ออกแบบ
และพัฒนาเครื ่องปอกเปลือกมันสำปะหลัง ได้ผลผลิตอยู่ที่  
225 kgh-1 

วิจิตรา (2549) ได้ศึกษาเครื่องตัดแบบใบมีดหมุนในแนว 
ตั้งฉากกับแนวแกนที่ระยะห่าง ระหว่างใบมีด 3 ระยะ คือ 1.5 , 
1.8 และ 2.0 cm และกำหนดความเร็วรอบเพลาใบมีด 413-651  
rpm พบว่าการตัดหัวมันขนาดใหญ่และหัวมันขนาดเล็กมีค่า
มากที ่สุดและน้อยที ่สุดอยู ่ในช่วง 15.33-16.47 Nm และ  

4.93-6.51 Nm ชิ้นมันที่มีขนาดที่ต้องการเม่ือตัดหัวมันขนาดใหญ่ 
และหัวมันขนาดเล็กมีปริมาณมากที่สุดและน้อยที่สุดอยู่ในช่วง 
85.52-89.55% และ 79.92-87.92% เศษชิ้นมันและการสูญเสีย 
มีปริมาณมากที่สุดอยู่ในช่วง 3.19-4.89% และ 0.85-1.63% 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการออกแบบพัฒนาชุดกด
และชุดมีดสำหรับเครื่องหั่นมันสำปะหลังแบบลูกเต๋า เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและกำลังการผลิตในการแปรรูปให้ได้ปริมาณ 
มากขึ้น 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1. มันส ำปะหลัง 
หัวมันสำปะหลังที่ใช้ในการทดลองใช้พันธ์ุระยอง 9 นำมาจาก 

พื้นที่ปลูกในจังหวัดชลบุรี 

 
Figure 1 Cassava 

 
2. ลักษณะของเครื่องหั่นมันสำปะหลังแบบลูกเต๋า 

เครื่องหั่นมันสำปะหลังแบบลูกเต๋าที่พัฒนาเป็นเครื่องหั่น
มันสำปะหลังแบบลูกเต ๋าแบบทำงานต่อเนื ่องในการป้อน 
หัวมันสำปะหลัง (Figure 2) โครงสร้างของเครื่องมีความกว้าง 
600 cm ยาว 800 cm และสูง 1300 cmซึ่งมีส่วนประกอบหลัก 
ที ่สำค ัญอยู ่  6 ส ่วน ค ือ 1)  มอเตอร ์ต ้นกำลังขนาด  2 hp   
2) ชุดส่งกำลัง  3) ชุดถ่วงสมดุลมีรัศมี 90 cm ทำจากเหล็ก 
มีลักษณะเป็นครึ ่งวงกลมที ่มีความหนา 5.2 cm มีร ูขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 23 cm  4) ชุดใบมีดทำจากสแตนเลส 
SUS304 มีความกว้าง 30 cm ความยาว 50 cm ความสูง 0.3 cm  
มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 cm  5) ชุดหัวกดมันสำปะหลัง
ใช้แผ่นเหล็กขนาดความกว้าง 20.5 cm ความยาว 20.5 cm 
ความสูง 0.5 cm เจาะรูขนาด 1.6 cm 64 รู ในรูเป็นสี่เหลี่ยม
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แท่งขนาดความกว้าง 6 cm ความยาว 1.5 cm  6) ชุดมีด 
หั่นย่อยเป็นลูกเต๋าจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ (1) กรอบของชุดมีด 
มีขนาดความกว้าง 22 cm ความยาว 22.5 cm ร่องใส่ใบมีด 
ที ่มีความลึก 2.54 cm ความยาว 0.15 cm โดยแต่ละร่อง 
ห่างกันร ่องละ 2.54 cm โดยทั ้ง 4 ด ้าน ทำร ่อง 7 ร ่อง  
(2) ใบมีดทำจากสแตนเลสมีขนาดความกว้าง 25.5 cm ความยาว  
2.7 cm จำนวน 14 ใบ นำมาบากร่องมีดให้มีความลึก 12.5 mm  
และมีความกว้าง 0.15 cm ซึ่งแต่ละช่องให้มีความห่างช่องละ 
2.54 cm (Figure 3)  

 
Figure 2 Cassava Cube Cutting Machine 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 3 (a) Slicing blade setand (b) dice knives set  
 
3. ตัวแปรในการทดสอบโดยใช้เครื่องหั่นมันสำปะหลังแบบ
ลูกเต๋า 

การเล ือกใช ้ห ัวมันสำปะหลัง โดยพิจารณาเลือกหัว 
มันสำปะหลังที่มีรูปร่างเหมาะสมที ่จะนำมาหั ่นโดยมีตัวแปร  
ในการทดลอง คือความเร็วรอบมอเตอร์ 1,136, 1,278, 1,420 
และ 1 ,562 rpm ตามลำด ับ ในการทดสอบคร ั ้งนี ้ จะทำ 
การทดลองกลุ ่มตัวอย่างละ 30 ครั ้งโดยหาประสิทธ ิภาพ  
ในการห ั ่นการเป ็นเต ๋าสมบ ูรณ์  (Figure 4 ) การเป ็นเต๋า 
ไม่สมบูรณ์ การเป็นเศษมัน และหาความสามารถในการทำงาน
ของเครื่องหั่นมันสำปะหลังแบบลูกเต๋า 

 
4. วิธีการทดสอบ 

ทำการชั ่งน้ำหนักหัวมันสำปะหลังต ัวอย่างละ 10 kg  
แล้วปรับความเร็วรอบเครื ่องหั ่นมันสำปะหลังแบบลูกเต๋า  
ที ่ใช ้ทดสอบ จากนั ้นกดเป ิดสวิตซ์ให้เครื ่องทำงานนำหัว 
มันสำปะหลังป้อนเข้าที่ช่องป้อนของเครื่องหั่น จับเวลาตั้งแต่ 
นำหัวมันสำปะหลังใส่เครื่องหั่นจนเสร็จ จากน้ันทำการคัดแยก
มันสำปะหลังท ี ่ เป ็นลูกเต ๋าสมบูรณ์ ม ันสำปะหลังล ูกเต๋า 
ไม่สมบูรณ์ และมันสำปะหลังที่เป็นเศษทำการชั่งน้ำหนักแล้วนำ
ข้อมูลจากการทดสอบไปคำนวณหาความสามารถในการทำงาน
ของเครื่องหั่นมันสำปะหลังแบบลูกเต๋า และคำนวณหาค่าต่าง ๆ 
เพื่อประเมินสมรรถนะของเครื่องหั่นมันสำปะหลังแบบลูกเต๋า
ดังน้ี 

− เปอร์เซ็นต์ในการเป็นเต๋าสมบูรณ์  
= ((น้ำหนักมันสำปะหลังทั้งหมด − (น้ำหนักมันสำปะหลัง 
(B+C)) / น้ำหนักมันสำปะหลังทั้งหมด)) × 100 (1) 

1 

2 

3 

5 

4 

4 

6 

6 
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− เปอร์เซ็นต์ในการเป็นไม่เต๋าสมบูรณ์  
= ((น้ำหนักมันสำปะหลังทั้งหมด − (น้ำหนักมันสำปะหลัง 
(A+C)) / น้ำหนักมันสำปะหลังทั้งหมด)) × 100 (2) 

− เปอร์เซ็นต์ในการเป็นเศษมัน  
= ((น้ำหนักมันสำปะหลังทั้งหมด − (น้ำหนักมันสำปะหลัง 
(A+B)) / น้ำหนักมันสำปะหลังทั้งหมด)) × 100 (3) 

โดยให้ A = มันสำปะหลังที่เป็นลูกเต๋าสมบูรณ์ 
B = มันสำปะหลังที่ไม่เป็นลูกเต๋าสมบูรณ์ 

C = มันสำปะหลังที่เป็นเศษ 
 
5. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

วิเคราะห์ความแปรปรวนผลของระดับความเร็วรอบแล้ว
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของแต่ละวิธีโดยใช้
การทดสอบแบบดันแคน (Ducan multiple range test) ที่ระดับ 
ความเชื่อม่ัน 95% (p≤0.05) 

 
Figure 4 dice cassava 

 
ผลและวิจารณ์ 

1. ผลการทดสอบ 

จาก Figure 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ ว 
รอบมอเตอร ์กับน้ำหนักมันสำปะหลังเป็นลูกเต๋าสมบ ูรณ์  
ในแต่ระดับของความเร็วรอบมอเตอร์ที่ 1 ,136, 1,278, 1,420 
และ 1,562 rpm ตามลำดับ ชี้ให้เห็นว่าที่ความเร็วรอบมอเตอร์
ที ่ 1,136 rpm น้ำหนักมันสำปะหลังเป็นลูกเต๋าสมบูรณ์สูง  
แต่ในช่วงความเร็วรอบมอเตอร์ที่ 1,278, 1,420 rpm น้ำหนัก

มันสำปะหลังเป ็นล ูกเต ๋าสมบูรณ์ลดลง และที ่ความเร็ว 
รอบมอเตอร์ 1,562 rpm ได้น้ำหนักมันสำปะหลังเป็นลูกเต๋า
สมบูรณ์สูงที่สุด แสดงว่าที่ความเร็วรอบมอเตอร์ที่ต่างกันทำให้
น้ำหนักของมันสำปะหลังเป็นลูกเต๋าสมบูรณ์มีผลที่ต่างกัน 

 
Figure 5 The graph shows the relationship between 
motor speed (rpm) and Cassava scrap weight (Kg). abc: 
letters indicate differences among each treatment  
(P < 0.05) 
 

จาก Figure 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ ว 
รอบมอเตอร์กับน้ำหนักมันสำปะหลังเป็นลูกเต๋าไม่สมบูรณ์  
ในแต่ระดับของความเร็วรอบมอเตอร์ที่ 1 ,136, 1,278, 1,420 
และ 1,562 rpm ตามลำดับ ชี้ให้เห็นว่าที่ความเร็วรอบมอเตอร์
ที่ 1,420 rpm น้ำหนักมันสำปะหลังเป็นลูกเต๋าไม่สมบูรณ์สูง 
แต่ในช่วงความเร็วรอบมอเตอร์ที่ 1 ,562, 1,278, 1,136 rpm 
น้ำหนักมันสำปะหลังเป็นลูกเต๋าไม่สมบูรณ์ลดลงตามลำดับ 
แสดงว่าที ่ความเร็วรอบมอเตอร์ที ่ต่างกันทำให้น้ำหนักของ 
มันสำปะหลังเป็นลูกเต๋าไม่สมบูรณ์มีผลที่ต่างกัน 

 
Figure 6  The graph shows the relationship between 
motor speed (rpm) and Cassava scrap weight (Kg). abcd: 
letters indicate differences among each treatment  
(P < 0.05) 
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จาก Figure 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ ว 
รอบมอเตอร์กับน้ำหนักเศษมันสำปะหลัง ในแต่ระดับของความเร็ว 
รอบมอเตอร ์ท ี ่  1 ,136 , 1 ,278 , 1 ,420 และ 1 ,562 rpm
ตามลำดับ ชี้ให้เห็นว่าที่ความเร็วรอบมอเตอร์ที่ 1 ,278 rpm 
น้ำหนักเศษมันสำปะหลังสูง แต่ในช่วงความเร็วรอบมอเตอร์  
ที่ 1,136, 1,420, 1,562 rpm น้ำหนักเศษมันสำปะหลังลดลง
ตามลำดับ แสดงว่าที ่ความเร็วรอบมอเตอร์ที ่ต ่างกันทำให้
น้ำหนักน้ำหนักเศษมันสำปะหลังมีผลที่ต่างกัน 

 
Figure 7  The graph shows the relationship between 
motor speed (rpm) and Cassava scrap weight (Kg). abc: 
letters indicate differences among each treatment  
(P < 0.05) 
 

จาก Figure 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว 
รอบมอเตอร ์กับเวลาในการหั ่น ในแต่ระดับของความ เร็ว 
รอบมอเตอร ์ท ี ่  1 ,136 , 1 ,278 , 1 ,420 และ 1 ,562 rpm
ตามลำดับ ชี ้ให้เห็นว่า เวลาในการหั ่นจะน้อยลงที่ความเร็ว 
รอบมอเตอร์สูงขึ้น แสดงว่าที่ความเร็วรอบมอเตอร์ที่ต่างกัน  
ทำให้เวลาในการหั่นมีผลที่ต่างกัน 

 
Figure 8  The graph shows the relationship between 
motor speed ( rpm)  and Slicing time ( s) .  abcd:  letters 
indicatedifferences among each treatment (P < 0.05) 
 

จาก Figure 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ ว 
รอบมอเตอร์กับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ระดับของความเร็ว  
รอบมอเตอร ์ท ี ่  1 ,136 , 1 ,278 , 1 ,420 และ 1 ,562 rpm
ตามลำดับ ชี้ให้เห็นว่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้จะสูงขึ้นที่ความเร็ว
รอบมอเตอร์สูงขึ้น แสดงว่าที่ความเร็วรอบมอเตอร์ที่ต่างกัน  
ทำให้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้มีผลที่ต่างกันมีผลที่ต่างกัน 

 
Figure 9  The graph shows the relationship between 
motor speed ( rpm)  and Electric power (KWh-1) .  abcd: 
letters indicate differences among each treatment  
(P < 0.05) 
 

จาก Figure 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว 
รอบมอเตอร ์ก ับความสามารถในการหั ่นท ี ่ ใช ้ในแต ่ระดับ 
ของความเร็วรอบมอเตอร์ที่ 1,136, 1,278, 1,420 และ 1,562 
rpm ตามลำดับ ชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการหั่นที่ความเร็ว
รอบมอเตอร ์ส ูง จะมีอ ัตราความสามารถในการหั ่นส ูงขึ้น 
ตามความเร็วรอบมอเตอร์ แสดงว่าที ่ความเร็วรอบมอเตอร์  
ที่ต่างกันทำให้ความสามารถในการหั่นมีผลที่ต่างกัน 

 
Figure 10  The graph shows the relationship between 
motor speed ( rpm)  and Slicing capacity ( kg h-1) .  ab: 
letters indicate differences among each treatment  
(P < 0.05) 
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สรุป 

เคร ื ่องห ั ่นม ันสำปะหล ังแบบล ูกเต ๋าท ี ่พ ัฒนาข ึ ้นมี
ความสามารถในการหั่นมันสำปะหลังได้มากขึ้น เพราะเครื่อง
สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีมันสำปะหลังไปอุดตัน 
ที่ใบมีด มีเปอร์เซ็นต์ที่เป็นลูกเต๋ามากขึ้น มีเศษมันสำปะหลัง  
ที ่ได้ลดลง จึงทำให้ประสิทธิภาพของการหั ่นมันสำปะหลัง
เพิ่มขึ้น 

จากผลการทดสอบหาสมรรถนะการทำงานของเครื่องหั่น
มันสำปะหลังแบบลูกเต๋าโดยใช้ตัวอย่างมันสำปะหลังพันธ์ุ
ระยอง 9 ใช้มอเตอร์ขนาด 2 hp พบว่าที่ความเร็วรอบมอเตอร์ 
1 ,562 rpm ม ีความเร ็วท ี ่ด ีท ี ่ส ุด  และความสามารถหั่น 
มันสำปะหลังได้ 639 kg h-1 ได้มันสำปะหลังที ่เป็นลูกเต๋า
สมบูรณ์ 59% มันสำปะหลังที ่เป็นลูกเต๋าไม่สมบูรณ์ 30%  
และเศษมันสำปะหลัง 11% 
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Research and Development Image Processingfor Strawberry 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อวิจัยและพัฒนาเครื ่องคัดแยกสีผลสตรอเบอร์ร ี่โดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ ( Image 

Processing) เครื ่องมีขนาด 1,325 × 3,000 × 1,400 mm ใช้กล้องตรวจจับภาพสีความละเอียด 752 × 480 Pixel และใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป IV - H1 ในการประมวลผลภาพ ระบบการคัดแยกทำงานอัตโนมัติควบคุมด้วยโปรแกรม PLC สามารถคัดแยก 
สีผลสตรอเบอร์รี่ได้ 4 สี คือ สีขาว สีชมพู สีแดง และสีแดงคล้ำ ผลการทดสอบเครื่องที่ความเร็วเชิงเส้นสายพานคัดแยก 0.05, 0.08 
และ 0.1 0.05 ms-1 ความเร็วสายพานคัดแยก 0.05 ms-1 ให้ผลทดสอบดีที่สุด เครื่องมีความแม่นยำเฉลี่ย 93.23 % ความสามารถ
เฉลี่ย 3,214 ผลต่อชั่วโมง ส่วนการคัดด้วยแรงงานมีความสามารถเฉลี่ย 1,494 ผลต่อชั่วโมง ความสามารถในการทำงานของเครื่อง
เร็วกว่าการใช้แรงงานคน 2.15 เท่า เครื่องต้นแบบราคา 150,000บาท อายุการใช้งาน 7 ปี มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 4.81 ปี 

 

คำสำคัญ: สตรอเบอร์รี, เครื่องคัดแยกสี, ประมวลผลภาพ 
 

Abstract 
The objective of this is to research and develop the strawberry sorter by using image processing 

technology. The machine size is 1,325 x 3,000 x 1,400 mm, a camera’s resolution752 x 480 pixels is used for 
color detecting and IV-H1 softwaer is used for image analyzing. The sorting system is automatically operated by 
PLC programmed control. The machine capable for sorting4types of strawberry’s coloraswhite,pink,red and dark 
red. The test was done at 0.05, 0.08 and 0.1 ms-1 of sorting speed, theresult showed the good condition for 
strawberry grading at 0.05 ms-1. The average of sorting accuracy was 93.23 %, average working capacity was 3,214 
fruitshour-1, comparing with manual grading it is 2.15 times faster. The manual grading capacity was 1,494 
fruitshour-1. The machine price is 150,000 THB, the operation timeis 7 years, the break-even point is 4.81 years. 
 

Keywords: Strawberry, Sorter, Image Processing 
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บทนำ 

สตรอเบอร์รี่ (Strawberry) เป็นสกุลไม้ดอกในวงศ์กุหลาบ 
ผลสามารถรับประทานได้ ในอดีตปลูกเป็นพืชคลุมดินให ้กับ
ต้นไม้ปลูกเลี้ยงอื่น ซึ่งอาจเป็นที่มาของชื่อก็เป็นได้ มีมากกว่า 
20 สปีชีส์ และมีลูกผสมมากมาย แต่สตรอเบอร์รีที่นิยมปลูก
มากในปัจจุบันคือสตรอเบอร์รี่สวนผลของสตรอเบอร์รี่มีรสชาติ
หลากหลายขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ มีตั้งแต่รสหวานจนถึงเปร ี้ยว  
สตรอเบอร์รี่เป็นผลไม้ทางการค้าที่สำคัญมีปลูกกันเป็นวงกว้าง
หลายสภาพอากาศทั่วโลก 

การปลูกสตรอเบอร์รี่ในอำเภอแม่สายและพื้นที่ในจังหวัด
เชียงใหม่นั ้น มูลค่าต้นทุนของการผลิตต ่อไร ่ตกประมาณ 
25,000-30,000 บาทและรายได้ตอบแทนต่อไร่ 62,500 บาท 
(คิดจากค่าเฉลี่ย 2,500 กิโลกรัมต่อไร่และ 25 บาทต่อกิโลกรัม) 
ขณะที ่เกษตรกรบนดอยอินทนนท์ใช้ต้นทุนการผลิตไร ่ละ 
30,000-35,000 บาท และมีรายได ้ไร ่ละ 72,500 บาท 
เนื่องจากสามารถขายเป็นผลรับประทานสดแก่นักท่องเท ี่ยว 
และเก็บเกี ่ยวผลผลิตได้นานกว่าพื ้นราบ ปกติแล้วผลผลิต  
จะออกประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมในพื้นที่
ปลูกบนที ่สูงและระหว่างเดือนธันวาคมถึงเมษายนในพื ้นที่  
ปลูกบนพื้นราบ ผลผลิตที่ออกก่อนในเดือนพฤศจิกายนและ
ธันวาคมจะมีคุณภาพดีและขนาดใหญ่ทำให้จำหน่ายได้ในราคา
สูงประมาณ 70-80 บาทต่อกิโลกรัมในท้องตลาดทั่วไป หลังจากน้ัน 
ขนาดผลจะเล็กลง และจำหน่ายได้ในราคา 20-30 บาทต่อกิโลกรัม 
ในช่วงเด ือนมกราคมถึงกลางเด ือนมีนาคมปัจจุบ ันย ัง มี  
ความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อใช้ผลิต
ของสตรอเบอร์รี่ในเชิงอุตสาหกรรมเป็นปริมาณมาก และกำลัง
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ตามจำนวนประชากร ประเทศญี่ปุ่น
เป็นแหล่งใหญ่ของไทยในการนำเข้าผลสตรอเบอร์ร ี ่เพื ่อใช้  
ในการแปรรูปมากสุด (ที่ผ่านมาประมาณ 1,000-3,000 ตันต่อปี)  
นอกจากนี้ยังเคยมีการขนส่งผลรับประทานสดไปจำหน่ายยัง
ประเทศฮ่องกง สิงคโปร์และบางประเทศในแถบยุโรปบ้าง
เล็กน้อยโดยมูลนิธิโครงการหลวง (ณรงค์ชัย, 2544) 

Feng andQixin (2004) ได ้ศ ึกษาระบบค ัดแยกผลไม้  
โดยการประมวลผลภาพสี เพื ่อใช้สำหรับการคัดแยกผลไม้
ความเร็วสูงอัตโนมัติ ผลการทดลองในการคัดแยกเกรดคุณภาพ
ของแอปเปิ ้ลพันธุ ์คริสตัลฟูจิ การคัดแยกเกรดคุณภาพแบ่ง
ออกเป็น 3 เกรด คือ เกรด A มีพื้นผิวสีแดงเข้มมากกว่า 70% 

เกรด B มีพื้นที่ผิวเป็นสีแดง 40-70% และเกรด C มีพื้นที่ผิว 
สีแดงน้อยกว่า 30% มีความแม่นยำในการคัดแยกเฉลี่ย 90% 

ชุมพล และคณะ (2559) ได้พัฒนาเครื่องคัดแยกขนาดไข่ไก่  
โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพด้วยโปรแกรม MATLAB  
ใช้กล้องเว็บแคมร่วมกับโปรแกรม MATLAB ผ่านการทำงาน
ของบอร์ดควบคุมชุดเซ็นเซอร์แสงและชุดแยกขนาดไข่ไก่แต่ละ
เบอร์ สามารถคัดแยกไข่ไก่ได้ 3 ขนาดคือ ไข่ไก่เบอร์ 0 ไข่ไก่
เบอร์ 1 ไข่ไก่เบอร์ 2 คัดแยกขนาดไข่ไก่ตามขนาดของพิกเซล
จากการประมวลผลภาพ โปรแกรม MATLAB จะทำการสั่ง
กล้องแว็บแคมใช้เทคนิคหาเส้นรอบวงขนาดไข ่ไก่จ ับภาพ 
จากนั้นนำภาพเข้าสู่กระบวนการประมวลผลโดยไข่ไก่จะเคลื่อนที่ 
ไปบนสายพานคอนเวเยอร์ เพื่อเข้าสู่การพลักดันให้เข้าตามช่อง
ของขนาดที ่ได้กำหนดไว้ด้วยโซลินอยด์ ผลทดลองสามารถ  
คัดแยกขนาดไข่ไก่ได้ถูกต้อง 100% 

วรวุฒิ และอิศกฤตา (2561) ได้ออกแบบสร้างเครื่อง มือ 
คัดแยกเกรดแตงโมด้วยการประมวลภาพดิจ ิตอล สำหรับ
นำไปใช้ในการตรวจสอบขนาดร่วมกับน้ำหนักของแตงโมในทาง
อุตสาหกรรมเพื่อลดการคัดแยกเกรดแตงโมด้วยแรงงานโดย  
ในส่วนของฟังก์ชั ่นของการประมวลผลภาพมีการรับภาพสี  
จากกล้องเว็บแคม ในการบันทึกเปลี ่ยนภาพเป็นภาพขาวดํา 
ทําการนับพิกเซลสีดําซ่ึงเป็นสิ่งบ่งบอกขนาดของแตงโมสําหรับ
การนําไปคัดแยกเกรดแตงโม จากการทดลองคัดแยกเกรด
แตงโม เกรด 1 เกรด 2 และเกรด 3 ทั ้งหมด 88 ผลมีค่า
เปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (percent relative error) 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ 0%, 16.22% และ 0% 
ตามลําดับ 

ปัจจุบันกระบวนการผลิตสตรอเบอร์รี่ในขั้นตอนการคัดแยก  
เกษตรกรต้องมานั่งคัดแยกผลที่สุกเกินไปและผลที่ไม่สุกออก
โดยยังไม่มีเครื่องจักรกลมาช่วยในการทำงาน ทำให้เกษตรกร
ทำงานได้ช้า เน่ืองจากผลสตรอเบอร์รี่ช้ำง่ายการเก็บเก่ียวก็ต้อง
คำนึงถึงระยะทางในการขนส่งสู่ตลาดถ้าระยะทางไกลต้องเก็บ
ผลสุกหรือเห็นสีแดง 20 - 50 % ซึ ่งจะได้ผลแข็งสะดวกแก่ 
การขนส่ง การเก็บผลสตรอเบอร์รี่เกษตรกรจะเก็บคละสีกันมา 
ทำให้ผลแก่เกินก็จะเน่าเสียได้ง่าย ดังนั้นหากมีการวิจัยและ
พัฒนาเครื่องจักรมาช่วยในการคัดแยกสีผลสตรอเบอร์รี่จะทำให้
ได้สตรอเบอร์รี่ที่มีคุณภาพ และช่วยลดต้นทุนเรื่องแรงงานลงได้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81
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อุปกรณ์และวิธีการ 

1. อุปกรณ์ 

ประกอบไปด้วย กล้องวัดสี ผลสตรอเบอร์ร ี ่ เครื ่องชั่ง 
นาฬิกาจับเวลา และเครื่องต้นแบบคัดแยกสีผลสตรอเบอร์รี่ 

 
2. วิธีการ 

2.2 ศึกษาวิธีปฏิบัติของเกษตรกรที่ทำการคัดแยกสีผลของ
สตรอเบอร์รี่ 

การคัดแยกสีผลสตรอเบอร์ร ี ่เพื ่อจำหน่ายทานสดของ
เกษตรกรและโรงรับซื้อ ปัจจุบันจะมีอยู่ 4 สี คือ สีแดง สีชมพู 
สีแดงคล้ำ (สุกเกินไป) และสีขาว (ยังไม่สุก) การคัดใช้แรงงานคน 
เป็นหลัก โดยอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งพื้นที่
ปลูกมากที่สุดในภาคเหนือประมาณ 4,000 ไร่ โดยพันธุ์ที่ปลูก
มากคือ พันธุ์พระราชทาน 80 โดยสีที่คัดเพื่อจำหน่ายทานสด
คือ สีชมพู และสีแดง ส่วนสีขาวและสีแดงคล้ำจะนำไปแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์อื่น เช่น สตรอเบอร์รี่ตากแห้ง และไวน์ เป็นต้น 
ดังนั้นสีของผลสตรอเบอร์รี่ที่ต้องการคัดแยกจะมีอยู่ 4 สี คือ  
สีขาว สีชมพู สีแดง และสีแดงคล้ำ ดัง Figure 1 

  
 White Pink 
 

  
 Red Dark Red 

Figure 1 Farmers sorted strawberry fruit and fresh 
strawberry picking house 
 

โดยโปรแกรมประมวลผลภาพสีในงานวิจัยน้ีใช้มาตรฐานสี
แบบ HSB โดยค่า Hue ในโปรแกรมแทนค่าสีด้วย 0 ถึง 360 
องศา ตามมาตรฐานวงล้อของสี (Standard Color Wheel)  
ค่า Saturation จะเริ ่มที่ 0 ถึง 300 หากกำหนด Saturation 
เป็น 0 สีจะมีความสดน้อยแต่ถ้ากำหนดที่ 300 สีจะมีความสด
มาก ค่า Brightness จะเริ ่มที ่ 0 ถึง 300 หาก กำหนดค่า 0 
ความสว่างจะน้อยซึ่งจะเป็นสีดำแต่ถ้ากำหนดค่า 300 สีจะมี
ความสว่างมากที่สุดในส่วนของตัวกล้องใช้กล้องตรวจจับภาพสี
ความละเอียดของกล้อง 752 × 480 Pixel การปรับโฟกัสภาพ

ของกล้องเป็นแบบอัตโนมัติ ไฟส่องสว่างเป็น LED สีขาว วิธีการ
ให้แสงเลือกใช้การยิงแสงแบบ DC เนื่องจากให้แสงที่ต่อเนื่อง 
ระยะการติดตั ้งตัวกล้อง 150 mm จากวัตถุจากนั ้นนำสีผล 
สตรอเบอร์รี่ที ่ต้องการคัดแยก คือ สีขาว สีชมพู สีแดง และ 
สีแดงคล้ำ มาทำการถ่ายภาพสีและทำการประมวลผลภาพ 
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป IV - H1 เพื่อแยกค่าสีผลสตรอเบอร์รี่
ที่ต้องการคัดแยกดัง Table 1 

 
Table 1 Strawberry color value obtained from image 
processing 

Colour of  
strawberry 

Hue Saturation Brightness 
(H) (S) (B) 

White 30 - 35 77 - 130 144 - 220 
Pink 3 - 17 132 - 198 112 - 180 
Red 5 - 11 183 - 222 120 - 204 
Dark red 357 - 27 81 - 251 24 - 216 

 
2.3  ออกแบบและสร ้ างต ้นแบบเคร ื ่องค ั ดแยกผล 

สตรอเบอร์รี่โดยใช้เทคนิค ImageProcessing 

ดำเนินการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบ เครื่องมีขนาด
1,325 × 3,000 × 1,400 mm สามารถคัดแยกสีผลสตรอเบอร์รี่ 
ได้ 4 สีหลัก ได้แก่ สีแดงคล้ำ สีแดง สีชมพู สีขาว และด้านท้าย
จะมีตะกร้าอีก 1 ใบรองรับสีที่ตกเกรดหรือสีที่คัดไม่ได้ และ
กำหนดให้เครื ่องมีความสามารถในการทำงานไม่น ้อยกว่า 
3,000 ผลต่อชั่วโมง ดัง Figure 2 
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Figure 2 Model and pototype of strawberry color 
sorter using Image processing technique. 
 

หลักการทำงานเครื ่องโดยการป้อนผลสตรอเบอร์รี ่เข้า
สายพานลำเลียง กล้องจะทำการถ่ายภาพและโปรแกรม 
จะประมวลผลภาพสีผลสตรอเบอร์ร ี่เมื่อกล้องตรวจเจอสีผล  
สตรอเบอร ์ร ี ่ตามค่าท ี ่ ได ้ต ั ้งค่าไว ้ในโปรแกรม โปรแกรม
ประมวลผลก็จะส่ง Out Put ไปยังโปรแกรมควบคุมกลไก 
ของเครื ่องจักร (PLC) สั ่งงานให้โซลินอยด์วาล์วแบบใช้ลม  
เป่าคัดแยกสีผลสตรอเบอร์รี่ลงตะกร้าแต่ละใบ 

กรณีกล้องตรวจเจอสีแดงคล้ำ โปรแกรมประมวลผลภาพ
จะส่งสัญญาณจากตัวเก็บบันทึกข้อมูล Amplifier Output ที่ 1 
ไปยังโปรแกรมควบคุมกลไกของเครื ่องจักร(PLC)สั ่งงานให้ 
โซลินอยด์วาล์วลมเป่าลงตะกร้าใบที่ 1  

เมื่อกล้องตรวจเจอสตรอเบอร์รี่สีแดง โปรแกรมประมวลผล 
ภาพจะส่งสัญญาณจากตัวเก็บบันทึกข้อมูล Amplifier Output 
ที่ 2 ไปยังโปรแกรมควบคุมกลไกของเครื่องจักร (PLC) สั่งงาน
ให้โซลินอยด์วาล์วลม เป่าลงตะกร้าใบที่ 2  

เม่ือกล้องตรวจเจอสตรอเบอร์รี่สีชมพูโปรแกรมประมวลผล
ภาพจะส่งสัญญาณจากตัวเก็บบันทึกข้อมูล Amplifier Output 

ที่ 3 ไปยังโปรแกรมควบคุมกลไกของเครื่องจักร (PLC) สั่งงาน
ให้โซลินอยด์วาล์วลม เป่าลงตะกร้าใบที่ 3  

เมื่อกล้องตรวจเจอสีขาว โปรแกรมประมวลผลภาพจะส่ง
ส ัญญาณจากตัวเก็บบ ันทึกข ้อมูล Amplifier Output ที่ 4  
ไปยังโปรแกรมควบคุมกลไกของเครื่องจักร (PLC) สั่งงานให้ 
โซลินอยด์วาล์วลมเป่าลงตะกร้าใบที่ 4 และกรณีสีผลสตรอเบอร์รี่ 
ไม่ตรงเฉดสีผลสตรอเบอร์รี ่ที ่ตั ้งค่าไว้ เครื ่องก็จะปล่อยผล 
สตรอเบอร์รี่ลงในตะกร้าท้ายสายพานดัง figure 3 

 
Figure 3 Operating diagram of strawberry color sorter 
using Image processing technique 
 

2.4 ทำการทดสอบเก็บข ้อมูลต ้นแบบเครื ่องค ัดแยก 
ผลสตรอเบอร์รี่โดยใช้เทคนิค ImageProcessing 

เมื ่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเครื ่องต้นแบบจนได้
เครื่องที่เสร็จสมบูรณ์ ทำการทดสอบเก็บข้อมูลเครื่องต้นแบบ 
โดยมีค่าชี ้ผล คือ ความสามารถในการทำงาน ความแม่นยำ 
ของเครื่อง และความช้ำของผลสตรอเบอร์รี่หลังคัดเปรียบเทียบ
กับวิธีปฏิบัติของเกษตรกร (ใช้แรงงานคน) 

− ความแม่นยำ (%)  
ความแม่นยำ = 100 – เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด 
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− ความสามารถทำงาน (ผลต่อชั่วโมง) 

ความสามารถทำงาน = (
จำนวนผลสตรอเบอรร์ี่คดัได้ (ผล)

หน่วยเวลา (ชั่วโมง)
) 

− ความช้ำของผลสตรอเบอร์รี่ (%)  

ความช้ำผลสตรอเบอร์รี่=(
จำนวนผลสตรอเบอร์รีท่ี่ช้ำ (ผล) 

จำนวนผลสตรอเบอร์รีท่ั้งหมดที่สุ่ม (ผล)
) 

 
ผลและวิจารณ์ 

ผลการทดสอบเครื่องต้นแบบเบื้องต้นที่ความเร็วสายพาน
คัดแยก 0.05 ms-1 พบว่าเครื ่องค ัดแยกสีผลสตรอเบอร ์รี่  
ได้ถูกต้องเฉลี ่ย 88.33% ผิดพลาด 11.67% ความผิดพลาด 
ที่เกิดขึ้นเกิดจากแสงจากภายนอกมารบกวนแสงของตัวกล้อง 
และขณะทำการคัดแยกพบปัญหามีผลสตรอเบอร์ร ี ่หลุดลง 
ในช่องว่างระหว่างสายพานคัดแยกกับราง ขณะปล่อยลงตะกร้า
คัดแยก 

จากผลการทดสอบเครื่องเบื้องต้นจึงได้ปรับปรุงและพัฒนา
เครื ่องต้นแบบ โดยได้ทำการออกแบบและสร้างห้องครอบ  
ตัวกล้องบนสายพานคัดแยก เพื ่อแก้ไขปัญหาแสงรบกวน 
จากภายนอก ดังfigure 4 และได้ปรับปรุงรางท้ายสายพานใหม่ 
โดยติดตั ้งรางให้ชิดกับสายพานมากขึ ้นเพื ่อแก้ไขปัญหาผล 
สตรอเบอร์รี่หลุดลงช่องว่างระหว่างสายพานคัดแยกกับรางท้าย
สายพาน ได้ต้นแบบที่เสร็จสมบูรณ์ ดัง Figure 5 

 
Figure 4 Installing the camera cage on the sorting belt 
before adjustment (left) after adjustment (right) 
 

 
Figure 5 Improved and developed prototype 

 
จากน้ันทำการทดสอบเครื ่องต้นแบบเพื่อเลือกความเร็ว 

เชิงเส้นสายพานคัดแยก โดยทดสอบที่ความเร็วเชิงเส้นสายพาน
คัดแยก 0.05, 0.08 และ 0.1 ms-1 จากผลการทดสอบพบว่า
เครื ่องทำงานที่ความเร็วเชิงเส้นสายพานคัดแยก 0.05 ms-1 
ให้ผลการทดสอบดีที่สุด คือเครื่องมีความแม่นยำเฉลี่ย 93.23% 
ความสามารถในการทำงานเครื่องเฉลี่ย 3,214 ผลต่อชั่วโมง 

Table 2 Strawberry colorimeter test summary 

Linear speed  
(ms-1) 

Accuracy 
(%) 

Capacity 
(fruits hr-1) 

0.05 93.23 3,214 
0.08 85.55 3,812 
0.10 80.36 4,531 

Laborer 88.38 1,494 
 

ส่วนการคัดแยกสีผลสตรอเบอร์รี่ด้วยแรงงานคน พบว่า
มีความสามารถในการทำงานเฉลี ่ย 1,494 ผลต่อชั ่วโมง มี 
ความแม่นยำเฉลี่ย 88.38 % ดังTable 2 และได้สุ่มเก็บตัวอย่าง
ผลสตรอเบอร์รี่เพื่อตรวจเช็คความช้ำของผลสตรอเบอร์รี่ที่ผ่าน
การคัดด้วยเคร ื ่องต้นแบบเปรียบเทียบกับการค ัดด ้วยคน  
โดยเก็บไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง ไม่พบความบอบช้ำ 
จากการคัดด้วยเครื่องและการคัดด้วยแรงงานคน 

การคัดแยกสีผลสตรอเบอร์รี่ด้วยเครื่องต้นแบบเม่ือเพิ่ม
ความเร็วของสายพานคัดแยกให้มีความเร็วมากขึ้น ส่งผลให้
ความแม่นยำของเครื่องลดลงเนื่องจากความเร็วการเคลื่อนที่
ของผลสตรอเบอร์รี่บนสายพานส่งผลโดยตรงกับการถ่ายภาพ
ของตัวกล้องยิ่งเพิ ่มความเร็วสายพานคัดแยกสูงขึ้นจะทำให้  
การประมวลผลภาพของค่าสีผลสตรอเบอร ์ร ี ่บนสายพาน 
มีความคลาดเคลื่อนมากขึ้นตามไปด้วย 
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สรุป 

ได้ทำการออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องคัดแยกสีผล 
สตรอเบอร์รี่โดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ เครื่องมีขนาดกว้าง 
1,325 mm ยาว 3,000 mm สูง 1,400 mm ในส่วนของกล้อง
ตรวจจับภาพสีผลสตรอเบอร์รี่งานวิจัยน้ีเลือกใช้กล้องตรวจจับ
ภาพสีความละเอียด 752 × 480 Pixel ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
IV-H1 ในการอ่านรับภาพมาจากกล้อง และทำการประมวลผลภาพ  
การใช้งานเครื่องโดยการป้อนผลสตรอเบอร์รี่เข้าเครื่องระบบ
การคัดแยกสีจะทำงานอัตโนมัติควบคุมกลไกการคัดแยกด้วย
โปรแกรม PLC โดยเครื่องต้นแบบสามารถคัดแยกสีผลสตรอเบอร์รี่ 
ได้ 4 สี คือ สีขาว สีชมพู  สีแดงและสีแดงคล้ำ ด้านท้ายเครื่อง
จะมีตะกร้าอีก 1 ใบ รองรับผลสตรอเบอร์รี ่ที่เป็นสีตกเกรด 
หรือสีที ่ค ัดไม่ได้ ผลการทดสอบเครื ่องที่ ความเร็วเชิง เส้น
สายพานคัดแยก 0.05, 0.08 และ 0.10 ms-1 ความเร็วสายพาน
คัดแยก 0.05 ms-1 ให้ผลทดสอบดีที่สุด เครื่องมีความแม่นยำ
เฉลี ่ย 93.23% ความสามารถในการทำงานเฉลี ่ย 3,214 ผล 
ต่อชั่วโมง โดยเลือกความเร็วสายพานคัดแยกของเครื่องต้นแบบ
ที ่ 0.05ms-1 เนื ่องจากมีความแม่นยำสูงสุด ถ้าลดความเร็ว
สายพานคัดแยกน้อยลงกว่านี้จะทำให้เครื่องมีความสามารถ
ทำงานต่ำกว่า 3,000 ผลต่อชั ่วโมง ส่วนการคัดด้วยแรงงาน 
มีความสามารถในการทำงานเฉลี ่ย 1,494 ผลต่อชั่วโมง มี 
ความแม่นยำเฉลี่ย 88.38 %จากการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจเช็ค
ความช้ำของผลสตรอเบอร์ร ี่ไม่พบความช้ำทั้งการคัดด้วยคน
และคัดด้วยเครื่อง เม่ือเปรียบเทียบความรวดเร็วในการคัดแยก 
การใช้เครื่องรวดเร็วกว่าการคัดด้วยวิธีเกษตรกรโดยใช้แรงงานคน  
ประมาณ 2.15 เท่า เครื่องต้นแบบมีราคา 150,000บาท อายุ
การใช้งาน 7 ปี มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 4.81 ปี 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วพร้า มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงให้กับ

เกษตรกรในการกะเทาะเมล็ดถั่วพร้าและเพิ ่มอัตราการผลิตเมล็ดพันธุ ์ไว้จำหน่าย เครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วพร้าประกอบด้วย
ส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน คือ โครงสร้างเครื่อง ชุดกะเทาะเมล็ด ระบบส่งกําลัง และชุดคัดแยก โดยการคึกษาได้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 
คือ ในขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนการออกแบบและสร้างให้เครื่องกะเทาะสามารถกะเทาะเมล็ดถั่วพร้าได้อย่างเหมาะสม และขั้นตอน
ที่สองเป็นการทดสอบหาสมรรถนะของเครื่องกะเทาะ โดยใช้ฝักถั่วพร้าความชื้นเฉลี่ย 5.3% (ฐานเปียก) ควบคุมอัตราการป้อน 
ที่ 230 kg hr-1 ศึกษาความเร็วรอบของลูกกะเทาะ 5 ระดับ คือ 300 350 400 450 500 rpm ผลการศึกษาในขั้นตอนแรก พบว่า 
การออกแบบให้มีการติดตั้งซี่เหล็กในแนวตั้งฉากกับแกนเพลาเพิ่มเติมที่ห้อ งกะเทาะสามารถช่วยให้การกะเทาะเมล็ดถั่วพร้า 
มีประสิทธิภาพดีขึ้น ผลการทดสอบขั้นตอนที่สองพบว่าที่ความเร็วรอบมอเตอร์ 400 rpm มีระดับการทำงานที่เหมาะสมที่สุด โดยมี
เปอร์เซ็นต์การกะเทาะ 99.06% ความสามารถในการทำงาน 214.64 kg hr-1 และใช้พลังงานจำเพาะ 0.50 kw-hr kg-1  
เม่ือวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วพร้าพบว่ามีค่าใช้จ่ายในการทำงาน 0.29baht kg-1 มีจุดคุ้มทุนในการทำงาน 
78.64 hr yr-1 และมีระยะเวลาในการคืนทุน 0.8 year 

คำสำคัญ: ถั่วพร้า, เครื่องกะเทาะ, ลูกกะเทาะแบบมีฟันหรือซ่ี 
 

Abstract 
The research project entitled “design and fabrication of Jack Bean sheller machine” was aimed to 

increase the production of Jack Bean sheller. The machine consisted of four main parts namely, steel frame, 
shelling unit power transmission unit andsorting set. The study was divided into two part. The first part was 
aimed to design and build a machine that can function properly.The second part was aimed to evaluate the 
performanceand efficiency of Jack Bean sheller.Tested by the average humidity of Jack bean for 5 . 3%  (wet 
basis), control feed at 230 kg hr-1, motor speed of the fivelevels: 300 350 400 450 500 rpm. Based on the first 
study results,it was found that installing the spiked toothed thresher can improve the shelling efficiency. The 
performance tests of revolution speed at 400 rpm are suitable operating factors of the shelling unit, providing 
shelling percentage, working capacity and specific energy consumption about 99.06%, 214.64 kg/hr -1 and 0.50 
kW-hr/kg-1, respectively. The economic analysis showed that the operation cost of the machine was 
approximately 0.29 Baht kg-1 with the break even point of 78.64 hr yr-1. Considering the payback period of the 
machine was found to be 0.8 year. 

Keywords: Jack Bean, Sheller machine, Spiked toothed thresher 
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บทนำ 

จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดหน่ึงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง มีพื้นที่ทั้งหมด 5,007,535 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 
และปลูกมากเป็นลำดับแรกของจังหวัดสุรินทร์ได้แก่ ข้าว โดยมี
พื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 3,408,412 ไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ 68.06  
ของพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัด และมีพื้นที่ปลูกข้าวคิดเป็นร้อยละ 
8.42 ของพื้นที่ปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีพื้นที่
ปลูกข้าว ทั้งหมด 40,447,000 ไร่ (ภาสกร, 2558) ปัจจัยหน่ึง 
ที่มีความสำคัญในการเพาะปลูกข้าวคือ ปุ๋ย ซึ่งแบ่งออกเป็น  
2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี ในการเพาะปลูกข้าว
นั ้นมักพบว่าการใช้ ปุ ๋ยเคมีทำให้ข้าวมีผลผลิตข้าวที ่สูงกว่า 
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แต่ก็มีผลทำให้ดินเสื่อมคุณภาพซึ่งม ักเป็น
ผลเสียที่เกิดขึ้นในระยะยาว ต่างจากปุ๋ยอินทรีย์ที่ช่วยบำรุงดิน
และในระยะยาวมักให้ผลผลิตที ่ด ีกว่า อภิวัฒน์ อินทร ์นก  
และคณะ (2559) ปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหน่ึง ได้จากต้น
และใบของพืชปุ๋ยสดที่ปลูกไว้ หรือขึ้นเองตามธรรมชาติ เม่ือถึง
ระยะที่พืชเจริญเติบโตเต็มที ่ คือเมื่อพืชเริ ่มออกดอก จนถึง  
ดอกบานเต็มที่ ก็ทำการตัดสับแล้วไถกลบหรือไถกลบลงไปในดิน 
ทั้งต้นก็ได้แล้วแต่ชนิดของพืช หลังจากทิ้งไว้จนเน่าเปื่อยผุพัง  
ก็จะให้ธาตุอาหารพืชและเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินซึ่งจะเป็น
ประโยชน์สำหรับพืชที่จะปลูกต่อ ๆ ไป พืชที่ใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด 
ที่ดีที่สุดนั้นคือพืชตระกูลถั ่ว เช่น ถั่วเขียว ถั่วพุ่ม ถั่วเหลือง  
ถั่วลิสง ถั่วพร้า ปอเทือง โสน ฯลฯ เพราะพืชตระกูลถั่วมีคุณสมบัติ 
พิเศษ คือที ่รากมีปมเรียกว่าปมรากถั ่ว ในปมเหล่านี ้มีเชื้อ  
จุลินทรีย์ จำพวกไรโซเบียมอยู่เป็นจำนวนมาก ไรโซเบียมน้ี
สามารถดึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศมาใช้ เมื่อพืชเน่าเป ื่อย  
ก็จะเพิ่มธาตุไนโตรเจนและอินทรียวัตถุให้แก่ดิน 

ถั่วพร้า เป็นพืชปุ๋ยสด (พืชที่ปลูกแล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด) 
ที ่เหมาะกับพื ้นที ่นาดอน ได้ร ับการยอมรับจากเกษตรกร  
จำนวนมาก ว่าทำให้ดินดำและข้าวงามดีเพราะให้น้ำหนักสด 
(เป็นปุ๋ยอินทรีย์) ถึง 2-3 ตันต่อไร่ เท่ากับเป็นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์
จำนวนมากให้แก่ข้าว โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก นอกจากน้ี
ยังให้ปุ๋ยไนโตรเจน คิดเทียบเป็นปุ๋ยยูเรียได้ถึง 30-39 กิโลกรัม
ต่อไร่ จึงทำให้ลดการใช้ปุ ๋ยเคมี โดยเฉพาะปุ ๋ยไนโตรเจนลง 
ได้มากและทำให้ข้าวมีผลผลิตและคุณภาพดีขึ้นด้วย (เทคโนโลยี
ชาวบ้านออนไลน์, 2563) ปัจจุบันมีหน่วยงานของรัฐจำนวน
หลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการเกษตรที่ส่งเสริม

ให้เกษตรกรปลูกถั่วพร้าหลังจากการเก็บเก่ียวข้าวในแต่ละรอบ
การปลูกเพื่อบำรุงดิน ทั้งนี้ในแต่ละปีงบประมาณทางกรมพัฒนา 
ที่ดินมีกิจกรรมส่งเสริมการ ผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด แล้วรับซ้ือ
คืนจากเกษตรกร เพื ่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู ้สนใจในปี  
งบประมาณถัดไป แต่มีบางส่วนที่เกษตรกรได้ทำการไถกลบ  
เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน จึงทำให้เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดที่ ซ้ือคืนจาก 
เกษตรกรในจังหวัดมีปริมาณไม่มากนัก จึงต้องจัดซื้อเพิ่มเติม 
อีกทั้งการปลูกพืชปุ๋ยสดน้ันเกษตรกรต้องลงทุนทั้งเงิน แรงงาน 
และเวลาในการปลูกพืช ดังน้ันเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 
จากการปลูกพืชปุ๋ยสดอีกทางหนึ่ง จึงมีการผลิตเพื่อจำหน่าย
เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดด้วย ซ่ึงปัญหาที่พบคือกรรมวิธีการกะเทาะ
เมล็ดพืชปุ ๋ยสด โดยเฉพาะถั ่วพร้ายังเป็นการใช้แรงงานคน 
ในกะเทาะเมล็ด ทำให้เกิดความล้าช้าและอัตราการกะเทาะ
เมล็ดต่อวันได้น้อยไม่เพียงพอกับความต้องการ 

จากปัญหาดังกล่าวผู ้วิจัยจึงมีแนวคิดที ่จะศึกษาหลัก 
การกะเทาะและสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า สำหรับ
ให้เกษตรกรได้มีเครื ่องจักรที ่ช่วยในการเพิ่มอัตราการผลิต 
และยังสามารถลดความเมื ่อยล้าจากกรรมวิธีการกะเทาะ
แบบเดิมที่เกษตรกรเคยปฏิบัติมาและเป็นการเพิ่มรายได้จาก
การขายเมล็ดพันธ์ุถั่วพร้าของเกษตรกรได้อีกด้วย 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

งานวิจัยนี้ออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วพร้า  
ให้เกษตรกรสามารถใช้งานง่ายและเครื ่องสามารถแยกเมล็ด  
ถั ่วพร้าออกจากฝักด้วยตะแกรงคัดแยกซึ ่งติดตั ้งเป็นแบบ
ตะแกรงโยกในครั้งเดียว โดยมีขั้นตอนและวิธีการวิจัยดังต่อไปน้ี 

 
1. การศึกษาลักษณะทางกายภาพของฝักและเมล็ดถั่วพร้า 

การวัดขนาดของฝักถั่วพร้า มีวัตถุประสงค์ในการออกแบบ
ช่องทางป้อนฝักถั่วพร้าเข้าในห้องกะเทาะ พบว่า ฝักถั่วพร้า  
มีความยาวระหว่าง 22-30 cm. และมีความกว้างระหว่าง 2-3 cm.  
จากนั้นวัดขนาดเมล็ดถั่วพร้าจากการสุ่มตัวอย่างเมล็ดถั่วพร้า 
มาวัดจำนวน 100 เมล็ด ได้ความกว้าง 11.5 mm. ความยาว 
16.74 mm. ความหนา 7.70 mm.เพื่อกำหนดขนาดตะแกรง
คัดแยกดัง Figure 1 ตามลำดับ 
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Figure 1  Measurent of width, length and thickness of 
Jack been. 
 
2. การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบ 

การออกแบบเครื ่องกะเทาะเมล็ดถั ่วพร้าต้นแบบจะใช้
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของถั่วพร้าโดย
ประยุกต์ใช้ความรู้และหลักการออกแบบเครื่องจักรกลรวมถึง
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ช่วยออกแบบและเขียนแบบ  
ดัง Figure 2 โดยการทำงานเครื ่องกะเทาะหรือเครื ่องนวด  
เกิดจากการฟาดตีและการถูกขัดถูระหว่างลูกกะเทาะแบบมีฟัน
หรือซี่ (spiked toothed thresher) พจนา และคณะ (2555) 
กับส่วนแบบแถบลูกฟูกเหล็กที่ถูกทำให้เป็นร่องริ้วเล็ก ๆ (raps) 
ติดตั้งขนานไปกับการหมุนของแกนเพลา 

 
Figure 2  Sketcheddesigh of the Jack Bean Sheller 
Machine. 
 

3. ขั้นตอนและวิธีการทดลอง 

3.1 การกำหนดปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง 

− ปัจจัยที่ทดสอบ 
ในการทดสอบเคร ื ่องกะเทาะเมล็ดถ ั ่วพร ้า ป ัจจัย 

ที่ทำการศึกษา คือ ความเร็วรอบในการกะเทาะ 5 ระดับ ได้แก่ 
300 350 400 450 500 rpm วิเคราะห์ผลของประสิทธิภาพ
การกะเทาะ เปอร์เซ็นต์เมล็ดแตกหัก ความสามารถในการทำงาน  
เปอร์เซ็นต์การคัดแยกของเครื่องกะเทาะเมล็ดถั ่วพร้าและ 
ค่าพลังงานจำเพาะ 

 
− ปัจจัยที่ควบคุม 
ความชื้นของฝักถั่วพร้าที่ใช้ทดสอบ ควบคุมโดยการนำ

ฝักถั ่วพร้ามาตากแดดเป็นเวลา 2 วัน จากนั ้นหาความชื้น  
ตามมาตรฐานของ ASAE 1994 วัชรินทร์ และคณะ (2552) 
พบว่า ฝักของถั่วพร้ามีค่าความชื้นเฉลี่ยที่ 5.3% (ฐานเปียก) 
จากนั ้นนำฝักถ ั ่วพร้าบรรจุในภาชนะแบบมิดชิดเพื ่อใช ้ใน  
การทดสอบ กำหนดอัตราการป้อนจากการทดสอบในเบื้องต้น 
ที่อัตราการป้อน 230kg hr-1 

 
3.2 วิธีการทดลอง 
การทดสอบกะเทาะถั่วพร้าเบื้องต้น 

− การทดสอบถั่วพร้าในเบื้องต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การกะเทาะมากชึ้น ซึ่งเดิมในห้องกะเทาะเป็นการฟาดตีและ  
ขัดถูระหว่างลูกกะเทาะแบบมีฟันหรือซ่ีกับส่วนแบบแถบลูกฟูก
เหล็กที ่ถูกทำให้เป็นร่องริ ้วเล็ก  ๆ  (raps) ติดตั ้งขนานไปกับ 
การหมุนของแกนเพลา ทำให้การกะเทาะเมล็ดถั่วพร้าจะขึ้นอยู่
กับการปรับระยะห่างระหว่างลูกกะเทาะกับแถบเหล็ก ดังน้ัน
เพื ่อให้เหมาะกับลักษณะของฝักถั ่วพร้า Figure 3 ผู ้ศ ึกษา 
จึงออกแบบให้บริเวณแถบลูกฟูกเหล็กมีการติดตั ้งฟันหรือ  
ซ่ีเหล็กในแนวตั้งฉากกับแกนเพลาเพื่มเติมดังแสดงใน Figure 4 
ผลการทดสอบเบื ้องต้นพบว่าสามารถช่วยให้การกะเทาะ  
เมล็ดถั่วมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
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Figure 3 Physical characteristics of Jack been. 

 
ขั้นตอนการทดสอบเครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วพร้า 
− เตรียมตัวอย่างและเครื่องมือสำหรับการทดสอบ โดย

เลือกฝักถั่วพร้าที่มีความสมบูรณ์ มีความชื้นตรงตามที่กำหนด 
โดยให้อัตราการป้อนที่ 230 kg hr-1 

− เริ่มทดสอบที่ความเร็วรอบ 5 ระดับ คือ 300 350 
400 450 500 rpm ใช ้ฝ ักถ ั ่วพร ้าต ัวอย ่างละ 1kg ทดสอบ
จำนวน 5 ตัวอย่างต่อความเร็วรอบ บันทึกเวลาที่ใช้ในการทดสอบ 

− ชั่งน้ำหนักและคัดแยกตัวอย่างตามลักษณะการกะเทาะ  
เช่น เมล็ดเต็ม เมล็ดแตกหัก กลีบฝักที ่ไม่ถูกกะเทาะฯลฯ  
แล้วบันทึกข้อมูล 

 
Figure 4 The appearance of the seed sheller 

 
3.3 การวิเคราะห์ผลการทดลอง 

วิเคราะห์ผลของประสิทธิภาพการกะเทาะ เปอร์เซ็นต์  
เมล็ดแตกหัก ความสามารถในการทำงาน เปอร์เซ็นต์การคัดแยก 
ของเครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วพร้าและค่าพลังงานจำเพาะ 

 

4. การหาประสิทธิภาพในการทำงาน 
การประเมินประสิทธิภาพของเครื ่องกะเทาะเมล็ด จะ

พิจารณาหาสมรรถนะในการทำงานของเครื่องกะเทาะ ได้แก่ 
เปอร์เซ็นต์การกะเทาะ เปอร์เซ็นต์เมล็ดแตกหัก ความสามารถ
ในการทำงานจริง ประสิทธิภาพการคัดแยกและอัตราส่วน 
การใช้พลังาน เป็นค่าชี ้ผลในการศึกษา จตุรงค์ และคณะ 
(2561) ซ่ึงคำนวณได้ดังสมการต่อไปน้ี 

1) เปอร์เซ็นต์การกะเทาะ (%) 

น้ำหนักเมล็ดเต็ม+น้ำหนักเมลด็แตกหัก (kg) × 100

น้ำหนักเมล็ดท่ีนำมากะเทาะท้ังหมด (kg)
 (1) 

2) เปอร์เซ็นต์เมล็ดแตกหัก (%) 

เมล็ดท่ีแตกหัก (kg)×100

เมล็ดท้ังหมดท่ีถูกกะเทาะ (kg)
 (2) 

3) ความสามารถในการทำงาน (kg hr-1) 

น้ำหนักตัวอย่างที่สุ่ม (kg)

เวลาท่ีใช้สุ่มตัวอย่าง (hr)
 (3) 

4) ประสิทธิภาพการคัดแยก (%) 

น้ำหนักเมล็ดท่ีช่องทางออก(kg)×100

น้ำหนักเมล็ดท่ีกะเทาะท้ังหมด(kg)
 (4) 

5) พลังงานจำเพาะ (kw-hr kg-1) 

กำลังไฟฟ้าท่ีใช้ (kw)

ความสามารถในการทำงาน (kg/hr.)
 (5) 

 
ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

ด้านเศรษฐศาสตร์จะใช้วิธีการประเมินค่าใช้จ่ายโดยรวม
เก่ียวกับต้นทุนในการใช้งานเครื่องโดยพิจารณาจากการที่เกษตรกร 
ซ้ือเครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วพร้าไปกะเทาะแทนวิธีการใช้แรงงานคน  
ซึ่งค่าใช้จ่ายโดยรวมจะประกอบด้วยต้นทุนคงที่ (Fixed cost) 
และต้นทุนผันแปร (Vari-able cost) รวมถึงการวิเคราะห์
ระยะเวลาคืนทุน (Pay-back period) และการคํานวณหา
จุดค ุ ้มท ุน (Break-even point) วุฒ ิช ัย และคณะ  (2561)  
ดังสมการต่อไปน้ี  

1) ระยะเวลาคืนทุน (Year) 

ราคาเคร่ืองจักร (Baht)

กำไรสุทธิต่อปี (Bath year-1)
 (6) 
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2) จุดคุ้มทุน (hr yr-1) 

ค่าใช้จ่ายคงที่ (baht)

อัตราการรับจ้าง - ค่าใช้จ่ายผันแปร (baht hr-1)
 (7) 

 
ผลและวิจารณ์ 

เครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วพร้า 
ส่วนประกอบหลักของเครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วพร้าที่สร้างขึ้น  

มีรายละเอียดตามFigure 5 ดังน้ี  
หมายเลข 1 ช่องทางป้อนและชุดกะเทาะเมล็ดถั่วพร้า 
หมายเลข 2 ชุดต้นกำลังและส่งกำลัง 
หมายเลข 3 ชุดควบคุมมอเตอร์แบบปรับความเร็วรอบ 
หมายเลข 4 ชุดพัดลมและตะแกรงโยกคัดแยกเมล็ด 

 
Figure 5  Actual Prototype of the Jack Been Sheller 
Machine. 

เครื ่องกะเทาะเมล็ดถั ่วพร้าที ่สร้างขึ ้นผู ้วิจัยออกแบบ  
ให้สามารถเคลื ่อนย้ายได้ซึ ่งเหมาะสำหร ับการใช้งานของ
เกษตรกรตัวเครื่องสามารถปรับความเร็วรอบในการกะเทาะได้
และมีความปลอดภัยในการใช้งาน การกะเทาะในแต่ละครั้ง
สามารถแยกเมล็ดและฝักออกได้ในคราวเดียวโดยชุดตะแกรง
โยก ทำให ้เกษตรกรไม่เส ียเวลามาคัดแยกเมล็ดออกจาก 
เปลือกฝักอีกครั้ง 

 
ผลการทดสอบ 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเคร ื ่องกะเทาะเมล็ด  
จะพิจารณาหาสมรรถนะในการทำงานของเครื่องกะเทาะได้แก่ 
เปอร์เซ็นต์การกะเทาะ เปอร์เซ็นต์เมล็ดแตกหัก ความสามารถ
ในการทำงาน ประสิทธิภาพการคัดแยกและอัตราส่วนการใช้
พลงังาน แสดงใน Table 1 
 

 
Table 1 Results of speed test on the performance of Jack bean shelling machine 

speed  
(rpm) 

Shelling efficiency  
(%) 

broken seed  
(%) 

Cleaningefficiency 
(%) 

working capacity  
(kg hr-1) 

specific energy 
(kw-hr kg-1)  

300 98.21 0.56 97.39 203.94 0.48 
350 98.29 0.57 96.97 209.88 0.47 
400 99.06 0.94 98.13 214.64 0.50 
450 99.00 1.00 97.97 217.78 0.53 
500 96.09 1.08 95.70 223.20 0.54 

Note: The results were obtained from the mean of 5 replications 

1 

2 

3 4 
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เปอร์เซ็นต์การกะเทาะ 

ผลของเปอร์เซ็นต์การกะเทาะที ่ความเร็วรอบ 5 ระดับ 
พบว่า การกะเทาะเมล็ดถั่วพร้าจากฝักทุกความเร็วรอบที่ทำ
การทดสอบมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การกะเทาะที ่ไม่แตกต่างกัน  
โดยมีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะอยู ่ระหว่าง 96.09-99.06% ซ่ึง 
เป็นเพราะการปรับแต่งเพิ ่มฟันลูกกะเทาะ ทำให้ฝักถั ่วพร้า
สัมผัสกับลูกกะเทาะมากยิ่งขึ้น โดยที่ความเร็วรอบ 400 rpm  
มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะสูงที่สุดเท่ากับ 99.06% ผลเปอร์เซ็นต์
การกะเทาะแสดงดัง Figure 6 

 
Figure 6 Providing shelling percentage. 

 
เปอร์เซ็นต์เมล็ดแตกหัก 

ค่าเปอร์เซ็นต์เมล็ดแตกหัก ดังแสดงใน Table 1 พบว่า 
ความเร็วรอบของการกะเทาะเมล็ดถั่วพร้ามีผลทำให้เปอร์เซ็นต์
เมล็ดแตกหักมีค่าเพิ่มมากขึ้นโดยตามความเร็วรอบที่เพิ่มขึ้น 
โดยที่ความเร็วรอบ 300 rpm มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดแตกหักต่ำสุด
เท่ากับ 0.56% และมีค่าเปอร์เซ็นต์เมล็ดแตกหักที่สุด 1.08%  
ที่ความเร็วรอบ 500 rpm ตามลำดับ ทั้งนี้เมล็ดที่แตกหักมีค่า
เพิ ่มขึ ้นอาจเนื ่องมาจากการเพิ ่มความเร็วรอบทำให้โอกาส  
ที่เมล็ดถั่วพร้าที่ถูกกะเทาะสัมผัสกับเมล็ดถั่วพร้ามากขึ้น 

 
ความสามารถในการทำงาน 

ความสามารถในการทำงานของเครื ่องกะเทาะถั ่วพร้า 
ที่ความเร็วรอบ 5 ระดับ พบว่า ความเร็วรอบของการกะเทาะ
เมล็ดถั ่วพร้าจากฝักมีผลทำให้ความสามารถในการทำงาน 
มีค่าเพิ ่มมากขึ ้นตามลำดับ โดยที ่ความเร็วรอบ 500 rpm  
มีความสามารถในการทำงานมากที่สุดเท่ากับ 223.20 kg hr-1 

และที ่ความเร็วรอบ และ 300 rpm มีค่าความสามารถใน 
การทำงานน้อยที่สุดที่ 203.94 kg hr-1 ตามลำดับ 

 
Figure 7 Working capacity of Jack Been sheller machine. 

 
ประสิทธิภาพการคัดแยก (%) 

ประสิทธิภาพการคัดแยก (%) เมล็ดถั่วพร้าเป็นผลการคัดแยก 
เมล็ดถั่วพร้าที่ได้ร ับการกะเทาะออกจากฝักหล่นลงตะแกรง  
คัดแยกเมล็ด ซึ ่งเป็นการคัดแยกเมล็ดออกจากเศษฝัก โดย 
เป็นการคัดด้วยตะแกรงโยกสามารถคัดเมล็ดถั ่วพร้าได ้ใน  
การทำงานพร้อมกับการกะเทาะ ความเร็วของตะแกรงโยก 
จะเพิ ่มขึ ้นตามความเร็วรอบของการกะเทาะทำให้เมื ่อเพิ่ม
ความเร็วรอบมากขึ ้นประสิทธิภาพการคัดแยกเมล็ดถั่วพร้า 
จะลดลง โดยที่ความเร็วรอบ 400 rpm มีประสิทธิภาพการคัดแยก 
มากที่สุดที่ 98.13% และความเร็วรอบ 500 rpm มีประสิทธิภาพ 
การคัดแยกต่ำที่สุดที่ 95.70% ตามลำดับ แสดงใน Figure 8 

 
Figure 8 Cleaningefficiencyof Jack Been sheller machine 
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พลังงานจำเพาะ 
ค่าพลังงานจำเพาะที ่ความเร็วรอบเพลาของลูกกะเทาะ

ระดับต่าง ๆ  ดังแสดงใน Table 1 พบว่า ความเร็วรอบมีผลทำให้ 
พลังงานจำเพาะที่ใช้ในการกะเทาะฝักถั ่วพร้าให้เปลือกแยก
ออกจากเมล็ดมีผลต่อค่าพลังงานจำเพาะไม่แตกต่างกันมาก
เนื่องจากอัตราส่วนของความสามารถในการทำงานที่เพิ่มขึ้น
เมื่อเพิ่มความเร็วรอบในการทำงาน โดยเครื่องกะเทาะถั่วพร้า 
มีพลังงานจำเพาะอยู่ระหว่าง 0.48-0.54 kw-hr kg-1 ตามลำดับ 

 
ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

การประเมินค่าใช้จ่ายโดยรวมเก่ียวกับต้นทุนในการใช้งาน
โดยเครื ่องกะเทาะถั ่วพร้าทำงานได้ด ้วยแรงงานคน 1 คน 
กำหนดให้เครื่องทำงาน 6 hr day-1 ทำงานปีละ 60 day หรือ
คิดเป็นชั่วโมงการทำงานต่อปีเท่ากับ 360 hr yr-1 รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายดังน้ี 

− ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่อง 15,000 baht 
− ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร พิจารณาอายุการใช้งานที่ 

5 year เท่ากับ 2,700 baht yr-1 
− ค่าเสียโอกาสในการลงทุน ที่อัตราดอกเบี้ย 10% เท่ากับ 

825 baht yr-1 
− รวมเป็นต้นทุนคงที่เท่ากับ 3,525 baht yr-1 
− ค่าจ้างแรงงานในการควบคุมเครื ่อง 300 บาทต่อวัน 

ต่อคน หรือคิดเป็น 18,000 baht yr-1 
− ค่าบำรุงรักษาเครื่องวันละ 10 baht เท่ากับ 600 baht yr-1 
− กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยใช้งาน 0.22 kw-hr หรือคิดเป็น 257.27  

baht yr-1 

ค่าใช้จ่ายผันแปรรวมเท่ากับ 18,857.27 baht yr-1 หรือ 
คิดเป็น 52.38 baht hr-1 

เมื่อพิจารณาความสามารถในการกะเทาะเมล็ดถั่วพร้าที่ 
214 kg hr-1 คิดค่าใช้จ่ายในการทำงานได้เท่ากับ 0.29 baht kg-1  
จากการศึกษาข้อมูลที่อัตราการรับจ้างกะเทาะโดยใช้แรงงานคน 
เท่ากับ 0.5 baht kg-1 จะมีจุดคุ้มทุนในการทำงานของเครื่อง
เท่ากับ 78.64hr yr-1 เม่ือพิจารณาชั่วโมงการทำงานของเครื่อง
กะเทาะเมล็ดถั่วพร้าที่ 360 hr yr-1 กำไรสุทธิเฉลี่ยต่อปีจะมีค่า
เท่ากับ 18,837.73 baht yr-1 ดังนั ้นระยะเวลาในการคืนทุน
ของเครื่องกะเทาะเมล็ดถัวพร้า จะมีค่าเท่ากับ 0.8 year 

สรุป 

จากการทดสอบการทำงานของเครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วพร้า
โดยใช้ฝักถั ่วพร้าความชื ้นเฉลี ่ย 5.3%  (ฐานเปียก) ควบคุม 
อัตราการป้อนที่ 230kg hr-1 ศึกษาความเร็วรอบของลูกกะเทาะ 
5 ระดับ คือ 300 350 400 450 500rpm ผลการศึกษาพบว่า 
ที่ความเร็วรอบ 400 rpm มีระดับการทำงานที่เหมาะสมที่สุด 
โดยมีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะ 99.06% เมล็ดแตกหัก 0.94% 
ความสามารถในการทำงาน 214.64kg hr-1 และใช้พลังงาน
จำเพาะ 0.50kw-hr kg-1 เมื ่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการใช้  
เครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วพร้าพบว่ามีค่าใช้จ่ายในการทำงาน 0.29 
baht kg-1 และมีจุดคุ้มทุนในการทำงาน 78.64 hr yr-1 ระยะเวลา 
คืนทุนในการคืนทุน 0.8 year 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและประเมินผลเครื่องอบแห้งแบบตู้สี่เหลี่ยมเพื่อให้ได้เครื่องอบแห้งที่เหมาะสม
สำหรับการอบแห้งชาฝรั่ง โดยสร้างต้นแบบเครื่องอบแห้งแบบตู้สี่เหลี่ยมซึ่งประกอบด้วย3 ส่วนหลัก คือ 1) ห้องอบแห้งและมีถาด
จำนวน 10 ชั้น  2) ชุดพัดลม และ 3) ตู้ควบคุม โดยเครื่องต้นแบบมีขนาดภายนอก (กว้าง × ยาว × สูง) คือ 1,250 × 620 × 1,875 mm  
ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 0.75kW 220 Vac เป็นต้นกำลังในการขับพัดลม และใช้แก๊สหุงต้มเป็นตัวกำเนิดความร้อนให้กับอากาศจากน้ัน
ทดสอบการอบแห้งชาฝรั่งโดยนำชาที่ผ่านการหมักจนมีสีน้ำตาลอมแดงแล้วมาเกลี่ยลงในถาดของเครื่องอบแห้ง เริ่มต้นตั้งอุณหภูมิ
ไว้ที่ 100°C ใช้เวลาประมาณ 30 min แล้วปรับอุณหภูมิลดลงมาไว้ที่ 90°C ใช้เวลาประมาณ 30 min จากน้ันปรับอุณหภูมิลดลงมา
ไว้ที่ 80°C พบว่า เครื่องต้นแบบสามารถใช้งานได้ดี มีความสามารถในการผลิตภัณฑ์ชาฝรั่งสูงสุดครั้งละ10 kg โดยชาฝรั่งมีความชื้น
ก่อนอบแห้ง 70.84% อุณหภูมิแวดล้อม 21.14 °C ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 84.50% และหลังอบแห้งมีความชื้นเฉลี่ย 13% ใช้เวลา
ในการอบแห้ง 164 min ใช้แก๊สหุงต้ม 2.2 kg และประสิทธิภาพเชิงความร้อน 27.1% ผลผลิตชาฝรั่งที่ได้มีสีน้ำชาออกน้ำตาลแดงเข้ม  
เมื่อชงชามีสีน้ำชาออกสีแดงหมากสุกโดยเครื่องต้นแบบมีราคาประมาณ 90,000 bath ซึ่งมีจุดคุ้มทุนในการใช้เครื่องต้นแบบ 
อยู่ที่211 kg 

 
คำสำคัญ: ชาฝรั่ง, อบแห้ง,เครื่องอบแห้งแบบตู้สี่เหลี่ยม 
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Abstract 
The objective of this research was to developmentand evaluationof the cubic cabinet dryer, to obtain a 

suitable dryer for black tea processing. The prototype of the cubic cabinet dryerconsists of 3  main parts:  
1) drying chamber and 10  layers of trays  2 )  fan unitand 3 )  controller.The outsize dimension of the prototype was  
1,250 × 620 × 1,875 mm (width × length × height). Tha fan unit used 0.75 kW 220 volt electrical motor, LPG to generate  
heat for the air. Testing result of the prototype for drying of the tea leaves were fermented until the color was 
reddish brown. The dryer setting temperature at 100°C and switch on the fan for 30 min then decrease temperature  
at 90°C for 30 min and decrease temperature at 80°Cgot well result, the capacity ofdrying black tea maximumto 
10 kg, before drying tea leaves contained 70 .84%moisture, ambient temperature 21 .14  °C, relative humidity 
84.50% and after drying tea leaves contained 13.00% moisture, used time for drying was164 min, used LPG was 
2.2 kg and thermal efficiency 27.1%.The color of black tea was dark reddish brown, whentea making the color 
was red liked ripe areca-nut.The prototype cost about 90,000baths, which has a breakeven point ofusing 211 kg. 

 
Keywords: Black Tea, Dryer, Cubic Cabinet Dryer 
 

บทนำ 

ชาเป็นพืชสวนอุตสาหกรรมที่ใช้แปรรูปเป็นเครื่องดื่มและ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยผลผลิตชาของโลกเป็นชาดำหรือชาฝรั่ง
ประมาณ 70% ส่วนอีก 30% เป็นชาใบซึ ่งรวมถึงชาจีนและ 
ชาเขียว ซึ่งชาประเภทต่าง  ๆ  เป็นที่นิยมดื่มโดยทั่วไป สำหรับ
การปลูกชาในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น (สมพล และคณะ,  
2558) โดยพื้นที่ปลูกชาได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี 2562  
มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด142,871rai ผลผลิตรวม 81,481 ton ราคา
ขายเฉลี่ย 76.50 bath kg-1 (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2563) 

ขบวนการผลิตชาฝรั ่งยังใหม่สำหรับคนไทย และขาด
เครื่องอบแห้งในการแปรรูปชาฝรั่งที่เหมาะสมทำให้ผลิตภณัฑ์
ชาฝรั ่งที ่ได้มีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการของผู ้บริโภค 
ราคาขายประมาณ 70-80bath kg-1 ซึ ่งเคร ื ่องอบแห้งที ่ใช้ 
ในโรงงานชาประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 1) ชุดแลกเปลี่ยน
ความร้อนระหว่างอากาศกับก๊าซร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ มีแบบ 
หัวเผาแอลพีจีหรือน้ำมันดีเซล และ 2) โครงตู ้อบเป็นแบบ
สายพานลำเลียงเข้าและออกสลับกันในแต่ละชั้นและชั้นสุดท้าย
ลำเลียงออก เป็นเครื่องที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคา
สูงมากและขนาดใหญ่ไม่เหมาะกับการผลิตในระดับกลุ่ม
เกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายย่อย สมพลและคณะ (2558) 
ได้ทดสอบใช้เครื่องอบแห้งแบบหกเหลี่ยมของสถาบันเกษตร

วิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ในการแปรรูปชาอัสสัมเป็นชาฝรั่ง 
ร่วมกับกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
เครื่องอบแห้งสามารถใช้งานได้ระดับหนึ่ง และสามารถผลิต  
ชาฝรั ่งที ่ด ีพอสมควรมีราคาเพิ ่มขึ ้นเป็น 600-800bathkg-1  
หากเทียบกับราคาเดิมมูลค่าเพิ่มขึ้น 8-10 times แต่เครื่องอบแห้ง 
ดังกล่าวยังมีข้อบกพร่อง คือ การอบแห้งยังใช้เวลานานเกินไป 
และเกิดการฟุ ้งกระจายของเศษชาเนื ่องจากชุดพัดลมที ่ใช้  
เป็นแบบลมไหลในแนวแกน (Axial fan) ซ่ึงติดตั้งไว้ภายในตู้อบ
เพื ่อดูดลมร้อนจากห้องเผาไหม้และอัดลมร้อนเข้าไปยังชั้น 
ถาดอบแห้งและหมุนเวียนลมร้อนภายในตัวตู ้อบแห้งดังน้ัน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการแปรรูปชาฝรั่งขึ้น จึงมีความจำเป็น  
ในการพัฒนาและประเมินผลเครื ่องอบแห้งแบบตู ้สี ่เหลี ่ยม 
ในการแปรรูปชาฝรั ่งโดยนำเครื ่องลดความชื ้นสําหรับผลิต  
มะไฟจีนแห้งแบบตู้สี่เหลี่ยม (เกรียงศักดิ์และคณะ, 2560)  ที่มี
การอบแห้งแบบชั้นบางและออกแบบให้นําลมร้อนกลับมาใช้ใหม่ 
บางส่วนทําให้เกิดการประหยัดแก๊สหุงต้ม มาพัฒนาทดสอบ
และประเมินผลในการอบแห้งชาฝรั่งซึ ่งจะช่วยแก้ไขปัญหา 
ในส่วนของเครื่องอบแห้งชาฝรั่งได้เป็นการต่อยอดงานวิจัยโดยมี
แนวคิดในการสร้างเครื่องอบแห้ง คือเครื่องอบแห้งมีราคาถูกลง
และมีขนาดเหมาะสมกับการผลิตของกลุ ่มเกษตรกรหรือ
ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนา 
การแปรรูปชาฝรั่ง ทำให้ผลิตภัณฑ์ชาฝรั่งที่ได้มีคุณภาพสูงขึ้น 
และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้  
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อุปกรณ์และวิธีการ 

1. ออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องอบแห้งแบบตู้สี่เหลี่ยม  
โดยมีแนวคิด คือ การอบแห้งแบบชั้นบาง มีการนําลมร้อน
กลับมาใช้ใหม่บางส่วนเครื ่องอบแห้งมีราคาถูกลง และ 
มีขนาดเหมาะสมกับการผลิตของกลุ ่มเกษตรกรหรือ
ผู้ประกอบการรายย่อย 

 
1.1 การออกแบบเครื่องอบแห้งชาฝรั่ง 

การอบแห้งเป็นกระบวนการลดความชื้น คือปริมาณน้ำ 
ที่มีอยู่ในผลผลิต นิยามของความชื้นมาตรฐานเปียก (สมการที่ 1)
คืออัตราส่วนของน้ำหนักน้ำต่อน้ำหนักมวลทั้งหมด 

W𝑓 = 𝑊𝑖
(100−𝑀𝑖)

(100−𝑀𝑓)
 (1) 

โดย Wf คือ น้ำหนักชาหลังอบแห้ง (kg) 

Wi คือ น้ำหนักชาก่อนการอบแห้ง (kg) 

Mf คือ ความชื้นชาหลังการอบแห้ง (%wb) 

Mj คือ ความชื้นชาก่อนการอบแห้ง (%wb) 
 

1.2 การสร้างต้นแบบเครื่องอบแห้งชาฝรั่ง 

เครื่องอบแห้งที่เป็นแบบการอบแห้งแบบชั้นบาง มีการนํา
ลมร้อนกลับมาใช้ใหม่บางส่วน ราคาถูกลงและมีขนาดเหมาะสม
กับการผลิตของกลุ ่มเกษตรกรหรือผู ้ประกอบการรายย ่อย  
โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังในการขับพัดลม ใช้แก๊สหุงต้ม
เป็นตัวกำเนิดความร้อนให้กับอากาศ และมีระบบควบคุม  
การทำงานของเครื่องต้นแบบ 

 
2. ทดสอบการทำงานของเครื่องต้นแบบเบื้องต้นแบบตู้เปล่า

เพื่อดูสภาพการทำงานทั่วไป ความสามารถสร้างอุณหภูมิ
ภายในห้องอบแห้ง การกระจายลมในห้องอบแห้งมีความเร็วลม 
ที่พ่นออกมาในแต่ละชั้น โดยวัดตรงรูลมออกจากผนังตู้อบ
ด้านในสุดเป็นตำแหน่งที่ 1 ตรงกึ่งกลางเป็นตำแหน่งที่ 2 
และด้านชิดประตูเป็นตำแหน่งที่ 3 จุดที่วัดห่างผนัง 50 mm  
ทั้งด้านซ้ายและขวา นำมาหาค่าเฉลี่ยความเร็วลมในแต่ละชั้น  

 
 

3. ทดสอบการอบแห้งชาฝรั่งด้วยเครื่องต้นแบบ โดยเริ่มต้น 
การอบแห้งต ั ้งอุณหภูม ิไว ้ท ี ่  100°C ใช ้เวลาประมาณ  
30 min แล้วปรับอุณหภูมิลดลงมาไว้ท ี ่ 90°C ใช้เวลา
ประมาณ 30 min จากนั้นปรับอุณหภูมิลดลงมาไว้ที่ 80°C 
อบต่อจนแห้งเก็บข้อมูลลักษณะการลดลงของความชื้น และ
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องอบแห้ง (สมการที่ 2) 
คือ ปริมาณความร้อนที่ใช้ระเหยน้ำในชาหารด้วยปริมาณ
ความร้อนที่ได้รับจากเชื้อเพลิง (สามารถและสัมพันธ์, 2547) 

𝜂𝑡ℎ =
𝑄𝑑

𝑄𝑓
 (2) 

โดย Ƞth = ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องอบแห้ง 

Qd = ปริมาณความร้อนที่ใช้ระเหยน้ำ ในชา (KJ) 

Qf = ปริมาณความร้อนที่ได้รับจากเชื้อเพลิง(KJ) 
 
4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย และ

หาจุดคุ้มทุนของการใช้งานเครื่องอบแห้งแบบตู้สี่เหลี่ยม  
ในการอบแห้งชาฝรั่ง 

 
ผลและวิจารณ์ 

1. การออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องอบแห้งแบบตู้สี่เหลี่ยม 

1.1 การออกแบบ 
การอบแห้งมีวัตถุประสงค์ คือ เพื ่อหยุดปฏิกิร ิยาเคมี  

ขั้นสุดท้ายของสารประกอบต่าง ๆ ในใบชาโดยใช้ความร ้อน 
ในการอบแห้งและเป็นการไล่น้ำที่เหลือในใบชาออกจนแห้ง  
ซ่ึงมีเงื่อนไขเบื้องต้นคือ 

ชาฝรั่ง  20 kg 
ความชื้นเริ่มต้น  70 %wb 
ความชื้นสุดท้าย  13 %wb 
 

แทนค่าในสมการที่ 1 จะได้ 
Wf = 20(100-70)/(100-13) 

= 6.9 kg 
 

ดังน้ัน ปริมาณน้ำที่ต้องการระเหย  
= 20-6.9  
= 13.1 kg  
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สมบัติอากาศจากแผนภูมิไซโครเมตริก ที่อากาศอุณหภูมิ 
25°C มีความชื ้นสัมพัทธ์ 75% ผ่านกระบวนการทำร้อนจน
อุณหภูมิ 90°C 

มีอัตราส่วนความชื้น = 0.014kg-H2O/kg-dry air 

เม่ือผ่านกระบวนการอบแห้งอุณหภูมิเหลือ 78°C 
มีอัตราส่วนความชื้น = 0.018kg-H2O/kg-dry air 

ปริมาณน้ำที่สามารถดึงออกมาได้ต่ออากาศแห้ง 1 kg คือ  
0.018-0.014 = 0.004 kg/kg-dry air 

ปริมาณน้ำ 13.1 kg จะต้องใช้ปริมาณอากาศแห้งคือ 
13.1/0.004 = 3,275 kg-dry air 

อากาศอุณหภูมิ 80°C มีความหนาแน่นคือ 0.9994kg m-3 

ดังน้ันปริมาณอากาศแห้งที่ต้องใช้คือ 
3,275/0.9994 =  3,276.97m3 

กำหนดเวลาที่ใช้อบแห้ง 3 ชั่วโมงต้องใช้ปริมาณอากาศ 
คือ 1,092.32 m3hr-1 หรือ 0.30 m3 s-1 
 

1.2 การสร้างต้นแบบ 

จากการสร้างต้นแบบเครื่องอบแห้งแบบตู้สี่เหลี่ยม (Figure 1)  
โดยโครงสร้างภายในเป็นเหล็กกล่อง ด้านนอกปิดด้วยแผ่น
สังกะสี ผนังด้านในเป็นเหล็กแผ่นไร้สนิม และมีถาดทำจาก
เหล็กแผ่นไร ้สนิมจำนวน 10 ชั ้น ด้านบนติดตั ้งช ุดพ ัดลม  
ดูดลมร้อนและอุปกรณ์หัวเผา โดยเครื่องต้นแบบมีส่วนประกอบ
สำคัญ 3 ส่วน คือ 

1) ห้องอบแห้งมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาด (ก × ย × ส)  
คือ 1,000 × 620 × 1,200 mm ด้านบนมีช่องรับอากาศเข้า 
มีขนาด (ก × ย) คือ 116 × 950 mm ช่องอากาศไหลเวียนกลับ 
มีขนาด (ก × ย) คือ100 × 100 mm และช่องระบายอากาศ 
มีขนาด (ก × ย) ค ือ 200 × 100 mm และท่อพ้นจากผนัง 
ด้านนอกยาว 400 mm ทำมุมเอียงกับแนวระนาบ 20๐ ภายใน
ห้องอบแห้งผนังทั้งสองข้างมีช่องลมขนาดเล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
มีขนาด (ก × ย) คือ 4 × 80 mm มีชั้นละ 11 ช่อง และมีชั้นวาง
ถาดบรรจุใบชาทั้งหมด 10 ชั้น ถาดบรรจุมีขนาด (ก × ย ×ส) 
คือ 580 × 840 × 30 mm และมีประตู เปิด - ปิด ลักษณะ 
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาด (ก × ย × ส) คือ 940 × 500 × 1,200 
mm ติดตั ้งชุดตู ้ควบคุมการทำงานของเครื ่องอบแห้งที ่ผนัง 

นอกด้านข้างมุมบนขวามือ และผนังนอกด้านล่างเป็นฐานติดตั้ง
ล้อไว้เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย 

2) ชุดพัดลมท่อทางด้านเข้าของอากาศมีลักษณะเป็น 
ท่อกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 305 mm ความยาว 500 mm 
ที ่ปลายทางเข้าของท่อมีหัวเผาไหม้แก๊สหุงต้มติดอยู่เป็นตัว
กำเนิดความร้อนให ้ก ับอากาศก่อนไหลเข้าไปในชุดพัดลม  
ซึ ่งเป ็นพัดลมหอยโข่งลักษณะใบพัดโค ้งหน้า ใช ้มอเตอร์
กำลังไฟฟ้า 0.75 kW 220 Vac ความเร ็วรอบ 1,440 rpm  
ส่งกำลังไปยังใบพัด เพื่อส่งอากาศไหลผ่านไปยังท่อทางออก 
ของพัดลมหอยโข่งมีขนาด (ก × ย) คือ 150 × 180 mm ที่
ปลายทางออกต่อเข ้ากับท่อยาว 320 mm ม ีล ักษณะเป็น
ปากแตร ทางออกเป ็นสี ่เหลี ่ยมผืนผ้ามีขนาด  (ก × ย) คือ  
116 × 950 mm เพื่อต่อกับช่องอากาศด้านบนของตู้อบ และ 
ที่ด้านล่างของท่ออากาศเข้ามีช่องสำหรับต่อเข้ากับท่ออากาศ
ร้อนไหลเวียนกลับที่ทะลุผ่านผนังตู้ด้านบนขึ้นมามีขนาด (ก × ย)  
คือ 100 × 100 mm เพื่อนำอากาศร้อนบางส่วนกลับมาใช้ใหม่ได้ 

3) ตู้ควบคุมการทำงานประกอบด้วย สวิทซ์สีดำเป็นสวิทซ์
เปิด-ปิดไฟเข้าตู้ควบคุม หน้าปัดปรับอุณหภูมิ 0-300°C ทำหน้าที่ 
ส่งสัญญาณให้โซลินอยล์วาล์วตัดต่อการปล่อยแก๊สหุงต้มไปยัง
หัวเผา สวิทซ์สีเขียวเป็นสวิทซ์เปิด-ปิดโซลินอยล์วาล์ว และ 
สีแดงเป็นสวิทซ์เปิด-ปิดพัดลม 

 
Figure 1 The cubic cabinet dryer. 

 
2. ทดสอบการทำงานของเครื่องต้นแบบเบื้องต้นแบบตู้เปล่า

(Table 1) พบว่า ระบบลมร้อนและระบบการทำงานของแก๊ส 
ทำงานได้ดีสามารถสร้างอุณหภูมิภายในห้องอบแห้งได้สูงถึง 
100°C เน่ืองจากการอบแห้งชาฝรั่งต้องใช้อุณหภูมิในช่วงเริ่มต้น 
อบแห้ง 100°C การกระจายลมในห้องอบแห้งมีความเร็วลม
ที่พ่นออกมาในแต่ละชั้นสม่ำเสมอดีเฉลี่ย 4.35 m s-1 
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Table 1 Air velocity distribution in the drying chamber. 

Tray Air velocity (m s-1) 
1 4.55 
2 4.51 
3 4.36 
4 4.22 
5 3.99 
6 4.02 
7 4.06 
8 3.85 
9 5.68 
10 4.55 

Average 4.35 
 
3. ทดสอบการอบแห้งชาฝรั่งด้วยเครื่องต้นแบบ 

โดยขั ้นแรกเร ิ ่มจากทำการเก็บใบชามาผึ ่ งในสภาพ
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 18 hr แล้วนวดด้วยเครื่องนวดทรงกระบอก 
เป็นเวลา 20 minจากนั้นทำการตัดขึ้นรูปด้วยเครื่องตัดขึ้นรูป
ชาฝรั่ง และทำการผึ่งหมักไว้ในสภาพอุณหภูมิห้องเป็นเวลา  
50 min และมีขั้นตอนในการเตรียมเครื่องอบแห้งแบบตู้สี่เหลี่ยม  
โดยเริ่มจากจุดหัวล่อตั้งอุณหภูมิที่ตู้ควบคุม 100°C เมื่อเครื่อง
อบแห้งแบบตู้สี่เหลี่ยมทำงานได้ประมาณ 10 min ให้ลดอุณหภูมิ 
ลงจนหัวเผาดับ นำชาที่ผ่านการผึ่งหมักแล้วใส่ในถาดเท่ากัน
และเกลี ่ยให้กระจายออกทั ่วทั ้งถาดในช่วงเริ ่มการอบแห้ง  
ตั้งอุณหภูมิ ไว้ที่ 100°C ใช้เวลาประมาณ 30 min แล้วปรับ
อุณหภูมิลดลงมาไว้ที่ 90°Cใช้เวลาประมาณ 30 min จากน้ัน
ปรับอุณหภูมิลดลงมาไว้ที่ 80°C อบต่อจนแห้ง 

ผลการทดสอบเครื่องอบแห้งแบบตู้สี่เหลี่ยมในการอบแห้ง
ชาฝรั ่ง (Figure2-3) พบว่า อุณหภูมิแวดล้อม 21.14°C และ
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 84.50% ปริมาณชาฝรั่งหลังตัดขึ้นรูป 5, 
10 และ 20 kgtime-1 ความชื้นชาเฉลี่ยก่อนอบแห้ง 72.60,71.84  
และ 69.56% และหลังอบแห้งมีความชื้นเฉลี่ย 13% เม่ือพิจารณา 
ลักษณะการลดลงของความชื้น มีลักษณะการลดลงของความชื้น 
อย่างรวดเร็ว แม้ว่าเส้นกราฟฟรอตด้วยสมการโพลีโนเมียล ก็จะ
เห ็นได ้จากลักษณะของความชันของเส ้นกราฟค ่อนข ้ าง  
เป็นเส้นตรง แต่มีอัตราการลดลงของความชื้นที่สัมพันธ์กับ
ปริมาณการอบแห้ง คือ ปริมาณชาที ่ใช้อบแห้งที ่น ้อยกว่า 

มีอัตราการลดลงของความชื้นที่เร็วกว่า และใช้เวลาในการอบแห้ง  
58,112 และ164 min ตามลำดับ ความสามารถในการอบแห้ง
ชาฝรั ่งหลังตัดขึ ้นรูปสูงสุด20 kg ใช้แก๊สหุงต้ม 2.2 kg และ
ผลผลิตผงชาฝรั่งที่ได้มีสีน้ำชาออกน้ำตาลแดงเข้ม เม่ือชงชามีสี
น้ำชาออกสีแดงหมากสุก 

และเมื่อพิจารณาในส่วนของประสิทธิภาพเชิงความร้อน

ของเครื่องอบแห้ง (Ƞth) ซ่ึงมีเงื่อนไขคือ 

โดยประมาณค่า hfg =2,283.2 kJ/kg (จากตารางสมบัติ
เทอร์โมไดนามิกส์ของไอน้ำ อุณหภูมิ 90°C) 

ค่าความร้อนของ LPG = 50,220 kJ/kg (ค่าพลังความร้อน
ของเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ แหล่งที่มา www.thaigasifier.com, 
27 ม.ค. 2563) 

ปริมาณความร้อนที่ใช้ในการระเหยน้ำ คือ 
13.1 × 2,283.2  = 29,909.9 kJ 

ปริมาณความร้อนที่ได้รับจากเชื้อเพลิงคือ 
2.2 × 50,220.0 = 110,484.0 KJ  

แทนค่าในสมการที่ 2 จะได้ 

Ƞth = (29,909.9/110,484.0) x 100  
= 27.1 

ดังนั้น ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องอบแห้ง คือ 
27.1% 

 
Figure 2  The drying curve of black tea at 0.5, 1.0, 2.0 
kg tray-1. 
 

http://www.thaigasifier.com/
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Figure 3 Tested ofthe cubic cabinet dryer for black tea 
processing. 
 
4. วิเคราะห์เชิงเศรษศาสตร์ 

จากการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการใช ้งาน
เครื่องอบแห้งแบบตู้สี่เหลี่ยมเพื่อคำนวณหาต้นทุนการใช้งาน
และจุดคุ้มทุนในการลงทุนเครื่องจักรกลในการอบแห้งชาฝรั่ง 

จุดคุ้มทุนคือ จุดที่รายได้จากการลงทุนคุ้มกับค่าใช้จ่าย 

C = F+kn (3) 
R= pn (4) 

โดย C คือ ค่าใช้จ่าย (bath)  
F คือ ค่าใช้จ่ายคงที่ (bath) 
k คือ ค่าใช้จ่ายแปรผัน (bath kg-1) 
n คือ จำนวนที่ผลิต (kg) 
R คือ รายได้(bath) 
p คือ ราคาของหน่วยสินค้า (bath kg-1) 

 
1. ค่าใช้จ่ายคงที่ 

1.1 ราคาเครื่องอบแห้งแบบตู้สี่เหลี่ยม 
= 90,000 bath 

1.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา (ประมาณไว้ที่ 10% 
ของราคาเครื่องอบแห้งแบบตู้สี่เหลี่ยม) 

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา = 0.10 × 90,000  
= 9,000 bath 

 
 

1.3 ดอกเบี้ย (ประมาณไว้ที่ 15% ของราคาเครื่องอบแห้ง 
แบบตู้สี่เหลี่ยม) 

ดอกเบี้ย = 0.15 × 90,000 
= 13,500 bath 

ค่าใช้จ่ายคงที่ (F) 
= 90,000+9,000+13,500 
= 112,500 bath 
 

2. ค่าใช้จ่ายแปรผัน 
จากการเก็บข้อมูล พบว่า ความสามารถในการผลิตภัณฑ์

ชาฝรั่งได้วันละ 10 kg 
2.1 ค่าจ้าง 
เจ้าหน้าที่แปรรูป 1 คนค่าจ้าง 500 bath และแรงงาน

จำนวน 1 คน ค่าจ้าง 300 bath ทำงานวันละ 7hr 
ค่าจ้าง = 800 bath day-1 

2.2 ค่าวัตถุดิบ 
วัตถุดิบในการแปรรูปยอดชาอัสสัมสดวันละ  40 kg 

ราคา 20 bath kg-1 
ค่าวัตถุดิบ = 800 bath day-1 

2.3 ค่าเชื้อเพลิง 
ค่าแก๊สหุงต้ม ถังขนาด 15 kg ราคา 400 bath อัตรา

การใช้แก๊สหุงต้มวันละ 2.2kg 
ค่าเชื้อเพลิงแก๊สหุงต้ม = (400/15) × 2.2 

= 58.67 bath day-1 
2.4 ค่าไฟฟ้า 
มอเตอร์ 0.75kW จำนวน 1 ตัว เวลาใช้งาน ประมาณ 3 hr  

คิดราคาไฟฟ้าต่อหน่วย 3.3bath 
ค่าไฟฟ้า = 0.75 × 3 × 3.3 

= 7.43 bath day-1 
ค่าใช้จ่ายแปรผัน (k) = (800+800+58.67+7.43)/10 

= 166.61 bath kg-1 
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3. จุดคุ้มทุน 
แทนค่าในสมการ (3) ได้สมการที่ (5) 

C = 112,500 + 166.61n (5) 

ประมาณราคาขาย 700 bath kg-1 (สมพลและคณะ, 2558.  
ผลิตชาฝรั่ง มีราคา 600-800 bathkg-1 

เม่ือนำค่าตัวเลขแทนค่ากลับในสมการ (4) ได้สมการที่ (6) 
R = 700n (6) 

ดังน้ัน ปริมาณชาฝรั่งที่แปรรูป (n) 
= 112,500/  (700 - 166.61) 
= 210.92kg 

รายได้ที่จุดคุ้มทุน (R) 
= 700 × 210.92 
= 147,644.00 bath 

ถ้าความสามารถในการแปรรูปได้ชาฝรั่งวันละ 10 kg day-1  
ที่จุดคุ้มทุน 210.92kg ต้องใช้เวลาในการแปรรูปชาฝรั ่ง คือ 
21.09 day คิดเป็น 22 day น้ันแสดงให้เห็นว่าการลงทุนในการ
ผลิตชาฝรั่งน้ีจะคุ้มทุนและมีกำไรตั้งแต่ปีแรกของการลงทุน  

เมื ่อแทนค่า n ในสมการ (3) ได้สมการที่ (4) และสร้าง
เส้นกราฟ ประกอบด้วยเส้นรายได ้และเส้นรายจ่าย จุดที่
เส้นกราฟตัดกัน คือ จุดคุ้มทุน (Figure 4) 

 
Figure 4  The break-even point of the cubic cabinet 
dryerfor black tea processing. 
 
 

สรุป 

ได้ออกแบบและสร้างต้นเครื่องอบแห้งแบบตู้สี่เหลี่ยมที่มี
การอบแห้งแบบชั ้นบางและมีการนําลมร้อนกลับมาใช้ใหม่
บางส่วน มีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ 1) ห้องอบแห้ง 
และมีถาดจำนวน 10 ชั ้น  2)ชุดพัดลม และ 3) ตู ้ควบคุมโดย
เคร ื ่องต ้นแบบมีขนาดภายนอก (กว้าง  × ยาว × สูง) คือ  
1,250 × 620 × 1,875 mm และใช้มอเตอร ์ไฟฟ้า 0.75kW 
220 Vac เป็นต้นกำลังในการขับพัดลมและใช้แก๊สหุงต้มเป็นตัว
กำเนิดความร้อนให้กับอากาศแล้วทดสอบการอบแห้งชาฝรั่ง  
ที่ผ่านการหมักที่ได้สีน้ำตาลอมแดงแล้ว พบว่า เครื่องต้นแบบ
สามารถใช้งานได้ดี มีความสามารถในการอบแห้งชาฝรั่งหลังตัด
ขึ ้นรูปสูงสุด 20 kg ใช้เวลาในการอบแห้ง 164 min และใช้ 
แก๊สหุงต้ม 2.2 kg และประสิทธิภาพเชิงความร้อน 27.1% 
ผลผลิตผงชาฝรั่งที่ได้มีสีน้ำชาออกน้ำตาลแดงเข้ม เมื่อชงชา  
มีสีน้ำชาออกสีแดงหมากสุก และเครื่องต้นแบบมีราคาประมาณ 
90,000 bath ซึ่งมีจุดคุ้มทุนในการใช้เครื่องต้นแบบอยู่ที่ 211 kg  
มีความสามารถในการผลิตภัณฑ์ชาฝรั่งครั้งละ10 kg ราคาขาย
ประมาณ 700 bath kg-1 ดังนั ้นจะสามารถคืนทุนได้ภายใน
ระยะเวลา 22 day นั้นแสดงให้เห็นว่าการลงทุนในการผลิต 
ชาฝรั่งน้ีจะคุ้มทุนและมีกำไรตั้งแต่ปีแรกของการลงทุน 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ทดสอบและพัฒนาเครื่องอบแห้งชาฝรั่งแบบถังครึ่งวงกลม 
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บทคัดย่อ 
เครื่องอบแห้งชาฝรั่งแบบถังครึ่งวงกลม มีส่วนประกอบสำคัญ 5 ส่วน คือ 1) โครงสร้างส่วนฐาน   2) ชุดระบบส่งกำลัง

เพลาใบคนใช้มอเตอร์ต้นกำลัง 0.75 kw  3) ถังอบแห้งแบบถังครึ่งวงกลม  4) ชุดท่อและพัดลมใช้มอเตอร์ต้นกำลัง 0.75 kw   
5) กล่องควบคุมการทำงานมีตัวปรับอุณหภูมิ 0-300°C ได้ดำเนินการทดสอบอบแห้งชาที่ผ่านการหมักแล้วครั้งละ 10, 15 และ  
20 kg จำนวนครั้งละ 10 ซ้ำในช่วงแรกการอบแห้งใช้อุณหภูมิ 100°C เป็นเวลา 30 min จากนั้นปรับอุณหภูมิลดลงมาที่ 90°C  
เป็นเวลา 30 min จากนั้นปรับอุณหภูมิลดลงมาไว้ 80°C อบต่อจนแห้ง พบว่า ชามีความชื้นเฉลี่ยก่อนอบแห้ง 69.81 , 71.08, 
73.02% สภาพแวดล้อมมีอุณหภูมิเฉลี่ย 27.14°C ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี ่ย 55.71% การลดของความชื้นสอดคล้องกับสมการ  
y = -1.0602x + 70.125, y = -0.0017x2 - 0.363x + 73.508, y = -0.002x2 + 0.007x + 72.53 การอบแห้งใช้เวลาเฉลี่ย55, 
110, 175 min ตามลำดับการลดลงของความชื้นสัมพันธ์กับปริมาณชาที่ใช้ในการอบแห้งและหลังอบแห้งชามีความชื้นเฉลี่ย 13% 
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน 22%ผลผลิตผงชาฝรั่งที่ได้จากการอบแห้ง มีสีชาออกน้ำตาลแดงเข้ม เม่ือชงชาในน้ำมีสีน้ำชาออกสีแดง
หมากสุก  

 
คำสำคัญ: ชาฝรั่ง, อบแห้งชาฝรั่ง, ถังอบแห้งครึ่งวงกลม 
 
  



การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 22 
12-13 พฤษภาคม 2564 จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

119 

Abstract 
The semicircle drying tank machine for black tea was consisted of 5components.: 1) base structure  

2) Power transmission of shaft sweep by motor 0 . 7 5  kw. 3) Semicircle drying tank. 4) Pipe air and power 
transmission fan by motor 0 . 7 5  kw. 5) System control box. The experiment was put 10, 15, 20  kg and the 10 
replications by fermented tea into drying tank. First period, the drying set temperature at 100°C and take times 
30 min then decrease temperature to 90°C for 30 min and decrease temperature to 80°C the  drying continue. 
The result found that before drying tea leaves contained 69.81, 71.08, 73.02%, the environment average 
temperature of 27.14°C and average relative humidity of 55.71%.The reduction of moisture compatibility to 
equation = -1.0602x + 70.125, y = -0.0017x2 - 0.363x + 73.508 ,y  = -0.002x2 + 0.007x + 72.53. Drying takes 
average time was 55,110,175 min respectively., that after drying the tea leaves moisture contained 13%, thermal 
efficiency 22% The color of tea was dark reddish brown that after tea making the color was red liked ripe  
areca-nut. 

 
Keywords: tea black, dryed tea black, semicircle dryed tank 
 

บทนำ 

ประเทศไทยมีพื ้นที ่การปลูกชาประมาณ 129,566 ไร่  
พันธ์ุชาที่ปลูก คือ พันธ์ุชาอัสสัม 87% และชาจีน 13% จังหวัด
เชียงรายเป็นแหล่งปลูกสำคัญอันดับหนึ่งของไทยในปี 2562  
มีการส่งออกในรูปชาแห้ง 3,314 ตัน และผลิตภัณฑ์ชา 3,631 ตัน  
มีมูลค่าประมาณ 591 และ 300 ล้านบาท และมีการนำเข้า 
ในรูปชาแห้ง 14,335 ตัน และผลิตภัณฑ์ชา 194 ตัน มีมูลค่า
ประมาณ 691 และ 89 ล ้านบาท (สำน ักงานเศรษฐ กิจ
การเกษตร, 2563) แม้ว่าประเทศไทยมีการส่งออกชา แต่ก็มี
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ชาจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากทั้งที่มี
การผลิตชาภายในประเทศเป็นจำนวนมาก เนื่องจากชาที่ผลิต
ได้ในประเทศยังมีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
ซึ ่งปัจจุบันยังขาดขบวนการและเครื ่องจักรกลในการแปรรูป 
ที่เหมาะสมกับการผลิตชาแต่ละชนิด ในการแปรรูปต้องใช้พันธ์ุชา
ที ่เหมาะสม เช่น ชาอัสสัมเหมาะสำหรับแปรรูปเป็นชาฝรั่ง  
ส่วนชาในกลุ ่มชาจีนหรือชาญี ่ปุ ่นเหมาะสำหรับการแปรรูป 
เป็นชาใบ (ชาจีนและชาเขียว) แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรผลิตชา 
ต่าง ๆ จากชาพันธุ์พื้นเมือง (ชาลูกผสมระหว่างชาอัสสัมและ  
ชาจีน) ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ชาที่ได้มีคุณภาพต่ำ ราคาประมาณ
กิโลกรัมละ 70-80 บาท สมพล และคณะ 2558 ได้ทำการ
ทดสอบใช้เครื่องโม่เนื้อปรับแต่งให้สามารถตัดขึ้นรูปยอดชา  
อัสสัมแล้วทำการหมักและอบแห้ง เพื่อแปรรูปชาเป็นชาฝรั่ง

ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ พบว่า ได้ผลิต
ชาฝรั ่งที ่ด ีพอสมควรทำให ้มีราคาเพิ ่มข ึ ้นเป็นกิโลกร ัมละ  
600-800 บาท หากเทียบกับราคาเดิมมูลคาเพิ่มขึ้น 8-10 เท่า 
เน่ืองจากขบวนการผลิตชาฝรั่งยังใหม่สำหรับคนไทยและยังขาด
เครื ่องจักรกลที ่ใช้ในการแปรรูปชาฝรั ่ง หากนำเข้ามาจาก
ต่างประเทศก็มีราคาสูงมาก ทั้งที่ชาฝรั่งเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
ที่กำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทย นอกจากการวิจัยทางด ้าน  
การปรับปรุงพันธุ ์แล้ว ปัญหาที ่สำคัญมากสำหรับเกษตรกร 
ผู้ปลูกชา คือ เครื่องจักรกลสำหรับใช้แปรรูปเป็นชาทุกชนิด  
มีราคาแพง และเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ที่มีราคาสูง
เกินกว่า เกษตรกรไม่สามารถซื ้อเครื ่องจักรกลนั ้นได้ การที่  
จะทำให้เกิดการพัฒนาชาให้ดีได้ต้องมีเครื่องจักรกลที่ดีสำหรับ
ใช้ในการแปรรูปชาแต่ละชนิดอย่างเหมาะสมด้วย สำหรับการวิจัย 
พัฒนาเครื ่องจักรกลที ่ใช้ในการแปรรูปชาฝรั ่งหรือทดสอบ
พัฒนาเครื่องจักรกลที่ใช้ในการแปรรูปชาฝรั่งที่นำเข้ามาจาก
ต่างประเทศให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศ และสามารถ
ผลิตเครื่องจักรกลแปรรูปในประเทศได้ จะทำให้เครื่องจักรกล 
มีราคาถูกลง ซ่ึงในปัจจุบัน พบว่า การผลิตชาฝรั่งน้ัน เครื่องจักรกล 
ที่สำคัญในการผลิตนั ้นคือเครื่องอบแห้งที่ต ้องนำเข้ามาจาก
ต่างประเทศ มีขนาดใหญ่ใช้ในโรงงานที่ผลิตชาฝรั่งขนาดใหญ่ 
ที่ต้องลงทุนสูงมาก จากรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของ
การผลิตในจังหวัดเชียงราย พบว่า โรงงานผลิตชาหนึ ่งโรง  
ต้องใช้เงินทุนรวมทั ้งสิ ้นประมาณ 12.56 ล้านบาท เป็นค่า
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เครื่องจักรประมาณ 4.37 ล้านบาท (กรมส่งเสริมอุสาหกรรม , 
2552) ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถซ้ือเครื่องจักรกล
แปรรูปมาดำเนินการแปรรูปเองได้ ดั้งน้ัน ในการวิจัยน้ีจึงทดสอบ 
พัฒนาเครื ่องอบแห้งสำหรับอบแห้งชาฝรั ่งมีแนวคิดในการ
ออกแบบคือใช้ถังอบแห้งรูปครึ่งวงกลม เป่าลมจากด้านบน 
ลงไปที่ถังอบแห้งภายในถังอบแห้งออกแบบให้มีเพลาที่ติดกับ 
ใบคนที่ใช้ในการคนชา เพื่อให้ชาสัมผัสกับลมร้อนได้เต็มที่ และ
ทำให้ชาไม่ติดกันเป็นก้อนด้วย เป็นเครื่องที่ผลิตได้ในประเทศ
ทำให้มีราคาถูกลงกว่าของต่างประเทศเหมาะสมกับการผลิต
ของกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งส่งผลให้เกิด
การกระตุ้นการพัฒนาการแปรรูปชาฝรั่งของประเทศไทย ให้มี
คุณภาพสูงขึ ้นทำให้สามารถส่งผลิตภัณฑ์ชาของไทยออกไป 
ยังต่างประเทศได้มากขึ้นในอนาคต 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ์ 

ตู ้อบแห้งฮีตเตอร์สำหรับอบตัวอย่าง , นาฬิกาจับเวลา, 
กล้องบันทึกภาพ, เครื่องตัดขึ้นรูปชาฝรั่ง, เครื่องนวดทรงกระบอก,  
เครื่องอบแห้งชาฝรั่งแบบถังครึ่งวงกลม , ใบชาสดพันธุ์อัสสัม, 
ตาชั่งละเอียดขนาด 200 g, ตาชั่งขนาด 7 kg, และตาชั่งขนาด 
50 kg 

 
วิธีการ 
1. ตรวจเอกสารข้อมูลของเคร ื ่องอบแห้งชาฝร ั ่งท ี ่ม ี อยู่  

ในปัจจุบ ัน เพ ื ่อว ิเคราะห์หลักการทำงาน และศึกษา 
การทำงานของเครื่องอบแห้งชาฝรั่งสำหรับแปรรูปชาฝรั่ง 
การอบแห้งเป็นกระบวนการลดความชื้น คือ การลดปริมาณ
น้ำที่มีอยู่ในผลผลิตลง นิยามของความชื้นมาตรฐานเปียก 
คือมวลของวัสด ุลบมวลของวัสดุแห ้งต ่อมวลของวัสดุ 
(สมชาติ, 2540) 

Mw = (w – d)/w (1) 
 

2. ออกแบบและสร้างต้นแบบเครื ่องอบแห้งชาฝรั ่ง โดยมี
แนวคิด แบบถังอบแห้งรูปครึ่งวงกลม เป่าลมจากด้านบน 
ลงไปที่ถังอบแห้งภายในถังอบแห้งออกแบบให้มีเพลาที่ติด
กับใบคนที ่ใช้ในการคนชา เพื ่อให้ชาสัมผัสกับลมร ้อน 
ได้เต็มที่ และทำให้ชาไม่ติดกันเป็นก้อนด้วย  

3. ทดสอบเบื ้องต้นพิจารณาสภาพการทำงานของต้นแบบ
เครื่องอบแห้งชาฝรั่งแบบถังครึ่งวงกลมเปล่า เพื่อดูสภาพ
การทำงานทั่วไป และทดสอบปรับเปลี่ยนความเร็วลม โดย
การเปลี่ยนพู่เลย์ ตัวขับและตัวตาม เพื่อหาความเร็วรอบ
ของเพลาพัดลมที่เหมาะสม มีดังน้ี 1.ทดสอบความเร็วรอบ 
1208 rpm  2.ทดสอบความเร็วรอบ 967 rpm  3.ทดสอบ
ความเร็วรอบ 846 rpm และ 4.ทดสอบความเร ็วรอบ  
725 rpm โดยวัดความเร็วลมที่ท่อทางลมเข้า 5 จุด มีปัจจัย
ที่ใช้ในการพิจารณา เลือกความเร็วลมหรือปริมาณลมที่ใช้
ในการอบแห้งที่เหมาะสม โดยดูที่ไม่เกิดการฟุ้งกระจาย  
ของผงที ่เป็นฝุ่นเมล็ดเล็ก  ๆ  ของชาหลุดออกมาที ่ปล่อง
ทางออกของเครื่องอบแห้ง เครื่องอบแห้งทำอุณหภูมิภายใน 
ห้องอบแห้งได้ 100°C และมีความสมบูรณ์ของการเผาไหม้  

4. ดำเนินการทดสอบต้นแบบเครื่องอบแห้งชาฝรั ่งแบบถัง 
ครึ่งวงกลมในเบื้องต้น โดยใช้ใบชาสด 10 kg ที่ทำการตัด
ขึ้นรูปแล้ว และผ่านกระบวนการหมักในอากาศแวดล้อม
เป็นเวลา 50 min แล้วนำเข้าทำการอบแห้ง โดยในช่วงเริ่ม
อบแห้ง 15 min ตั ้งอุณหภูมิ 100°C จากนั ้นลดลงเป็น 
90°C ผลทดสอบที่ได้น้ำมาวิเคราะห์และดำเนินการแก้ไข 
ข้อพกพร่องและปรับแต่งต้นแบบเครื ่องอบแห้งชาฝรั่ง
จากนั้นทำการทดสอบแบบต่อเนื่องเพื่อดูสภาพการทำงาน
ว่าสามารถทำงานได้ดี 

5. ดำเนินการทดสอบต้นแบบเครื่องอบแห้งชาฝรั ่งแบบถัง 
ครึ่งวงกลม เพื่อการแปรรูปชาฝรั่ง ใช้ชาที่ตัดขึ้นรูปและผ่าน
การหมักแล้วก่อนอบแห้งปริมาณครั้งละ 10, 15 และ 20 kg  
จำนวน 10 ซ้ำ ทดสอบเก็บข้อมูลความสามารถในการทำงาน 
ของต้นแบบเครื่องอบแห้งชาฝรั่ง โดยในช่วงเริ่มการอบแห้ง
ตั้งอุณหภูมิ 100°C ใช้เวลา 30 min จากน้ันลดลงเป็น 90°C 
ใช้เวลา 30 min และลดลงเป็น 80°C อบต่อจนแห้ง (สมพล 
และคณะ, 2557) เก็บข้อมูลลักษณะการลดลงของความชื้น 
และนำข้อมูลมาคำควณประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ

เครื่องอบแห้ง (ηth) คือ ปริมาณความร้อนที ่ใช้ระเหยน้ำ 
ในชา (Qd) หารด้วยปริมาณความร้อนที่ได้รับจากเชื้อเพลิง
(Qf) (สามารถและสัมพันธ์, 2547) 

ηth=Qd/Qf (2) 
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6. วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบและทำการสังเคราะห์ข้อมูล
การทดลอง เพื่อให้ได้ข้อสรุปและเขียนสรุปรายงานการวิจัย
สิ้นสุด 

 
ผลและวิจารณ์ 

1. เนื่องจากขบวนการผลิตชาฝรั ่งยังขาดเครื ่องจักรกลที ่ใช้  
ในการแปรรูปชาฝรั่ง หากนำเข้ามาจากต่างประเทศก็มีราคา
สูงมากและเป็นเครื ่องขนาดใหญ่ไม่เหมาะกับการผลิต 
ในระดับกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายย่อย ลักษณะ
ของเครื่องอบแห้งชาที่นำเข้ามาใช้ในโรงงานชา ประกอบด้วย 
สองส่วนหลัก คือ ชุดแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอากาศ
กับก๊าซร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ มีแบบหัวเผาแอลพีจี หรือ 
แบบหัวเผาน้ำมันดีเซล และอีกส่วนคือโครงตู ้อบเป็นแบบ 
สายพานลำเลียงเข้าและออก สลับกันในแต่ละชั ้นและ  
ชั้นสุดท้ายลำเลียงออก กระบวนการอบแห้งน้ีเป็นการอบแห้ง 
ด้วยลมร้อนน้ันเอง สมพล และคณะ (2558) ได้ทำการทดสอบ 
ใช้เครื่องอบแห้งแบบหกเหลี่ยมของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม  
กรมวิชาการเกษตร ในการอบแห้งแบบชั้นบาง เพื่อแปรรูป
ชาอัสสัมเป็นชาฝรั ่งร ่วมกับกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื ้นที่  
จ.เชียงใหม่ พบว่า เกิดการฟุ้งกระจายของเศษชา เนื่องจากมี
ชุดพัดลมแบบ 3 ใบ ลมไหลในแนวแกน ติดตั้งไว้ภายในตู้อบ 
เพื่อดูดลมร้อนจากห้องเผาไหม้และอัดลมร้อนเข้าไปยังชั้น
ถาดอบแห้งและหมุนเวียนลมร้อนภายในตัวตู้อบแห้ง 

การอบแห้งมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อหยุดปฏิกิริยาเคมี
ขั้นสุดท้ายของสารประกอบต่างๆ ในใบชาโดยความร้อน 
ในการอบแห้งและเป็นการไล่น้ำที่เหลือในใบชาออกจนแห้ง 
รอการเก็บรักษา เมื ่อพิจารณาในส่วนของกระบวนการ
อบแห้ง คือ การนำเอาอากาศจากสภาวะแวดล้อม เข้ามา
ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น ในกระบวนการน้ีเป็นการเพิ่มอุณหภูมิ 
ลดความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นจำเพาะคงที่ และในขบวนการ
อบแห้งในทางทฤษฎีเป็นกระบวนการอะเดียเบติกค่า 
เอนโทปี้คงที่ เมื่อพิจารณาในส่วนของกระบวนการอบแห้ง 
คือ ความต้องการระเหยน้ำออกจากวัสดุที่ต้องการอบแห้ง 
ซึ่งมีเงื่อนไขเบื้องต้น คือ ชาตัดขึ้นรูปที่ผ่านกระบวนการหมัก 
แล้ว 20 kg ความชื้นเริ่มต้น 70 % ความชื้นสุดท้าย 13 % 
ปริมาณน้ำที่ต้องการระเหย 13.1 kg ต้องใช้ปริมาณอากาศแห้ง  
0.17 m3s-1 ในเวลา 3 hr 

2. ผลการออกแบบเครื ่องอบแห้งชาฝรั่งแบบถังครึ ่งวงกลม
สำหรับอบแห้งชาฝรั่งมีส่วนประกอบสำคัญ คือ  
2.1 โครงสร้างส่วนฐาน (Figure 1a) มีลักษณะเป็นรูป

สี ่ เหลี ่ยมผืนผ้าขนาดเท่าก ับ 700 × 1520 × 580 mm.  
(ก × ย × ส) ไว้เป็นตัวยึดถังสำหรับอบแห้งครึ่งวงกลม ด้านข้าง
ส่วนบนเป็นฐานติดตั ้งชุดควบคุมการทำงานของเครื ่องและ
ส่วนล่างเป็นฐานยึดชุดมอเตอร์ต้นกำลังและระบบส่งกำลัง
ขับเคลื่อนเพลาคน 

2.2 ระบบส่งกำลังเพลาใบคน มีต้นกำลังเป็นมอเตอร์
ไฟฟ้า 0.75 kw ความเร็วรอบ 1440 rpm ส่งกำลังผ่านชุดเกียร์
มีอัตราทด 1:30 เพื่อลดความเร็วรอบการหมุนของใบคน ใช้โซ่
ขนาดเบอร์ 40 และจานโซ่ขนาด 32, 16 ฟัน (Figure 1b) 

 
a 

 

 
b 

Figure 1  a. base structure  b.Power transmission of 
shaft sweep 
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2.3 ถังอบแห้งแบบถังครึ ่งวงกลม (Figure2a) แบ่งออก 
เป็นสองส่วน คือ 1) ส่วนล่างมีลักษณะเป็นถังครึ่งวงกลมมีขนาด
รัศมี 350 mm. ยาว 1000 mm.  2) ส่วนบนถังมองจากด้านบน 
มีลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด (ก × ย) เท่ากับ 700 × 1000 
mm. ถ้ามองจากด ้านข้างมีล ักษณะร ูปส ี ่ เหลี ่ยมคางห มู  
ขอบปากถังอบแห้งมุมบนซ้ายเอียงลงมาถึงขอบปากถังอบแห้ง
มุมบนขวาวัดจากแนวระนาบเป็นมุม 7° ด้านหลังของถังมีช่อง
ขนาดเท่ากับ 150 × 800 mm. (ก × ย) เพื่อต่อเข้ากับปลายท่อ 
อากาศร ้อนที ่ออกมาจากชุดพัดลมสำหร ับไหลเข ้าภายใน 
ถังอบแห้ง และบนสุดเป็นฝาปิดรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาด 
700 × 1000 mm. ถ้ามองจากด้านข้างจะมีลักษณะเป็นรูป
สี ่เหลี ่ยมด้านไม่เท่า ด้านบนฝามีท่อระบายทิ ้งอากาศร ้อน  
มีลักษณะเป็นท่อกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 mm. และ
สูง 100 mm. 

2.4 ชุดท่อและพัดลม (Figure 2b) มีท่อทางดูดอากาศเข้า
ลักษณะเป็นท่อกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 mm. ความยาว  
500 mm. ที่ปลายทางเข้าของท่อมีหัวเผาไหม้แก๊สหุงต้มติดอยู่
เป็นตัวกำเนิดความร้อนให้กับอากาศ ก่อนไหลเข้าไปในชุดพัดลม  
ซึ ่งเป ็นพัดลมหอยโข่งลักษณะใบพัดโค ้งหน้า ใช ้มอเตอร์
กำลังไฟฟ้า 0.75 kw ความเร็วรอบ 1450 rpm ส่งกำลังไปยัง
เพลาใบพัด ใบพัดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 mm. เพื่อส่ง
อากาศไหลผ่านไปยังท่ออากาศที่มีลักษณะเป็นท่อโค้งมีขนาด
มุมโค้ง 80° ช่องอากาศที่ต่อออกจากพัดลมหอยโข่งกับท่ออากาศ 
น้ีมีขนาด (ก × ย) 140 × 140 mm. และปลายท่ออีกด้านที่ต่อ
เข้ากับช่องอากาศด้านหลังของถังอบแห้ง มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม 
ปากแตรมีขนาด 150 × 800 mm. 

 
a 

 

 
b 

Figure 2 a. Semicircle dryer tank.  b. power transmission  
set of fan and pipe air. 
 

2.5 ตู้ควบคุมการทำงานประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ในการ
ความคุมต่าง ๆ คือ สวิตซ์ หลอดไฟ เมคเนติคคอนเทคเตอร์  
ชุดควบคุมอุณหภูมิ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของมอเตอร์
ของชุดพัดลมกับชุดใบคน และปรับตั้งอุณหภูมิสั่งการทำงาน
ของโซลินอยด์วาล์วเพื่อให้ควบคุมความร้อนของห้องอบแห้ง 
คือ ควบคุมการตัดต่อแก๊สแบ่งการทำงานหลัก  ๆ ออกเป็น 
การทำงานของหัวเผาหรือหัวพ่นทำหน้าที่เป็นตัวทำความร้อน
ให้ตู ้อบ การทำงาน คือ การควบคุมวาลว์เปิดปิดแก๊สหุงต้ม  
เมื่อความร้อนภายในห้องอบแห้งได้อุณหภูมิที ่ต้องการใช้ใน  
การอบแห้ง และชุดหัวล่อ เป็นตัวจุดระบบการสันดาปของหัวพ่น 

 
3. ผลการทดสอบและพัฒนาต้นแบบเครื่องอบแห้งชาฝรั่งแบบ

ถังครึ่งวงกลมสำหรับอบแห้งชาฝรั่ง 
3.1 การทดสอบสภาพการทำงานเบื ้องต้น เพื่อดูสภาพ

การทำงานทั ่วไป พบว่า ระบบลมร้อนและระบบการทำงาน 
ของแก๊ส ทำงานได้ดี สามารถทำอุณหภูมิภายในห้องอบแห้ง 
ได้สูงถึง 100°C เนื่องจากการอบแห้งชาฝรั่งต้องใช้อุณหภูมิ
ในช่วงเริ่มต้นอบแห้ง 100°C ค่าเฉลี่ยความเร็วลมที่ปลายปล่อง
ทางเข้าพัดลม 8.33ms-1 (Table 1) ในการทดสอบอบเบื้องต้น
ความเร็วลมยังไม่เหมาะสมในการใช้งาน เน่ืองจากความเร็วลม
สูงเกินไป ทำให้ชาที ่อบแห้งหลุดออกมาที ่ปลายปล่องและรู  
สวมเพลาคน จึงได้ดำเนินการปรับแต่งโครงสร้างชุดพัดลมและ
มอเตอร์ใหม่ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น และสามารถทดสอบ
ปรับเปลี่ยนความเร็วลมได้ โดยการเปลี่ยนพู ่เลย์ ตัวขับและ  
ตัวตาม เพื่อหาความเร็วรอบที่เหมาะสม ปรับโครงสร้างส่วนที่
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ยึดพัดให้แข็งแรงขึ้นเพื่อลดการสั่นที่ส่งผลให้เกิดเสียงดัง จากเดิม 
ที่ความเร็วพัดลมเท่ากับความเร็วรอบของมอเตอร์ 1450 rpm 
โครงสร้างที ่ปรับเปลี ่ยน คือ เพลามอเตอร์เป็นต้นกำลังขับ 
ส่งกำลังด้วยสายพานไปยังเพลาตาม ซึ่งเป็นเพลาที่ขับเคลื่อน
การหมุนของใบพัดลม 

 
Figure 3 Semicirculedryed tank machine for black tea 

 
3.2 ผลทดสอบความเร็วรอบพัดลมของเครื่องอบแห้งพบว่า 

1. พัดลมความเร็วรอบ 1208 rpm ที่ปลายปล่องยังมี
ชิ ้นชาที ่แห้งแล้วเป็นเม็ดลอยติดออกมากับลมร้อนทิ ้ งเป็น
จำนวนมาก และมีความสมบูรณ์ของการเผาแก๊สได้ดี 

2. พัดลมความเร็วรอบ 967 rpm ที่ปลายปล่องยังมี 
ชิ้นชาที่แห้งแล้วเป็นเม็ดลอยติดออกมากับลมร้อนทิ้งเป็นลด
ส่วนมากจะเป็นผงละอองฝุ ่นและใยฟู  ๆ ของขนใบชาลอย 
ติดออกมาที ่ตรงฝาถังอบแห้งบริเวณรอบ  ๆ ปล่อง และมี 
ความสมบูรณ์ของการเผาแก๊สได้ดี 

3. พัดลมความเร็วรอบ 846 rpm ปลายปล่องยังมี 
ผงละอองฝุ ่นและใยฟูๆของขนใบชาลอยติดออกมาและ  
มีบางส่วนที ่ตรงฝาถังอบแห้งบริเวณรอบ  ๆ ปล่อง และมี 
ความสมบูรณ์ของการเผาแก๊สได้ดี 

4. พัดลมความเร็วรอบ 725 rpm ที่ปลายปล่องยังมี 
ผงละอองฝุ ่นและใยฟูๆของขนใบชาลอยติดออกมาและมี
บางส่วนที่ตรงฝาถังอบแห้งบริเวณรอบ ๆ ปล่อง และการเผา
แก๊สได้ไม่ดี คือ ลักษณะเปลวไม่ออกเป็นสีน้ำเงิน แสดงว่า 
การสันดาปไม่สมบูรณ์ ก่อให้เกิดควันดำติดที ่แผ่นกันไฟหน้า  
พัดลมจนเป็นสีดำเน่ืองจากคลาบเขม่าจับ 

เมื่อพิจารณาผลการทดสอบเบื้องต้นในภาพรวมแล้ว จึง
เลือกใช้ความเร็วรอบของพัดลม 846 rpm เป็นรอบที่เหมาะสม 

เพราะภาพรวมการทำงานของเครื ่องทำงานได้ดี (Table 1)  
มีการสันดาปที ่สมบูรณ์ ไม่เกิดเขม่าดำ การฟุ ้งกระจายเกิด 
ในระดับที่เป็นฝุ ่นผงขนาดเล็กปะปนออกไปกับขนของใบชา
เท่าน้ัน 

 
Table 1  Relationship of fan speed wite average velosity  
and volume air 

Fan speed 
(rpm) 

Average air velosity  
at fan entrance (ms-1) 

Air volume 
(m3s-1) 

1450 8.33 0.55 
1280 6.33 0.42 
967 5.34 0.35 
846 4.71 0.31 
725 3.85 0.25 

 
4. ผลการเครื ่องอบแห้งแบบครึ ่งวงกลมในเบื ่องต้น  พบว่า  

ใช้เวลาในการอบแห้ง 55 min อัตราการลดลงของความชื้น
ลดลงจาก 72.6% จนเหลือความชื้น 8.5% จากต้นแบบ 
ตัวแรก (Figure 4a) มีข้อบกพร่องที่ได้ดำเนินการแก้ไข คือ 
ความเร็วลมที ่ใช ้ในการอบแห้งส ูงเกินไป ชาที ่อบแห้ง  
หลุดออกมาที ่ปลายปล่องและรูสวมเพลาคน โครงสร้าง 
ชุดพัดลมและมอเตอร ์ไม่แข็งแรงพอ ทำให้เกิดการสั่น 
ของโครงสร้างที่ส่งผลให้เกิดเสียงดัง และจากการทดสอบ  
ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างจนเครื่องอบแห้งสามารถ 
ทำการอบแห้งได้ตามเป ้าหมาย และได้ออกแบบสร ้าง
ต้นแบบตัวใหม่ที ่สมบูรณ์ขึ้น เพื่อแก้ไขปรับปรุงต้นแบบ  
ให้สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยได้ตัดชิ้นส่วน 
ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานออก ต้นแบบตัวใหม่ได้ตัด
ระบบท่อลมเวียนกลับออก เนื่องจากมีฝุ่นผงที่ย้อนกลับมา
พร้อมกับลมร้อนเกิดการสันดาปลุกไหม้ได้ง่ายที่ทางเข้าลม
ใหม่ที ่มีเปลวไฟจากหัวเผา และเพลาคนได้เปลี ่ยนจาก 
เพลาสี่เหลี่ยมมาเป็นเพลากลมทั้งเส้น เพื่อความสะดวก  
ในการติดตั ้งและออกแบบให้ก้านแขนใบคนแข็งแรงขึ้น 
สำหรับโครงสร้างหลักและพัดลมก็ติดตั้งยึดแน่นแข็งแรง
มากขึ ้น จากข้อมูลด้านบนได้กล่าวมา เมื ่อสร้างและนำ
ชิ้นส่วนมาประกอบเข้ากันเป็นเครื่องอบแห้งชาฝรั่งแบบถัง
ครึ่งวงกลมจนแล้วเสร็จตามแบบ (Figure 4b) 



การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 22 
12-13 พฤษภาคม 2564 จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

124 

 
a 

 

 
b 

Figure 4 a. First prototype.  b. Complete prototype. 
 

5. ผลการทดสอบใช้เครื่องอบแห้งชาฝรั่งแบบถังครึ่งวงกลมใน
การแปรรูปชาฝรั่ง 
5.1 การเตรียมชาในการอบแห้ง ใช้วิธีที่ดีที่สุดตามที่สมพล 

และคณะ (2558) ได้ทำการศึกษาไว้แล้ว คือ เริ่มต้นจากการเก็บ 
ใบชาอัสสัมในแปรงปลูกชา โดยเก็บใบชา ที ่ระดับ ยอดตูม  
กับ 2-3 ใบ ทำการสุ ่มตัวอย่าง เพื ่อตรวจข้อมูลในส่วนของ
ความชื ้นในใบชาสด ผึ ่งยอดใบชาในที ่รมใช้เวลาประมาณ  
18-25 hr โดยเทียบสัดส่วนใบชาสด 100 kg ให้เหลือน้ำหนัก
ประมาณ 70-73 kg ยอดใบชามีความชื้นประมาณ 70% ในการ
ทดสอบจริงใช้ใบชาอัสสัมทดสอบมีขั้นตอน คือ เก็บใบชาสด
ปริมาณ 28 kg นำมามาผึ่งลดความชื้นให้เหลือน้ำหนักประมาณ 
20 kg (Figure 5a) จากน้ันทำการนวดยอดใบชาด้วยเครื่องนวด
ทรงกระบอกใช้เวลาในการนวด 20 min (Figure 5b) ต่อด้วย
การตัดขึ้นรูป (Figure 5c) แล้วนำชาที่ได้มาเกลี่ยให้มีชั้นหนา
ประมาณ 25-30 mm. และผึ ่งในบรรยากาศเป ็นขั ้นตอน

กระบวนการหมักเพื่อให้เกิดสีน้ำตาลอมแดงขั้นตอนนี้ใช้เวลา 
ในการหมักใบชาที่ตัดขึ้นรูปแล้วประมาณ 50 min (Figure 5d) 

   
 a b 
 

   
 C d 

Figure 5 a. Cutting machine for black tea. b. Rolling tea 
leaves. c. Tea leaves cutting. d. Fermented tea after 
crushing. 
 

5.2 การเตรียมการความพร้อมก่อนการใช้งานของเครื่อง
อบแห้งชาฝรั่งแบบถังครึ่งวงกลมแปรรูปชาฝรั่ง คือ ปิดประตู
เครื ่องอบแห้ง ปิดวาล์วที ่ปล่องทิ ้งลมร้อน ต่อถังแก๊สหุงต้ม 
เข้ากับสายต่อวาล์วแก๊สของเครื่องอบแห้ง เสียบปลักสายและ
เปิดสวิทซ์ไฟฟ้าที ่ตู้ควบคุม เปิดวาล์วแก๊สหัวล่อจุดไฟหัวล้อ 
ปรับตัวตั้งอุณหภูมิขึ้นที่ 70°Cเปิดชุดพัดลมและเปิดชุดเพลา 
ใบคน ปล่อยให้เครื ่องอบแห้งทำงาน เพื ่อดูความสมบูรณ์  
ในทำงานประมาณ 15 min ปร ับต ัวตั ้งอุณหภูมิลงที ่ 0°C  
เปิดวาล์วที่ปล่องทิ้งลมร้อน จากน้ันประมาณ 5 min ปิดชุดพัดลม 
และชุดเพลาใบคน 
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5.3 ขั้นตอนการอบแห้ง เริ่มจากการจุดไฟที่หัวล่อ เปิด 
พัดลม ตามด้วยระบบเพลาใบคน เปิดประตูเครื ่องอบแห้ง  
เปิดชุดเพลาใบคนแล้วนำชาที่ผ่านการหมักที่ได้สีน้ำตาลอมแดง
แล้วมาเกลี ่ยลงในถังอบแห้งของเคร ื ่องอบแห้งชาจนหมด  
(Figure 6a) ปิดเปิดประตูถังอบแห้ง ปรับตัวตั้งอุณหภูมิตู้อบ  
ไว้ที่ 100°C เปิดชุดพัด ใช้เวลาประมาณ 30 min (Figure 6b) 
จากน้ันปรับอุณหภูมิลดลงมาไว้ 90°C ใช้เวลาประมาณ 30 min 
จากนั้นปรับอุณหภูมิลดลงมาไว้ 80°C ปล่อยให้เครื่องอบแห้ง
ทำงานจนวัสดุที่อบแห้งตามต้องการ (Figure 6c) และสีของน้ำชา 
เป็นสีแดงหมากสุก (Figure 6d) ทำการสุ่มตัวอย่างขณะอบแห้ง
ทุก ๆ 30 min เพื่อตรวจความชื้นที่ลดลง 

   
 a b 
 

   
 c d 

Figure 6 a. Drying tea. b. The color of the tea during 
drying. c. The color of the dried tea. d. The color of tea.  
 
 
 
 
 
 
 

5.4 ผลการทดสอบเครื่องอบแห้งชาฝรั่งแบบถังครึ่งวงกลม 
ในการแปรรูปชาฝรั่ง (Figure 7) พบว่า ปริมาณชาฝรั่งก่อนอบแห้ง 
ครั ้งละ 10, 15 และ 20 kg ความชื ้นชาเฉลี ่ยก่อนอบแห้ง 
69.81, 71.08, 73.02% ตามลำดับ ขณะทดสอบสภาพแวดล้อม
มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27.14°C และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 55.71% 
เมื่อพิจารณาลักษณะการลดลงของความชื ้น ปริมาณชาที่ใช้
อบแห้ง 10 และ 15 kg ในช่วง 30 min ที่เริ่มต้นอบแห้งชาที่ใช้
อบแห้ง 10 kg มีล ักษณะการลดลงของความชื ้นเร็วที ่สุด 
รองลงมาเป็นชาที่ใช้อบแห้ง 15 kg ซ่ึงเห็นได้จากความชันของ
เส้นกราฟมีลักษณะเป็นเส้นตรงที่มีความชันน้อยกว่าชาที่ ใช้
อบแห้ง 10 kg เส้นกราฟพรอตด้วยสมการเส้นตรงและสมการ
โพลีโนเมียลกำลังสองมีลักษณะสอดคล้องกับสมการ  y = 
1.0602x + 70.125 และ y = -0.0017x2 - 0.363x + 73.508
และหลังอบแห้งชามีความชื้นเฉลี่ย 13% ใช้เวลาในการอบแห้ง 
55 และ110 min ส่วนชาที่ใช้อบแห้ง 20 kg ในช่วง 0-60 min
มีอัตราการลดลงของความชื้นน้อยสุด เมื่อเทียบกับสองกรณก่ีอน  
เส้นกราฟมีความชันน้อยแสดงว่าความชื้นค่อยลดลงช้า ๆ และ
ในช่วงหลัง 60-180 min เส้นกราฟมีความชันมากขึ้นเป็นช่วงที่
มีการลดลงของความชื้นอย่างรวดเร็ว เส้นกราฟพรอตด้วยสมการ 
โพลีโนเมียลกำลังสองมีลักษณะสอดคล้องกับสมการ  y = 
 -0.002x2 + 0.007x + 72.53 และหลังอบแห้งชามีความชื้น 
13% เวลาที่ใช้ในการอบแห้ง 175 min เครื่องอบแห้งชาฝรั่ง
แบบถังครึ่งวงกลมน้ีมีความสามารถสูงสุดในการอบแห้งชาฝรั่ง
หลังตัดขึ้นรูปครั้งละ 20 kg. การอบแห้งใช้แก๊สหุงต้มครั้งละ 
2.6 kg และประสิทธิภาพเชิงความร้อน 22.9% การลดลงของ
ความชื้นสัมพันธ์กับปริมาณชาที่ใช้ในการอบแห้ งผลผลิตผง 
ชาฝรั่งที่ได้มีลักษณะเป็นเกร็ดเล็ก สีของชาออกน้ำตาลแดงเข้ม 
เม่ือชงชาในน้ำได้สีของน้ำชาออกสีแดงหมากสุก 
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Figure 7 Relationship ofdryedtime and percent moisture content 

 
สรุป 

เครื่องอบแห้งชาฝรั่งแบบถังครึ ่งวงกลม มีส่วนประกอบ
สำคัญ 5 ส่วน คือ โครงสร้างส่วนฐาน, ชุดระบบส่งกำลังเพลา 
ใบคน, ถังอบแห้งแบบถังครึ่งวงกลม, ชุดท่อและพัดลม กล่อง
ควบคุมการทำงานมีตัวปรับอุณหภูมิ 0-300°C มีความสามารถ
อบแห้งชาที ่หมักแล้วได ้ส ูงส ุดครั ้งละ 20 kg การอบแห้ง 
ตั ้งอุณหภูมิ 100°C ใช้เวลาประมาณ 30 min จากนั ้นปรับ
อุณหภูมิลดลงมาที่ 90°C ใช้เวลาประมาณ 30 min ลมจากน้ัน
ปรับอุณหภูมิลดลงมาไว้ 80°C ชามีความชื้นเฉลี่ยก่อนอบแห้ง 
73.02% ที ่สภาพแวดล้อมมีอุณหภูม ิเฉลี ่ย 27.14°C และ
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 55.71% และได้ชาหลังอบแห้งมีความชื้น 
ของชาที่ 13%ใช้ในการอบแห้ง 175 min ใช้แก๊สหุงต้มครั้งละ 
2.6 kg และประสิทธิภาพเชิงความร้อน 22.9% ผลผลิตผง 
ชาฝรั่งที่ได้มีลักษณะเป็นเกร็ดเล็ก สีน้ำชาออกน้ำตาลแดงเข้ม 
เม่ือชงชาได้สีของน้ำชาออกสีแดงหมากสุก 
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บทคัดย่อ 

การตัดแต่งกิ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการจัดการสวนผลไม้หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ปัจจุบันเกษตรกรใช้แรงงาน  
ปีนขึ้นไปตัดแต่งก่ิง เพราะอุปกรณ์ตัดก่ิงบนที่สูง สามารถตัดขนาดก่ิงไม้ได้ไม่เกิน 1 น้ิว ส่วนการตัดก่ิงไม้ขนาดใหญ่จะใช้เครื่องยนต์
ซึ่งมีน้ำหนักมากไม่คล่องตัว และไม่สามารถตัดที่สูงได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบเครื่องตัดแต่งกิ่งแบบมอเตอร์
เกียร์ทดกำลัง ลักษณะที่สำคัญคือ เครื่องมีน้ำหนักเบา ด้ามจับทำจากวัสดุอลูมิเนียม สามารถปรับความยาวได้ สามารถตัดแต่ง  
กิ่งไม้ผลได้ถึงความสูง 5 เมตร ใบเลื่อยออกแบบเป็นเลื่อยโค้งขนาด 10 นิ้ว ใช้ต้นกำลังขับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 160 วัตต์ จาก
พลังงานแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ ชุดเกียร์ทด อัตรา 10 :1 ผลการทดสอบพบว่า เครื่องตัดแต่งกิ่งชนิดเลื่อยชักแบบมอเตอร์  
เกียร์ทดกำลัง มีความสามารถในการทำงาน 1.2 ไร่ต่อวัน ความเร็วมอเตอร์ที่เหม าะสม 2,000 รอบต่อนาที ในขณะที่วิธีการ 
ใช้แรงงานตัดแต่งกิ่งมีความสามารถในการทำงาน 0.75 ไร่ต่อวัน ผลการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพบว่า การใช้แรงงาน  
ตัดแต่งก่ิงมีต้นทุนค่าใช้จ่าย 800 บาท/ไร่ ในขณะที่การใช้เครื่องตัดแต่งก่ิงมีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำกว่าที่ 510 บาท/ไร่ และมีจุดคุ้มทุน
เม่ือตัดแต่งก่ิงเงาะ 22 ไร่ 

 
คำสำคัญ: เครื่องตัดแต่งก่ิงชนิดเลื่อยชัก; มอเตอร์เกียร์ทดกำลัง; ก่ิงเงาะ 
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Abstract 
Pruning is an important step in orchard management after harvesting. The current farmer workers 

climbed pruning because cutting equipment to higher ground, size can cut branches up to 1  inch. The cut 
branches of large engines, which weigh very agile and can’t cut the high ground. This research aims to develop 
a prototype pruning is a motor gear. The structure is a lightweight handheld made of an aluminum adjustable 
ax, able to prune fruit trees up to a height of 5 meters, the saw blade is designed as a 10-inch curved saw, used 
the electric motor power of 160 watts of power, 12-volt transmission gear ratio of 10:1. Test results showed 
that pruning hacksaw a motor gearbox reduction in the capacity of 1 .2  rai per day, the motor speed to 2 ,000 
rpm, Which the used of pruning labor has the capacity to work 0.75 rai per day .The economic analysis showed 
that the cost of pruning labor method was 800 baht/ rai while the cost of pruning machine was lower than at 
510 baht/rai and the break-even point of cutting rambutan branch was 22 rai. 

 
Keywords: Hacksaw machine, Motor gearbox, Rambutan branch 
 

บทนำ 

การตัดแต่งก่ิงเป็นวิธีปฏิบัติในสวนผลไม้อย่างหน่ึง ในช่วงแรก 
ของการปลูกไม้ผล จำเป็นต้องตัดแต่งบังคับให้ต้นไม้มีรูปร่าง 
และลักษณะรูปทรงตามต้องการเรียกว่า “การแต่งทรงต้น”  
ซึ่งทำในระยะ 2-3 ปีแรก ขณะที่ต้นไม้ยังมีขนาดเล็กอยู่ และ
เม่ือต้นไม้โตขึ้นจนสามารถให้ผลผลิตแล้ว ยังมีความจำเป็นต้อง
ตัดแต่งก่ิงของต้นไม้ออกบ้าง เพื่อให้ส่วนที่เหลือทำหน้าที่ในการ
ให้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที ่ (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน , 
2523) ปัจจุบันเครื่องมือในการตัดแต่งกิ่งมีมาก แต่ส่วนใหญ่
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับแรงงาน ซ่ึงพบปัญหาแรงงานขาดแคลน
และมีราคาแพง สำหรับเครื่องตัดแต่งกิ่งที่ใช้เครื่องยนต์หรือ
มอเตอร์ไฟฟ้า พบปัญหามีน้ำหนักมากไม่สะดวกกับการใช้งาน
ในแปลง ผู้วิจัยและคณะ ทำการวิจัยและพัฒนาเครื่องตัดแต่งก่ิง
ที ่มีน้ำหนักเบา ทำงานสะดวกและปลอดภัย โดยเครื ่องมือ 
ตัดแต่งกิ่งต้นแบบ ใช้มอเตอร์ขนาดเล็ก (Figure 1) และสร้าง
เกียร์ทดเพื่อเพิ่มแรงบิดให้มากพอสำหรับการตัดแต่งกิ่งเงาะ 
ด้ามจับทำจากอลูมิเนียมสามารถยืดหดได้ ทำงานได้คล่องตัว 
ทั้งการตัดแต่งกิ่งด้านล่างและบนที่สูง โดยใช้แบตเตอรี่ขนาด  
12 โวลต์ เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าต้นกำลัง 

 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ เครื่องวัดความเร็วรอบ
สำหรับวัดความเร็วรอบมอเตอร์ มัลติมิเตอร์สำหรับวัดค่า  
ความต่างศักย์ไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ นาฬิกา
สำหรับจับเวลาขณะทดสอบตัดแต่งก่ิงไม้เงาะ ชุดขับเคลื่อนและ
ปรับความเร็วการชักเลื่อยตัดแต่งกิ่ง (Figure 2) ซึ่งประกอบด้วย  
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 Hp อินเวอร์เตอร์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์  
มูเล่และสายพานสำหรับถ่ายทอดกำลังขับของมอเตอร์ไปยัง  
ชุดลูกเบี้ยวขับชักใบเลื่อย  

วิธีการวิจัย ติดตั้งชุดขับเคลื่อนเลื่อยชักและปรับความเร็ว
การชักเล ื ่อยบนแท่นเคร ื ่องมิลลิ ่ง ย ึดไม้เง าะขนาดเส้น 
ผ่านศูนย์กลาง 35 mm ติดกับโครงเหล็กด้วยอุปกรณ์ให้  
อยู่กับที่ จากนั้นทำการทดสอบตัดไม้เงาะโดยใช้ความถี่การชัก 
ที่ต่าง ๆ กัน (Table 1) โดยปรับความเร็วมอเตอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์  
วัดความถี่การชักจากเพลาลูกเปี้ยว จับเวลา วัดค่าการใช้พลังงาน 
ไฟฟ้า หลังจากได้ค่าความถี่เลื่อยชักที่เหมาะสม ศึกษาข้อมูล
และเลือกมอเตอร์ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ให้กำลังขับสูงนำมา
เป็นต้นกำลังของเลื่อยตัดแต่งก่ิงชนิดเลื่อยชัก ทำการออกแบบ
และสร้างเครื่องตัดแต่งกิ่งแบบมอเตอร์เกียร์ทดกำลัง (Figure 3)  
จากนั ้นทดสอบเบื ้องต้น ปรับปรุงแก้ไข และนำไปทดสอบ 
ตัดแต่งกิ่งต้นเงาะในสวนของเกษตรกร โดยเปรียบเทียบกับ
วิธีการที ่เกษตรกรใช้อยู ่ในปัจจุบัน วิเคราะห์ผลและสร ุปผล  
การดำเนินงาน 
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ผลและวิจารณ์ 

ผลการทดสอบหาความถี ่การชักที ่เหมาะสมของเล ื ่อย  
ตัดแต่งกิ ่งแบบเลื่อยชัก พบว่าความถี่การชักที ่เหมาะสมคือ 
2,000 rpm (Table 1) โดยใช้เวลาในการตัด 9 s ซึ่งน้อยกว่า
ความถี่การชักอื่น ๆ ในขณะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่แตกต่างกัน
ทุกความถี่การชักที่ทำการทดสอบ โดยใช้ใบเลื่อยที่มีความหนา 
1.2-1.5 มิลลิเมตร ซ่ึงเป็นขนาดที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด 

 
Table 1  Test results for the speed of pruning rambutan,  
size 35 mm with a curved saw. 

Speed 
(rpm) 

Cutting time 
(sec) 

Power consumption. 
(watt) 

1,400 24 36 
1,600 19 34.8 
1,800 10 34.8 
2,000 9 36 
2,200 11 36 

 
เครื่องตัดแต่งก่ิงไม้เงาะแบบมอเตอร์เกียร์ทดกำลัง (Figure 3)  

ถูกออกแบบให้ห้องเกียร์ทดความเร ็วรอบ  (Figure 4) จาก 
20,000 เป็น 2,000 rpm ซึ ่งจะช่วยเพิ ่มแรงบิดให้มากขึ้น  
ด้ามจับสามารถยืดและหดได้โดยใช้ลูกเบี ้ยวเป็นกลไกล็อค 
(Figure 5) สามารถตัดแต่งกิ ่งไม้ได้ความยาวสูงสุด 4.5 m 
ในขณะที ่ว ิธีของเกษตรกรจะใช้อุปกรณ์เลื ่อยโค้งต ่อด ้าม
อลูมิเนียม ซึ ่งมีข้อจำกัดตัดแต่งกิ ่งของต ้นไม้ได้สูงสุด 3 m  
หากสูงกว่าน้ีเกษตรกรต้องปีนต้นหรือใช้บันไดปีนขึ้นตัดแต่งก่ิง 
(Figure 6) ผลการทดสอบเปรียบเทียบการตัดแต่งก่ิงเงาะโรงเรียน 
อายุ 15 years ระยะปลูก 10 x 10 m พบว่าการใช้เคร ื ่อง 
ตัดแต่งก่ิงเงาะชนิดเลื่อยชักแบบมอเตอร์เกียร์ทดกำลัง ใช้เวลา
ในการต ัดเฉลี ่ย 25.1 min/Tree (Figure 7) ในขณะที ่ว ิ ธี 
ของเกษตรกรใช้เวลามากกว่าท ี ่  39.98 min/Tree ท ี ่ เส้น 
ผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มและความสูงของต้นเงาะเฉลี่ยใกล้เคียง
กัน ดังแสดงใน Table 2 

 
 
 

Table 2 Test results of pruning rambutan Branch with  
Farmer method and prototype method. 

Pruning  
method 

Bush  
diameter of  
rambutan  

tree 

Height of  
rambutan  

tree 

pruning 
time 

 (m) (m) (min) 
conventional 7.80 7.20 39.98 

prototype 7.60 7.10 25.1 
 

 
Figure 1 Small DC Motor 12 Volt 

 

 
Figure 2 Test the cutting speed of the Pruning saw 

 

 
Figure 3 Motor gear type pruning machine 
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Figure 4 Gear set 

 

 
Figure 5 Handle and cam for locking 

 

 
Figure 6 Conventional method 

 

 
Figure 7 Prototype method 

เครื ่องตัดแต่งกิ ่งเงาะชนิดเลื ่อยชักแบบมอเตอร์เก ียร์  
ทดกำลัง มีน้ำหนักเบา ด้ามจับเป็นอลูมิเนียมสามารถปรับ 
ความยาวได้ 1.7-4.5 m ทำงานได้คล่องตัวเพราะใช้แบตเตอร์รี่
ขนาดเล็ก 5A จำนวน 2 ลูก เป็นแหล่งพลังงาน ซ่ึงมีน้ำหนักเบา
และสามารถสะพายได้สะดวก หร ือใช ้แบตเตอร ์ร ี ่รถยนต์  
กับรถเข็นซึ่งจะทำงานได้นานขึ้น เหมาะสมสำหรับการตัดแต่ง
กิ ่งไม้ขนาด 25-100 mm แต่ไม่เหมาะกับกิ ่งไม ้ท ี ่มีขนาด 
เล็กกว่า 10 mm เพราะขณะตัดก่ิงไม้จะโยกตามจังหวะการชัก
ของเลื่อยทำให้ตัดได้ยาก ส่วนการตัดไม้ขนาดใหญ่ 120-150 mm  
สามารถตัดได้แต่ต้องระวังก่ิงไม้หนีบเลื่อย 

 
สรุป 

เครื่องมือตัดแต่งกิ่งแบบมอเตอร์เกียร์ทดกำลังชนิดเลื่อยชัก  
ใช้มอเตอร์ชนิด RS-770S-9119 (Figure 1) กำลังไฟฟ้า 160 w 
ความเร็วรอบ 20,000 rpm ซึ่งเป็นมอเตอร์ขนาดเล็กน้ำหนัก 
350 g ทดรอบด้วยอัตราทด 10:1 เพื ่อให้ได้ความเร็วรอบ
เหมาะสมที่ 2,000 rpm ใบเลื่อยเป็นเลื่อยโค้งขนาดความยาว 
250 mm สามารถตัดแต ่งกิ ่งเงาะขนาด 25-100 mm ได้  
โดยสอดคล้องกับสมมติฐาน ว่าเม่ือทดความเร็วรอบมอเตอร์ลง
จะได้แรงบิดที่เพลามากขึ้น จะทำให้สามารถตัดไม้ที่มีขนาดใหญ่
ได้มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องสไลด์กล้วยน้ำว้า ตัวเครื่องสไดล์ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ  
ชุดโครงสร้างเครื่อง ชุดต้นกำลังมอเตอร์ ชุดใบมีด ทำการป้อนกล้วยน้ำว้าไปยังช่องป้อน และทำการเก็บข้อมูล โดยทำการทดสอบ
ความเร็วรอบที่ใช้ คือ 56 38 และ 32 รอบ/นาที ทดสอบความหนาของใบมีดเพื่อตั้งความหนาของกล้วย จำนวน 2 ระดับ คือ 1.7 
และ 0.5 มิลลิเมตร ผลการทดลองพบว่าประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องที่ความเร็วรอบ 32 38 และ 56 รอบ/นาที ตามลำดับ 
ระดับใบมีด 1.7 มิลลิเมตร ให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีที ่สุด  ส่วนความเร็วรอบที่ 56 รอบ/นาที จะได้ปริมาณน้ำหนัก 
ของกล้วยน้อยที่สุด 

 
คำสำคัญ: กล้วย, สไลด์, การพัฒนา 
 
Abstract 

The objective of this research was to design and development of banana slide machine . The machine 
consists of 3 main parts, namely the machine structure set, Motor power unit and blade set. The scale of banana 
was 1.7 and 1 millimeter thickness.  The speed used is 56 38 and 32 rpm. The results found that the efficiency 
of the operating speed of machine was 32 38 and 56 rpm respectively, at lade level 1.7 mm provided the best 
performance. As the speed of 56 rpm, the lower weight of the banana was recorded. 
 
Keywords: banana, slide, development 
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บทนำ 

ปัจจุบ ันอุตสาหกรรมการเกษตร จัดได ้ว ่าเป ็นธุรกิจ 
ทางการเกษตรประเภทหน่ึง ที่เก่ียวข้องกับการผลิต การแปรรูป 
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง  ๆ  ไม่ว่า 
จะเป็นการนำวัตถุดิบมาใช้โดยตรงหรือการนำผลพลอยได้
วัตถุดิบบางประเภทมาใช้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใด ซึ่งวัตถุดิบ
ดังกล่าวที่ว่ามานี้จะต้องผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักร
เพื่อให้เป็นกระบวนการทางด้านอุตสาหกรรม นอกจากน้ีเม่ือได้
เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาจะมีการนำผลิตภัณฑ์นั ้นออกจำหน่าย  
เพื่อสร้างรายได้และสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้  
คนทั่วไปได้นำไปต่อยอดและใช้งานได้อีก การเกษตรเป็นงาน 
ที่สำคัญสำหรับประเทศไทยเพราะเป็นงานที่สร้างรายได้ให้แก่
บ้านเมืองโดยส่วนรวม ผลิตผลทางการเกษตรเป็นปัจจัยสนับสนุน 
ให้เกิดสินค้า อาหาร ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้ภายในประเทศ
และส่งจำหน่ายเป็นสินค้าส่งออก อาจกล่าวได้ว่าการเกษตร  
มีความสำคัญต่อความเจริญของประเทศ การเกษตรมีความสำคัญ 
ในแง่ของการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ ที่จะเห็นได้จากการที่เรา
มีผลิตผลทางการเกษตรเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ 
เกษตรกรมีรายได้มีฐานะดีขึ ้นนอกจากนี ้ย ังมีผลิตผลเหลือ
ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยอาจจะมีการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าได้อีกด้วย 
(กรมวิชาการเกษตร, 2561) 

กล้วยเป็นพืชที่ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำ อีกทั้งปลูกแล้วยัง
ดูแลรักษาง่าย สามารถให้ผลผลิตเร็ว พร้อมกับเจริญเต ิบโต  
ได ้ด ีในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั ้งตลาดค้าขายย ังมี  
ความคล่องตัวสูง ทั้งภายในประเทศและส่งออก ดังนั้นกล้วย  
จึงเป็นผลไม้ที่เกษตรกรควรพิจารณาปลูกเป็นการค้า ในลักษณะ 
พืชหลักหรือแซมพืชอื่น เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ 
อีกทางหนึ่ง อีกทั้งในปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มกันของชาวบ้าน
ในชุมชนเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในทางด้านเศรษฐกิจ 
กล้วยที ่ม ีความสำคัญสร ้างรายได้ให ้แก่ประเทศเป ็นหลัก  
คือกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอม จึงทำให้ชาวบ้านหลายพื ้นที่  
ของประเทศนิยมปลูกกล้วยทั้งสองชนิดกันอย่างแพร่หลาย ทั้งน้ี
คุณภาพกล้วยจะแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ แต่หาก
พื้นที่ใดพบข้อจำกัดการปลูกก็จะมีการปรับปรุงแก้ไข พัฒนา
สายพันธ์ุ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภูมิประเทศ อีกทั้ง

ยังมีการแปรรูปกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่
กล้วยมากยิ่งขึ้น (ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา, 2560)  

ทางวิจัยได ้เล็งเห็นความสำคัญในการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตของกลุ่มชุมชน เน่ืองจากกล้วยเป็นพืชที่ใช้ต้นทุนต่ำ 
และยังดูแลรักษาง่ายตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้ผลผลิต
ทางการเกษตรของกล้วยมีปริมาณที ่มากเกินหรือเร ียกว่า 
ล้นตลาดนั้นเอง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จึงเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการลดปริมาณกล้วยในท้องตลาดให้เกิดความสมดุล  
อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของกล้วยได้อีกด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์
ของกล้วยที ่ผ่านการแปรรูปหลัก  ๆ  ได้แก่ กล้วยฉาบ กล้วย 
เบรกแตก กล้วยอบเนย กล้วยตาก กล้วยกวน ท๊อฟฟี ่กล้วย  
เป็นต้น ซ่ึงทางผู้วิจัยมีความสนใจในเรื่องของการแปรรูปกล้วย 
ในรูปแบบกล้วยฉาบ ซึ่งได้ทำการสำรวจ ศึกษาและสอบถาม
จากกลุ ่มแม่บ ้านที ่ผล ิตกล้วยฉาบ พบว่าข ั ้นตอนการทำ 
กล้วยฉาบนั้น มีปัญหาในการฝานกล้วยดิบ ให้เป็นแผ่นบาง  ๆ 
โดยปกติแล้ว จะทำการฝานโดยใช้มีดสองคม เป็นต้น ซ่ึงพบว่า 
การใช้มีดสองคมในการฝานกล้วยให้เป็นแผ่นบาง ๆ  นั้น มีขนาด 
ที่ไม่สม่ำเสมอและรูปทรงที่ผิดเพี้ยนไป การทำงานด้วยแรงงานคน 
ค่อนข้างมีความล่าช้า เกิดอุบัติเหตุในการสไลด์กล้วย และอาจ
เกิดการปนเปื ้อนสิ ่งแปลกปลอม เพื ่อที ่จะยกระดับคุณภาพ 
ของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตกล้วยฉาบนั้น ทางผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดในการพัฒนาทำเครื่องสไลด์กล้วย เพื่อให้ได้กล้วยที่มี
ขนาดและรูปร่าง สม่ำเสมอและสวยงาม น่ารับประทาน อีกทั้ง
ยังสามารถลดเวลาการทำกล้วยฉาบให้มีเวลาสั ้นลงและมี
ประสิทธิภาพ จากเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมาทางกลุ่มผู้วิจัยจึงได้
ออกแบบและสร้างเครื ่องสไลด์กล้วยน้ำว้า เป็นต้นแบบใน
อุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุน ลดเวลาในการผลิต 
และลดการใช้แรงงานคนในกระบวนการ 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของกล้วยน้ำว้า 
เพื่อใช้ในการออกแบบและสร้างเครื่องสไลด์กล้วยน้ำว้า 

ให้สามารถลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้จึงผลการศึกษาขนาด  
ของกล้วยน้ำว้า จากการศึกษาขนาดของกล้วยน้ำว้า ความกว้าง
และความยาว ของกล้วยน้ำว้า จำนวน 30 ผล พบว่าขนาด
ความกว้างของกล้วยน้ำว้าเฉลี ่ยอยู่ที่ 30.25 มิลลิเมตร และ
ค่าเฉลี่ยของความยาวอยู่ที่ 94.80 มิลลิมตร  
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Figure 1 กล้วยน้ำว้าที่ปลอกเปลือกเพื่อวัดขนาด 

 
ออกแบบและสร้างเครื่องสไลด์กล้วยน้ำว้า 

1. การออกแบบเครื่องสไลด์กล้วยน้ำว้า  
หลังจากที่ทำการวัดกายภาพของกล้วยแล้วเสร็จ และศึกษา 

ข้อมูลงานวิจัยที่ผ่านมา จึงทำการออกแบบเครื่องสไลด์กล้วยน้ำว้า 
เบื้องต้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังภาพที่ 2 

 
Figure 2 แบบเครื่องสไลด์กล้วยน้ำว้า 

 
2. ทำการออกแบบชุดใบมีด 
เครื่องสไลด์กล้วยน้ำว้าได้ออกแบบตามหลักการคำนวณ

และการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลของ บรรเลงและกิตติ (2530)  
ใบมีดทำจากโลหะไร้สนิม โดยใบมีดสามารถถอดออกและล้าง
ทำความสะอาดได้ ใบมีดสามารถสลด์กล้วยได้ทั้งไปและกลับ 
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน ดังภาพประกอบที่ 3 

 
Figure 3 ชุดใบมีด  

 
3. ช่องสำหรับบรรจุกล้วย 
จุดเด่นของงานวิจัยนี้ คือ การออกแบบช่องป้อนให้สามารถ 

บรรจุกล้วยได้ จำนวน 5 ช่อง 1 ช่องสามารถบรรจุ ได้แถวละ 
10 ลูก ทำให้ผู้ใช้งานสะดวกในการใช้งาน และออกแบบให้มี
ขนาดแต่ละช่องให้มีขนาดเหมาะสม ตามขนาดของกล้วย วัสดุ 
ที่ใช้ทำจากโลหะไร้สนิม และถอดเพื่อล้างทำความสะอาดได้ง่าย 
ดังภาพประกอบที่ 4 

 
Figure 4 ช่องใส่กล้วย 

 
4. ชุดต้นกำลัง 
ชุดต้นกำลัง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า AC ขนาด 1/4 แรงม้า  

220 โวลต์ ที่ความเร็วรอบ 1,450 รอบ/นาที และกระปุกเกยีรท์ด  
1/40 1 ตัว และความเร็วรอบที่เหมาะสมในการทำการทดลอง 
โดยปรับเปลี่ยนขนาดมู่เลย์ โดยใช้มู่เล่ย์ ร่อง A ขนาด 6 น้ิว  
1 ตัว, 4 น้ิว 1 ตัว และ 3.5 น้ิว 1 ตัว ดังภาพประกอบที่ 4 
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Figure 5 ชุดต้นกำลัง 

 
การหาประสิทธิภาพของเครื่องสไลด์กล้วยน้ำว้า  

การหาประสิทธิภาพเครื่องสไลด์กล้วยน้ำว้าหาได้โดยใช้
น้ำหนักกล้วยน้ำว้าชิ้นที่ดีและน้ำหนักกล้วยน้ำว้าก่อนเข้าเครื่อง
แล้วนำมาคำนวณและเขียนแผนภูมิ ดังสมการที่ 1 

η=
น้ำหนักกล้วยน้ำว้าชิ้นท่ีดี

น้ำหนักกล้วยน้ำว้าก่อนเข้าเคร่ือง
× 100% (1) 

 
ทำการทดสอบและเก็บข้อมูล 

ทำการทดสอบตามเงื ่อนไขที่ได้ออกแบบไว้ ด้วยเครื่อง
สไลด์กล้วยน้ำว้า เครื่องจริง ดังภาพประกอบที่ 6 และทำการ
บันทึกผลผลการทดสอบ 

 
Figure 6 เครื่องสไลด์กล้วยน้ำว้า 

 
 
 

ผลและวิจารณ์ 
ทำการทดสอบ โดยสไลด์กล้วยที่ความเร็วรอบ 32 38 และ 

56 รอบ/นาที โดยทำการเปลี่ยนมู่เลย์เพื่อปรับความเร็วรอบ 
และปรับแผ่นลองใบมีด ให้มีขนาดแผ่นกล้วยที่ต้องการคือ 1.7 
และ 0.7 มิลลิเมตร โดยใช้ฟิลเลอร์เกจเป็นตัววัด เพื่อให้ได้  
แผ่นกล้วยที่ผ่านการสไลด์ตามเงื่อนไขที่ต้องทำการทดสอบ  

ผลการทดสอบ พบว่าเครื ่องสไลด์กล้วยน้ำว้า สามารถ
สไลด์กล้วยน้ำว้าให้ออกมาเป็นแผ่นได้เป็นอย่างดี และปัญหา 
ที่พบในการสไลด์กล้วยจะมียางของกล้วยติดอยู่บริเวณใบมีด
และตะแกรง ซึ่งทำให้เสียเวลาในการทำความสะอาด ในบางครั้ง  
เน่ืองจากหากมียางมาเกาะมากเกินไป จะทำให้ใบมีดไม่คม และ
ทำให้เกิดความเสียหายต่อการสไลด์ได้ จากตารางบันทึกผล  
การทดสอบจะพบว่า การทดสอบโดยใช้มู ่เล่ย์ขนาด 3.5 น้ิว  
จะได้ความเร็วรอบ 56 รอบต่อนาที และขนาดใบมีด 1.7 มิลลิเมตร  
จะได้ปริมาณของกล้วยที่สไลด์ออกมานั ้นสมบูรณ์มากที่สุด 
เนื่องจากมู่เล่ย์ขนาด 3.5 นิ้ว จะมีความเร็วรอบในการที่จะไสลด์ 
กล้วยได้รวดเร็วเร็ว  

ส่วนความเร็วรอบ 38 และ 32 รอบ/นาที ขนาดมู่เลย์ 6 น้ิว  
มู่เลย์ขนาด 4 นิ้ว นั้นพบว่าการทดลองแต่ละครั้งจะใช้เวลา  
ในการสไลด์ใกล้เคียงกัน ผลการทดสอบด้านประสิทธิภาพ 
การทำงานเชิงตัวเลขได้อธิบาย ไว้ดังภาพประกอบที่ 7  

 
Figure 7 กราฟแสดงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง 

 
จากกราฟเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว

รอบที่ใช้ในการสไลด์กล้วยน้ำว้ากับประสิทธิภาพการทำงาน 
ของเครื่องจากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ขนาดความหนาของกล้วยที่
การปรับตั้งขนาดใบมีดที่ 1.7 มิลลิเมตร  ที่ความเร็วรอบ 56 38 
และ 32 รอบ/นาที จะให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง 
อยู่ที่ 92 82 และ 80 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ขนาดความหนา 
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ของกล้วยที ่การปรับต ั ้งขนาดใบมีดที ่ 0.7 มิลลิเมตร  
ที่ความเร็วรอบ 56 38 และ 32 รอบ/นาที จะให้ประสิทธิภาพ
การทำงานของเครื่องอยู่ที่ 75 79 และ 83 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ  
ประสิทธิภาพที่ดีสุด ในการทำงานของเครื่องอยู่ที่ 92 เปอร์เซ็นต์  
และได้ทำการเปรียบเทียบการทำงานระหว่างเครื ่องสไลด์  
กล้วยน้ำว้า กับแรงงานคนผลการทดสอบดังตารางที่ 1 พบว่า
เครื่องสไลด์กล้วยน้ำว้าที่ทำการออกแบบสามารถ ทำงานได้เร็ว
กว่าการใช้แรงงานคนถึง 3 เท่า 

 
Table. 1 ตารางเปรียบเทียบเครื่องจักรกับแรงงานคน 

 
 

สรุป  

สรุปผลการทำงานของเครื ่องสไลด์กล้วยน้ำว้า พบว่า
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูงสุดอยู่ที่ 92 เปอร์เซ็นต์  
ที่ความเร็วรอบ 32 รอบ/นาที กล้วยที่ผ่านการสไลด์แสดงไว้  
ในภาพที ่ 8 และเมื ่อเปรียบเทียบการทำงานของเครื ่อง กับ
แรงงานคน เครื่องสไลด์กล้วย สามารถลดเวลาในการทำงาน 
ลดต้นทุนด้านเวลา ลดปัญหาการบาดเจ็บและเมื่อยล้าในการ
ทำงานได้ดี  

 
Figure 8 กล้วยที่ผ่านการสไลด์ด้วยเครื่อง 

ข้อเสนอแนะ 

เนื ่องจากกล้วยที ่ทำการสไลด์เป็นกล้วยดิบทำให้มียาง
เหนียวติดในส่วนของใบมีด ก่อนการสไลด์ควรมีการชโลมน้ำมัน
พืชก็จะช่วยให้ไม่ต้องมาทำความสะอาดชุดใบมีดได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 

มะม่วงสุกตัดแต่งพร้อมบริโภคเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียง่ายเนื่องจากความเสียหายของเนื้อเยื่อผลไม้รวมถึงการปนเปื้อน 
ของเชื้อจุลินทรีย์ระหว่างกระบวนการแปรรูปขั้นต้น งานวิจัยน้ีจึงมีเป้าหมายในการศึกษาผลของเทคนิคกระแสไฟฟ้าความเข้มต่ำต่อ
การรักษาคุณลักษณะเชิงคุณภาพของมะม่วงสุกตัดแต่งพร้อมบริโภค โดยเริ่มแรกได้ทำการศึกษาประสิทธิ ภาพของสารละลาย
ตัวกลางกรดอินทรีย์ 3 ชนิด (กรดซิตริก กรดแลกติก และกรดฟูมาริก) ร่วมกับการใช้กระแสไฟฟ้าความเข้มต่ำต่อการลดปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์นเปื้อนในมะม่วงสุกตัดแต่งพร้อมบริโภค พบว่าสารละลายกรดแลกติกเป็นสารละลายตัวกลางในการนำไฟฟ้า  
ที่สามารถลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในมะม่วงสุกตัดแต่งพร้อมบริโภคได้มากที่สุดถึง 1.42 log CFU/g (P < 0.05) โดย 
ไม่ส่งผลต่อค่าสีของมะม่วงสุกตัดแต่งพร้อมบริโภค จากน้ันจึงทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการใช้กระแสไฟฟ้าความเข้มต่ำ 
(ความเข้มกระแสไฟฟ้า ความเข้มข้นสารละลายตัวกลาง เวลา) ต่อการรักษาคุณภาพมะม่วงสุกตัดแต่งพร้อมบริโภค พบว่าการใช้
กระแสไฟฟ้า 0.10 แอมแปร์ ร่วมกับสารละลายกรดแลกติก 2% (v/v) เป็นเวลา 10 นาที ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการลดปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์ (P < 0.05) โดยไม่ส่งผลกระทบต่อร้อยละการสูญเสียน้ำหนัก คุณภาพสี ความแน่นเนื้อ ค่าความเป็นกรดด่าง  
และปริมาณของแข็งที่ลายน้ำได้เม่ือเทียบกับมะม่วงสุกตัดแต่งพร้อมบริโภคชุดควบคุม (P > 0.05) 

 
คำสำคัญ: มะม่วงสุกตัดแต่งพร้อมบริโภค, กระแสไฟฟ้าความเข้มต่ำ, คุณลักษณะเชิงคุณภาพ 
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Abstract 
Ready-to-eat fresh cut mangos are highly perishable food due to the tissue damages and microbial 

contamination during minimally process. This research aimed to study the effect of low-amperage electric 
current technique on quality attributes of ready-to-eat fresh cut mango. At first, the effect of three types of 
organic acid solution (citric acid, lactic acid and fumaric acid) as electrolytic solution combined with low-
amperage electric current on microbial load reduction on ready-to-eat fresh cut mangos was investigated. The 
result showed that lactic acid was the best electrolytic solution that can use to reduce microbial load on ready-
to-eat fresh cut mango by 1.42 log CFU/g (P< 0.05) without affecting to color of fresh cut mango. After that, the 
optimum electrical treatment condition (level of direct electric current, the concentration of electrolytic 
solution and treatment time) for retaining the quality of fresh-cut mango was studied. Using direct electric 
current at 0.1 Ampere with lactic acid 2% (v/v) as electrolytic solution for 10 minutes was found to be the best 
treatment condition for reducing microbial loads (P< 0.05) by having no effect on percentage of weight loss, 
color quality, firmness, pH and total soluble solids when compared to untreated ready-to-eat fresh cut mango 
(P > 0.05). 
 
Keywords: Ready-to-eat fresh cut mango, Low-amperage electric current, Quality attributes 
 

บทนำ 

มะม่วงสุกเป็นผลิตผลที่ได้รับความนิยมบริโภคทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ เนื ่องจากมีรสชาติหวาน และมีกลิ ่นหอม  
น่ารับประทาน (ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร , 2551) แต่มะม่วงสุก 
ในสภาพที ่ผ่านการตัดแต่งเบื้องต้นมักมีปัญหาที ่สำคัญ คือ  
มีอายุการวางจำหน่ายที่สั้นซ่ึงมักมีสาเหตุการเสื่อมเสียที่เกิดจาก
การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในขั้นตอนการตัดแต่ง และการเกิด  
สีน้ำตาลระหว่างการเก็บรักษา (ระจิตร สุวพานิช, 2555) ซ่ึง
กระบวนการถนอมอาหารจำพวกผักผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค
มักไม่สามารถใช้ความร้อนในการแปรรูปได้ ส่วนใหญ่จึงนิยมใช้
การถนอมอาหารประเภทที่ไม่ใช้ความร้อน หรือ non-thermal 
processing ซึ ่งเป็นกระบวนการที่สามารถยับยั้งการทำงาน 
ของเชื้อจุลินทรีย์และเอนไซม์ได้โดยไม่ส่งผลเสียต่อความสด
และรสชาติของเน้ืออาหาร  

การใช้เทคนิคกระแสไฟฟ้าความเข้มต่ำซึ ่งเป็นหนึ ่งใน
กระบวนถนอมอาหารโดยไม่ใช ้ความร ้อนและเป็นวิธ ีที ่มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ โดยกระแสไฟฟ้ามีกลไก
ในการทำลายจุลินทรีย์โดยจะทำให้เกิดการทำลายเยื่อหุ้มเซลล์
แบคทีเรียหรือเกิดกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสบริเวณพื้นผิว 
ของโมเลกุล ส่งผลให้มีการเพิ ่มขนาดของรูพรุนที ่บริเวณเยื่อ 

หุ ้มเซลล์ (Park et al., 2003) นอกจากนี ้กระแสไฟฟ ้ ายั ง
สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ได้โดยจะส่งผลให้รูปร่าง
ของเอนไซม์ส ูญเส ียสภาพตามธรรมชาต ิ ขณะที ่การนำ 
กรดอินทรีย์ที่เป็นกรดอ่อนมาใช้ร่วมกับเทคนิคกระแสไฟฟ้า
ความเข้มต่ำ โดยกรดอ่อนมีคุณสมบัติเป็นสารละลายตัวกลาง 
ที ่สามารถนำไฟฟ้าได้และมีค ุณสมบัต ิเป็น antimicrobial  
ซ่ึงกรดอ่อนสามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์และจะเกิดการแตกตัว
ภายในเซลล์ทำให้ค่า pH ลดลง ทำให้เกิดการรบกวนหน้าที่ 
ของเซลล์เมมเบรนโดยที ่โมเลกุลของกรดอินทร ีย์อาจจะมี  
การตอบสนองต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ เป็นผลให้มีเป็นรูพรุน
เพิ่มขึ้นและส่งผลต่อการรบกวนระบบเมตาบอลิซึม (Hirshfield 
et al., 2003) เมื่อนำเทคนิคกระแสไฟฟ้าความเข้มต่ำมาใช้
ร ่วมกับกรดอินทรีย์อาจจะส่งผลให้สามารถยืดอายุการเก็บ
รักษามะม่วงสุกตัดแต่งพร้อมบริโภคได้ 

ดังน้ัน งานวิจัยจึงน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
มะม่วงสุกตัดแต่งพร้อมบริโภคโดยใช้เทคนิคกระแสไฟฟ้า  
ความเข้มต่ำซึ ่งเป็นวิธีที ่ใช้งานได้ง่าย ราคาถูกและปลอดภัย  
ต่อผู้ปฏิบัติงาน 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

การเตรียมตัวอย่าง 
นำมะม่วงน้ำดอกไม้ที ่มีเปลือกสีเหลืองประมาณ 75%  

ของผล มาบ่มที ่อุณหภูมิห้องประมาณ 3-4 วัน จากนั ้นนำ
มะม่วงน้ำดอกไม้และอุปกรณ์ต่างๆแช่ในสารละลายโซเดียม
ไฮเปอร์คลอไรท์ความเข้มข้น 100 ppm เป็นเวลา 2 นาที  
เพื่อทำความสะอาด ปอกเปลือกมะม่วง ตัวอย่างมะม่วงที่ ใช้ 
ในการศึกษาจะไม่ใช้เน้ือมะม่วงที่ติดกับขั้วผลและส่วนปลายผล
เพื่อลดความแปรปรวนที่อาจเกิดขึ้น จากน้ันทำการหั่นเน้ือมะม่วง 
ส่วนที่เหลือให้ได้ขนาด 3 × 3 × 3 cm3  

 
การศึกษาชนิดของสารละลายตัวกลางที ่เหมาะสมต่อการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะม่วงสุกตัดแต่งพร้อมบริโภค 

นำมะม่วงที่ผ่านการเตรียมเรียบร้อยแล้ว ไปทำการทดลอง
เปรียบเทียบระหว่างมะม่วงสุกตัดแต่งชุดควบคุม (CT) กับ
มะม่วงสุกตัดแต่งที่ผ่านการแช่ในสารละลายกรดอินทรีย์ 3 ชนิด
ที่ความเข้มข้น 1% เพียงอย่างเดียว (กรดซิตริก (CA) กรดแลคติก  
(LA) และกรดฟูมาริก (FA)) และมะม่วงสุกตัดแต่งที่ผ่านการแช่
ในสารละลายกรดอินทรีย์ความเข้มข้น 1% ทั้ง 3 ชนิดร่วมกับ
กระแสไฟฟ้า (กระแสไฟฟ้ากับกรดซิตริก (ACA) กระแสไฟฟ้า
กับกรดแลคติก (ALA) และกระแสไฟฟ้ากับกรดฟูมาริก (AFA)) 
โดยนำไปผ่านกระแสไฟฟ้าโดยใช้เคร ื ่องต ้นแบบกำเ นิด
กระแสไฟฟ้าตรงที่มีความเข้มสนามไฟฟ้าต่ำที่ระดับความเข้ม
กระแสไฟฟ้า 0.1 แอมแปร์ เป็นเวลา 10 นาที ในอัตราส่วน
ตัวอย่างต่อสารละลายเท่ากับ 1: 20 (g/ml) จากน้ันสุ่มตัวอย่าง
เพื่อทำการวิเคราะห์ค่าสี (Hunter L*a*b*: CR-14 Color Reader)  
และปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดที่หลงเหลือ (BAM, 2001) แล้ว 
ทำการพิจารณาชนิดของสารละลายตัวกลางที่เหมาะสมต่อค่าสี
และปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดของตัวอย่างเพื่อใช้ในการศึกษา
ตอนต่อไป 

 
 
 
 

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อคุณภาพของมะม่วงสุกตัดแต่ง
พร้อมบริโภค 

นำมะม่วงที่ผ่านการเตรียมเรียบร้อยแล้ว ไปผ่านกระแสไฟฟ้า 
โดยใช้เครื ่องต้นแบบกำเนิดกระแสไฟฟ้าตรงที ่มีความเข้ม
สนามไฟฟ้าต่ำที่ระดับความเข้มกระแสไฟฟ้า 0.05, 0.10 และ 
0.15 แอมแปร์ โดยใช้สารละลายตัวกลางชนิดที่เหมาะสมที่สุด
จากการศึกษาในข้อ 2.2 เป็นตัวกลางในการนำไฟฟ้าที่ความเข้มข้น 
แตกต ่ างก ัน  3 ระด ับ  ค ื อ  0.5%, 1% และ  1.5% (w/w)  
ในอัตราส่วนตัวอย่างต่อสารละลายเท่ากับ 1: 20 (g/ml) และ
ใช้ระยะเวลาในการผ่านกระแสไฟฟ้าที ่ 3 ระดับ คือ 5, 10  
และ 15 นาที จากนั ้นสุ่มตัวอย่างเพื ่อทำการวิเคราะห์ค่าสี  
และปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด เพื่อคัดเลือกสภาวะที่เหมาะสม 

 
การศึกษาผลของเทคนิคกระแสไฟฟ้าความเข้มต่ำต่อการรักษา
คุณลักษณะเชิงคุณภาพของมะม่วงสุกตัดแต่งพร้อมบริโภค 

จากนั้นนำมะม่วงที่ผ่านการเตรียมเรียบร้อยแล้ว ไปผ่าน
กระแสไฟฟ้าโดยใช้เครื ่องต้นแบบกำเนิดกระแสไฟฟ้าตรง  
ที่มีความเข้มสนามไฟฟ้าต่ำ โดยใช้สภาวะที่เหมาะสมซึ่งผ่าน
การคัดเลือกจากข้อ 2.3 เปรียบเทียบกับตัวอย่างมะม่วงซ่ึงไม่มี
การผ่านกระแสไฟฟ้าเป็นชุดควบคุม แล้วจึงตรวจสอบคุณภาพ
ทางกายภาพและเคมีดังต่อไปน้ี 

การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ 
1. การตรวจวัดค่าสี Color Reader โดยใช้ระบบ Hunter 

L* a* b* 
2. ตรวจสอบน้ำหนักที่สูญเสีย (%น้ำหนักที่สูญเสีย)  

น้ำหนักที ่ส ูญเสีย = ((น้ำหนักเริ ่มต ้น – น้ำหนัก 
หลังการเก็บรักษา))/น้ำหนักเริ่มต้น 
3. ตรวจสอบความแน่นเน้ือ วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ Fruit 

hardness tester 1 kg (NOW รุ่น INS-0122) 

การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี 
4. ตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) วิเคราะห์ด้วยเครื่อง  

pH Meter  
5. ตรวจวัดปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ (Total 

Soluble Solid: TSS) ว ิ เคราะห์ด ้วยเคร ื ่อง Hand 

refractometer (ATAGO รุ่น MASTER-20α) 
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การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติ 
วางแผนการทดลองแบบ CRD (Complete Randomized 

Design) ในข้อ 2.2 และ 2.4 และวางแผนการทดลองแบบ  
3 x 3 x 3 แฟคทอเรียล ในข้อ 2.3 โดยวิเคราะห์ความแตกต่าง
ทางสถิติโดยวิธี Analysis Of Variance (ANOVA) แล้วทำการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New 
Multiple Test (DMRT) 

 
ผลและวิจารณ์ 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารละลายตัวกลางในการ
ลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในมะม่วงสุกตัดแต่งพบว่า 
LA มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ได้ดีกว่า FA 
และ CA อย่างมีนัยสำคัญ เน่ืองจาก LA มีค่า pKa เท่ากับ 3.80 
ซ่ึงสามารถแตกตัวได้น้อยกว่า FA และ CA ที่มีค่า pKa เท่ากับ 
3.02 และ 3.10 ตามลำดับ จึงทำให้ LA ประสิทธิภาพสูงสุด 
ในการยับยั้งจุลินทรีย์ เนื่องจากกรดอ่อนในรูปที่ไม่แตกตัวน้ี 
จะสามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ เข้าไปแตกตัวได้ดีภายในเซลล์
และส่งผลรบกวนระบบเมตาบอลิซึมของเซลล์จุลินทรีย์ และ 
จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเม่ือใช้ร่วมกับกระแสไฟฟ้าความเข้มต่ำ 
เนื่องจากกระแสไฟฟ้าอาจไปทำลายความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้ม
เซลล์แบคทีเรียหรือทำให้เกิดกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสบริเวณ
พื้นผิวของโมเลกุลแบคทีเรีย โดยอาจเก่ียวข้องกับสมบัติหยุ่นหนืด  
(viscoelastic) ของเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งเยื่อหุ้มเซลล์อาจแตกออก
เน่ืองจากความเครียดไฟฟ้า และเม่ือมีการให้ความต่างศักย์จะมีผล 
ทำให้เกิดการเพิ่มพลังงานให้กับเยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งอาจทำให้เกิด
การเพิ่มขนาดของรูพรุนเยื่อหุ้มเซลล์และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ไปเป็นรูพรุนประเภท hydrophilic มากขึ ้น ซึ ่งมีผลให้เกิด 
การแพร่อย่างอิสระขึ้นที่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ นอกจากน้ีอาจเกิด
กระบวนการ Dielectric breakdown ซึ ่งเกิดจากแรงดึงดูด 
ของประจุตรงข้ามที่เหน่ียวนำบริเวณพื้นผิวภายในและภายนอก
เซลล์ส่งผลทำให้มีแรงดันเกิดขึ้นแล้วทำให้ความหนาของ  

 
Figure 1 Effect of electrolytic solution and Low-Amperage  
electric current with organic acids on mesophilic aerobics  
of fresh-cut mango (n=6).  
 

เยื่อหุ้มเซลล์ลดลง เม่ือเยื่อหุ้มเซลล์มีความบางมากขึ้นก็จะ
เกิดการทำลายอย่างสมบูรณ์ได้ง่ายขึ้น (Park et al., 2003) 
 
Table 1 Color of ready-to-eat fresh-cut mango treated 
with combination of electrolytic solution and low-
Amperage electric current at 0.10 ampere for 10 min 
(n=12).  
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จากการศึกษาผลของการใช้เทคนิคความเข้มสนามไฟฟ้าต่ำ 
ร่วมกับสารละลายตัวกลางต่อค่าสีของมะม่วงสุกตัดแต่ง จาก 
Table 1 พบว่าการใช้เทคนิคดังกล่าวร่วมกับสารละลายทุกชนิด 
ให้ค่า L* a* และ b*  ไม่แตกต่างกันกับชุดควบคุมและชุดที่ใช้
สารละลายตัวกลางเพียงอย่างเดียว (P ≥ 0.05) 

ซึ ่งจากผลการทดลองข้างต้นจึงเลือกใช้สารละลาย LA  
เป็นสารละลายตัวกลางในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้า  
 
Table 2 Effect of different treatment condition of low-
amperage electric current on mesophilic bacterial 
count on fresh-cut mango (n=6). 

 
 

จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อคุณภาพของมะม่วงสุก
ตัดแต่งพร้อมบริโภคผลการทดลองแสดงดัง Table 2 พบว่า 

การใช้เทคนิคกระแสไฟฟ้าความเข้มต่ำที่มีความเข้มกระแสไฟฟ้า  
0.1 แอมแปร์ ร่วมกับสารละลายกรดแลกติก 2 % (v/v) เวลา 
10 นาที เป็นสภาวะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการลดปริมาณ

เชื้อจุลินทรีย์ได้สูงสุดถึง 1.56 log CFU/g อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อคุณภาพสีของมะม่วงสุกตัดแต่งบริโภค กล่าวคือค่าสีไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับมะม่วงสุกตัดแต่ง
พร้อมบริโภคในชุดควบคุม (p ≥ 0.05) จากนั ้นจึงคัดเล ือก
สภาวะดังกล่าวคือ ความเข้มกระแสไฟฟ้า 0.1 แอมแปร์ ร่วมกับ
สารละลายกรดแลกติก 2 % (v/v) เวลา 10 นาที มาทำการ 
ศึกษาผลของเทคนิคกระแสไฟฟ้าความเข้มต่ำต่อการรักษา
คุณลักษณะเชิงคุณภาพของมะม่วงสุกตัดแต่งพร้อมบริโภค  

จากผลการทดลองพบว่าพบว่าการใช้กระแสไฟฟ้า 0.10 
แอมแปร์ ร่วมกับสารละลายกรดแลกติก 2% (v/v) เป็นเวลา  
10 นาที ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการลดปริมาณเชื้อจุลินทรยี์ 
(P < 0.05) ดีกว่าการใช้กรดอินทรีย์เพียงอย่างเดียว โดยไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อคุณลักษณะเชิงคุณภาพด้านอ่ืน ๆ อันได้แก่ ร้อยละ 
การสูญเสียน้ำหนัก คุณภาพสี ความแน่นเน้ือ ค่าความเป็นกรดด่าง 
และปริมาณของแข็งที่ลายน้ำได้เมื่อเทียบกับมะม่วงสุกตัดแต่ง
พร้อมบริโภคชุดควบคุม (P > 0.05) (Table 3) 

 
Table 3 Effect of combination of low-amperage electric  
current with lactic acid on quality attributes of fresh-
cut mango (color, firmness n=12; other attributes n=6)  
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การใช้เทคนิคกระแสไฟฟ้าความเข้มต่ำร่วมกับสารละลาย
กรดอินทรีย์ (กระแสไฟฟ้า 0.10 แอมแปร์ ร่วมกับสารละลาย
กรดแลกติก 2% (v/v) เป็นเวลา 10 นาที) เป็นเทคนิคใหม่ที่มี
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พร้อมบริโภคได้ โดยสามารถช่วยลดปริมาณเชื ้อจุลินทร ีย์
ปนเปื ้อน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อค ุณลักษณะเชิงค ุณภาพ 
ของมะม่วงสุกตัดแต่งพร้อมบริโภคเมื ่อเทียบกับมะม่วงสุก  
ตัดแต่งพร้อมบริโภคชุดควบคุม 
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บทคัดย่อ 

ได้พัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่ในการผลิตเนยเทียมจากการใช้ขดลวดเทสลาเพื่อสร้างอาร์คดิสชาร์จพลาสมาสำหรับ
กระบวนการเติมไฮโดรเจนลงในน้ำมันปาล์ม ซ่ึงกระบวนการน้ีไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก การทดลองได้ใช้
น้ำมันปาล์ม 25 มิลลิลิตร, ก๊าซไฮโดรเจนบริสุทธ์ิที่อัตรา 150 มิลลิตรต่อนาที, กำลังไฟขาเข้า 130 วัตต์, ระยะอาร์ค 7 มิลลิเมตร 
และทำการทดลองที่อุณหภูมิเริ่มต้น 30oC (อุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 95oC จากพลาสมา) ทำการเติมไฮโดรเจนโดยใช้พลาสมาเป็นเวลา  
2 ชั่วโมง ค่าไอโอดีนซึ่งเป็นค่าที่บอกถึงความอิ่มตัวของน้ำมันปาล์มได้ลดลงจาก 56.88 เป็น 45.60 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ
งานวิจัยของภูประสิทธิ์ (ภูประสิทธ์ิ, 2020) และคณะซึ่งได้ทำการทดลองเติมไฮโดรเจนในน้ำมันปาล์มปริมาตร 25 มิลลิลิตร  
ด้วยพลาสมาอุณหภูมิต่ำแบบไดอิเลคทริคแบบร์ริเออร์ดิสชาร์จ ซึ่งทำให้น้ำมันปาล์มมีค่าไอโอดีนลดลงจาก 60.89 เป็น 48.39  
ในเวลา 4 ชั่วโมง คิดเป็นอัตราการลดลงของค่าไอโอดีนเท่ากับ 3.125 ต่อชั่วโมง จากผลการทดลองข้างต้นนั้น ค่าไอโอดีนลดลง 
ในอัตรา 5.64 ต่อชั่วโมง เห็นได้ว่าสามารถทำปฏิกิริยาให้น้ำมันปาล์มอิ่มตัวได้เร็วกว่าเกือบ 2 เท่า ซึ่งเป็นวิธีการเติมไฮโดรเจน  
ในน้ำมันปาล์มแบบใหม่ที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งและมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมผลิตเนยเทียม 

 
คำสำคัญ: เนยเทียม, การเติมไฮโดรเจน, ขดลวดเทสลา 
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Abstract 
A novel technique for margarine production from palm oil using tesla coil to generate arc discharge 

plasma hydrogenation has been successfully developed. This green technique does not require a catalyst and 
is highly environmental-friendly. With 25 mL palm oil, pure H2 gas at 150 mL/min, power input 130 W, 7 mm 
arc gap, and initial 31oC (rising to 95oC due to plasma), after 2 h of plasma hydrogenation, iodine value (IV) was 
reduced from 56.88 to 45.60. In terms of reaction kinetics for palm oil hydrogenation, when compared to the 
research of Puprasit et al. (Puprasit, 2020) who performed hydrogenation of 25 mL palm oil via a non-thermal 
dielectric barrier discharge (DBD) plasma technique with results showing that the IV of palm oil was reduced 
from 60.89 to 48.39 in 4 h of reaction time (a reduction rate of 3.125/h assuming linear kinetics), the present 
result shows a reduction of the IV from 56.88 to 45.60 in 2 h or a reduction rate of 5.64/h. Palm oil hydrogenation 
using the tesla coil arc discharge plasma method appears to exhibit an almost 2 times faster kinetic response 
than the DBD plasma technique, offering a significant improvement over the DBD plasma method. This novel 
plasma hydrogenation technique offers promising possibilities for commercial utilization by the edible oils 
industry. 

 
Keywords: Margarine; Hydrogenation; Tesla Coil 
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Abstract 

Torque transducer devices were developed to investigate engine working load, an essential element in 
the study of the power transmitting from the engine system to the threshing system of a Thai combine harvester. 
The strain gauge full bridge type that connected with the Wheatstone bridge circuit were applied to torque 
transducer. Three power transmitting shafts were rebuilt for install torque transducers- engine shaft, threshing 
shaft (Threshing and Cooling systems) and header shaft (Feeding conveyor and Header systems). After install 
transducers and calibrated, reinstalled the shaft with the transducer in combine harvester for testing with No-
load condition. The results found that the power transmission at engine speeds 900 to 1560 rpm of the engine 
194 kilowatts (260 horsepower), had a significantly different effects on the power in all three shafts (P < 0.01). 
Increasing the speeds from 900 to 1550 rpm, the average power of each shaft increases linearly – the engine 
shaft increased from 5.59 to 20.96 kw the threshing shaft increased from 3.66 to 14.37 kw and the header shaft 
from 0.39 to 1.22 kw. An examination of the torque measurement device after using was found that: the average 
tolerances errors of the engine shaft, threshing shaft and header shaft were 0.75, 0.34 and 0.81 percent 
respectively. The error showed very low; therefore, the developed torque measurement device is reliable 
enough for further application. 
 
Keywords: Thai combine harvester, Torque transducer, Strain gauge, Power transmission. 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยน้ีนำเสนอการศึกษาการเคลื่อนที่ของอนุภาค (เมล็ดข้าวเปลือก) ในหออบแห้งที่ใช้อากาศอบแห้งแบบไหล
เป็นช่วง (Pulse flow) ด้วยการจำลองร่วมแบบ CFD-DEM การศึกษาใช้แบบจำลองหออบแห้งที ่มีขนาดความสูง 2 m เส้น 
ผ่านศูนย์กลาง 2 in จำลองการเคลื่อนที่ของเมล็ดข้าวเปลือกในหออบแห้งภายใต้การไหลของอากาศแบบเป็นช่วงแตกต่างกัน  
4 กรณี ทำการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของตำแหน่งการเคลื่อนที่ ความเร็ว เรย์โนลด์นัมเบอร์ และระยะทางรวมของการเคลื่อนที่ของ  
เมล็ดข้าวเปลือกเมื่ออยู่ในหออบแห้งภายในระยะเวลา 3 s ผลการจำลองพบว่าการสร้างการไหลของอากาศอบแห้งแบบเป็นชว่ง 
(Pulse flow) สามารถเพิ่มระยะการเคลื่อนที่ของเมล็ดข้าวเปลือกในท่อได้มากกว่าความยาวหออบแห้ง ความเร็วของการไหล  
ในท่ออบแห้งมีสภาวะไม่คงที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบของช่วงอากาศที่กำหนด ซ่ึงทำให้เกิดความปั่นป่วนสำหรับการไหลได้อย่างดีและส่งผล
ต่อค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์ โดยระยะทางที่เมล็ดข้าวเปลือกเคลื่อนที่ได้มากสุดเท่ากับ 2.59 m ภายในเวลา 3 s ในขณะที่ค่าสูงสุด 
ของเรย์โนลด์นัมเบอร์ จากทั้ง 4 กรณี มีค่าใกล้เคียงกันเน่ืองจากกำหนดความเร็วอากาศสำหรับการอบแห้งเท่ากันทุกกรณี 

 
คำสำคัญ: พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ, อนุภาคแบบไม่ต่อเน่ือง, การไหลแบบเป็นช่วง, การอบแห้ง 
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Abstract 
This research article presents the study of motion of particles (Paddy kernels) in drying tube under the 

pulse flow of drying air by using of CFD-DEM technique. A drying tower with a height of 2 m and a diameter of 2 
in was used in the study and the 4 different of pulse flow drying air was employed in this simulation. The kinematics 
motion of paddy kernels was analyzed to evaluate an average of position, velocity, Reynolds number and total 
distance of motion under the 3 s of simulation period. The result show that the using of pulse flow drying air was 
able to increase the travel distance of the paddy kernels in the tube over the drying tube length. The flow velocity 
in the drying tube is unstable and depend on the pulse flow pattern of drying air. It results in turbulence flow 
generation and affects to the Reynolds number. The distance that the paddy kernels traveled was a maximum of 
2.59 m in 3 s, while the maximum Reynolds number from all cases was similar because the drying air velocity was 
equal in all cases. 
 
Keywords: CFD, DEM, Pulse flow, Drying 
 

บทนำ 

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผลิตผลทางการเกษตรหลายชนิด 
มีความจำเป็นที่ต้องลดความชื้นหลังการเก็บเก่ียวเพื่อประโยชน์
ต่อการเก็บรักษา และข้าวเปลือกเป็นหนึ่งในผลผลิตเหล่าน้ัน 
โดยทั่วไปแล้วข้าวเปลือกจะถูกลดความชื้นด้วยเครื่องอบแห้ง 
โดยการเป่าลมร้อนให้ไหลผ่านเมล็ดเพื ่อให้ความชื ้นระเหย 
ออกจากเมล็ดข้าว และเพื่อให้เมล็ดข้าวไหลคลุกเคล้าไปกับ 
ลมร้อนได้ดียิ่งขึ้น ในเครื่องอบแห้งบางชนิดจะเลือกใช้วิธีการ  
ทำให้เมล็ดข้าวไหลขนาน (Parallel flow) ไปในทิศทางเดียวกัน
พร ้อมกับลมร ้อนนั ้นด ้วย ซึ ่งว ิธ ีการด ังกล่าวจะช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการถ่ายเทความร้อนและความชื้นขณะอบแห้ง
ได้ดี ทำให้สามารถลดความชื ้นออกจากเมล็ดได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในงานวิจัยทางด้านการอบแห้งวัสด ุเกษตรจะพบเห็น 
การไหลร่วมกันระหว่างวัสดุเกษตรกับอากาศอบแห้งอยู่มาก 
เช่น การอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด (Maureen et al., 2011) 
การอบแห ้งแบบสเปาเต ็ด เบด  (Zhao et al., 2008) และ 
(Wang et al., 2012) การอบแห้งแบบพาหะลม (การอบแห้ง
ด้วยเครื่องอบแห้งแบบพาหะลมที่ใช้หออบแห้งชนิดท่อเกลียว 
(Nimmol, 2012) และการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งข้าวเปลือก
แบบเป่าพ่นที่เป็นข้องอ (Wongbubpa et al., 2015)) เป็นต้น 
ใน Wongbubpa et al. (2020) ได้คิดค้นและนำเสนอรูปแบบ
การไหลของอากาศอบแห้งแบบขนานในหออบแห้งแนวดิ่ง 

แบบเป็นช่วง (Pulse flow) ขึ้น โดยเป็นการป้อนอากาศอบแห้ง
จากด้านล่างของหอ เมล็ดข้าวเปลือกที่เคลื่อนที่ ในหออบแห้ง
ภายใต้การไหลของลมร้อนแบบดังกล่าว จะเกิดการเคลื่อนที่
แบบ ขึ ้น-ลง ตลอดความสูงของหออบแห้งและทำให ้เกิด 
การเคลื่อนที่ทั้งแบบไหลไปพร้อมอากาศ (Co-current flow) 
แบบไหลสวนทางกัน (Counter current flow) และแบบไหล
ขวาง (Cross current flow) ขึ้นได้พร้อมกัน โดยไม่ต้องติดตั้ง
อุปกรณ์อ่ืน ๆ เพิ่ม ซ่ึงเชื่อว่าจะช่วยให้เกิดการถ่ายเทความร้อน
และการถ่ายเทความชื้นระหว่างอากาศกับเมล็ดข้าวเปลือกได้ดี
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเชื่อว่าจะเป็นแนวทางที่ดี  
ต่อการนำไปปรับใช้ในการอบแห้งวัสดุเกษตรชนิดอื ่น ๆ ที่มี
ลักษณะเป็นเมล็ดเช่นเดียวกัน 

การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาค (อาทิ เมล็ดข้าวเปลือก)  
โดยใช้การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยวิธี Discrete Element 
Method (DEM) คำนวณร่วมกับพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ 
(Computational Fluid Dynamics, CFD) เพื่อศึกษารูปแบบ
การเคลื่อนที ่ของเมล็ดข้าวเปลือกขณะอยู ่ในกระแสการไหล  
ของอากาศ เมล็ดข้าวเปลือกจะไหลหรือเคลื่อนที่ได้เนื่องจาก
ความเร็วของอากาศอบแห้ง เรียกการไหลในลักษณะน ี ้ ว่า 
เป็นการไหลแบบหลายสถานะ (Multi-phase flow) เนื่องจาก
มีการไหลของอน ุภาคของแข็งร ่วมกับอากาศซึ ่งม ีสถานะ 
เป็นก๊าซ (Prakotmak et al., 2019) จะช่วยให้ทราบถึงรูปแบบ 
การเคลื่อนที่ ความเร็ว ระยะทางรวม และเวลาที่ข้าวเปลือก
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เคลื ่อนที ่อยู ่ในหออบแห้งได้ เนื ่องจากการสังเกตค่าเหล่าน้ี  
ในการทดลองกระทำได้ยาก 

งานวิจัยนี ้จึงสนใจที ่จะศึกษาการเคลื ่อนที ่ของอนุภาค 
(เมล็ดข้าวเปลือก) ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับการไหลของอากาศด้วย
การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีการ CFD-DEM Coupling 
โดยวิธีของ DEM นั้นจะทำการจำลองการเคลื่อนที่ของอนุภาค
ตามกฎของนิวตันโดยพิจารณาถึงปฏิสัมพันธ์ (Interactive)  
ที่เกิดขึ้นระหว่างอนุภาคกับอนุภาค และอนุภาคกับของไหล 
ส่วนการเคลื ่อนที ่ของของไหลจะใช้ว ิธ ี  CFD เพ ื ่อคำนวณ 
อันตรกิร ิยา (Interaction) ระหว่างอนุภาคกับของไหล หาก
เข้าใจถึงพฤติกรรมการเคลื ่อนที ่ของเมล็ดข้าวเปลือกตาม  
การจำลองที่สร้างขึ้นน้ีได้จะสามารถนำข้อมูลน้ีไปช่วยออกแบบ
ระบบการอบแห้งแบบ Pulse flow ได้ดียิ ่งขึ ้น และเชื ่อว่า 
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและการ
อบแห้งได้ดีด้วยเช่นกัน 

 
วัสดุและวิธีการทดลอง 

สมบัติทางกายภาพของวัสดุและพารามิเตอร์ต่าง ๆ 
พารามิเตอร์ที ่ใช้ในการจำลองแสดงดัง Table 1 มีวิ ธี 

การคำนวณดังน้ี 

ความหนาแน่นจริง (Solid density, s ) คืออัตราส่วน
ระหว่างน้ำหนักวัสดุต่อปริมาตร ได้จากการทดสอบและคำนวณ 
โดย ธรรมรัตน์ (2564) 

สัมประสิทธิ ์ความเสียดทานสถิต (Coefficient of static 
friction, s ) ได้จากการทดสอบโดยนำเมล็ดข้าวเปลือกวางบน
พื ้นผิวระนาบของวัสดุที ่ใช้ทำหออบแห้ง (ในการจำลองน้ี
เลือกใช้พลาสติกอะคลิลิครูปทรงกระบอกกลมเป็นหออบแหง้) 
แสดงดัง Figure 1 (a) จากน้ันปรับมุมเอียง ( ) ของแผ่นระนาบ
เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ  จนกระทั่งเมล็ดข้าวเปลือกเริ่มเคลื่อนที่ตามแนว
แผ่นระนาบลงสู ่ด ้านล่าง บันทึกค่ามุมยกที ่อ่านได้และคำนวณ 
ดังสมการ (1) 

-1
s=tan ( )   (1) 

สัมประสิทธิ ์การคืนตัว (Coefficient of restitution, e) 
คืออัตราส่วนรากที ่สองของความสูงระหว่าง ความสูงของ  
เมล็ดข้าวเปลือกหลังจากตกกระทบพื้นแล้วสะท้อนกลับขึ้น 
ในแนวดิ่ง (hr) หารด้วยความสูงเริ่มต้นของเมล็ดข้าวเปลือก

ก่อนตกกระทบพื้น (hi) (Teffo et al., 2013) การทดลองแสดง
ดัง Figure 1 (b) คำนวณดังสมการ (2) 

r ie= h h  (2) 

 

   
 (a) Coefficient of static friction (b) Coefficient of restitution 

Figure 1 Material physical properties testing. 
 
Table 1  Material properties and parameters in the 
CFD-DEM modelling. 

Paddy Value 
Density, s  (kg m-3) 1,331.85 
Poisson ratio, s  0.25 
Shear modulus, Gp (Pa) 3.75x108 
Drying tube Value 
Density, tube  (kg m-3) 6,000 
Poisson ratio, tube  0.25 
Shear modulus, Gp (Pa) 1.0x108 
Paddy-Paddy Value 
Restitution Coefficient, e 0.6 
Coefficient of static friction, s  0.3 
Coefficient of rolling friction, r  0.01 
Paddy-Drying tube Value 
Restitution Coefficient, e 0.5 
Coefficient of static friction, s  0.2 
Coefficient of rolling friction, r  0.01 
Simulation Value 
Grid type Hexahedron 
Grid number (CFD) 7557 
CFD time step (s) 3.0x10-4 
EDEM time step (s) 3.0x10-6 
Number of particles 100 (900 pcs) 
Simulation duration (s) 3 
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เงื่อนไขการจำลอง 
การจำลองรูปร่างของอนุภาคจะสร้างให้มีสัญฐานใกล้เคียง

กับเมล็ดข้าวเปลือกรูปทรงรี ขนาดความยาว 10.26 mm กว้าง 
2.61 mm หนา 1.88 mm (ธรรมรัตน์, 2564) และเพื่อให้ได้
รูปทรงที่คล้ายกับเมล็ดข้าวเปลือกจึงเลือกใช้วิธีการอนุภาคนำ
ทรงกลมขนาดต่างกันมาเรียงต่อกันทั้งหมดจำนวน 9 ทรงกลม 
ตามวิธีของ Multi Sphere method (Norouzi et al., 2016) 
ซึ ่งจะมีบางส่วนของทรงกลมทับซ้อนกัน แสดงดัง  Figure 2 
กำหนดจำนวนอนุภาคในระบบเพื่อการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์
เท่ากับ 900 อนุภาค (หรือเท่ากับเมล็ดข้าวเปลือก 100 เมล็ด) 
ทั ้งนี ้เพื ่อให ้เหมาะสมกับสมรรถนะการคำนวณของเคร ื ่อง
คอมพิวเตอร์ระดับส่วนบุคคล โดยขนาดหออบแห้งที ่ใช ้ใน 
การจำลองนี้เป็นท่ออะคลิลิคทรงกระบอกกลมตรงที่มีขนาด
ความสูง 2 m เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายใน 2 in กำหนดให้ 
Grid ที่สร้างขึ้นสำหรับหออบแห้งเป็นแบบ Hexahedral Mesh 
type ซึ ่งจะเป ็น Grid ท ี ่ค ่อนข้างหยาบ  ทั ้งน้ีเพ ื ่อลดจุดใน 
การคำนวณให้น้อยลงทำให้การจำลองรวดเร็วขึ ้นโดยไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อคำตอบที่ได้ 

 
Figure 2 Multi-sphere paddy shape. 

 
การจำลองจะเริ ่มจากการปล่อยแบบจำลองเมล็ดข้าวเปลือก

จำนวน 100 เมล็ด จากตำแหน่งก่ึงกลางของท่อตามแนวดิ่ง แสดง
ดัง Figure 3 (ตำแหน่งที่ปล่อยเมล็ดข้าวจะเรียกว่าตำแหน่ง  
0 m และเวลาในขณะที่เริ่มปล่อยเมล็ดข้าวจะเป็นเวลาเริ่มต้น  
t = 0 s เช่นกัน) เมล็ดข้าวเปลือกตกลงตามแรงโน้มถ่วงของโลก
ลงสู ่ด ้านล่างของหออบแห้ง ในขณะขณะหนึ ่งก่อนที ่จะเริ่ม
ปล่อยให้อากาศร้อนไหลเข้าสู่หออบแห้งจากส่วนล่างของท่อ
ด้วยความเร็ว 10 m s-1 อากาศที่ไหลเข้าไปนี้จะเป็นตัวกลาง 
ในการหอบพาให้แบบจำลองเมล็ดข้าวชะลอความเร็วการตก
จนกระทั ่งหยุดการเคลื ่อนที ่และเกิดการเคลื ่อนที ่กล ับทิศ 
เป็นการเคลื่อนที่ขึ้นสู่ด้านบนตามความสูงของหออบแห้งแทน 
และเมื่อจ่ายอากาศครบตามคาบเวลาที ่กำหนดแล้ว อากาศ  
ในหออบแห้งจะถูกจำลองให ้หย ุดการไหลอีกคร ั ้งเพ ื ่อให้  
เมล็ดข้าวร่วงลงสู่ด้านล่างตามแนวท่อ ลักษณะการจ่ายอากาศ

เข้าสู่หออบแห้งแบบเป็นช่วง ๆ  นี้จะกระทำต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ  
ตามช่วงเวลาที ่กำหนดขึ ้น (Table 2) ทำการจำลองการไหล
แบบ Pulse flow เป็น 4 กรณีการไหลและกำหนดคาบเวลา
การจำลองระบบในช่วง 3 s จึงจะยุติการทำงานของระบบจำลองลง 

 
Figure 3 Initial position of grain in drying tube. 

 
Table 2 Casese of the Pulse flow of drying air in simulation. 

Velocity 
(m s-1) 

Interval time of charging and  
puase air supply in drying tube. (s) 
Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 

0 (Puase) 0.3 0.3 0.3 0.3 
10 (Charge) 0.7 0.8 0.9 1.0 

 
แบบจำลอง CFD-DEM 

แบบจำลองการเคลื่อนที่ของเมล็ดข้าวเปลือกที่สร้างขึ้น 
มาน้ี เป็นการเคลื ่อนที ่ได้อันเนื่องมาจากการขับเคลื่อนของ
อากาศ ซ่ึงจะส่งผลให้เมล็ดข้าวเปลือกมีพฤติกรรมการเคลื่อนที่
คล้ายกับของไหล ดังนั ้นในงานวิจัยนี ้จึงจำลองการไหลของ
อากาศ (CFD) ด้วยวิธี Eulerian-Lagrangian ร่วมกับการวิเคราะห์
อนุภาคไม่ต่อเน่ือง (DEM) 

 



การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 22 
12 – 13 พฤษภาคม 2564 จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

151 

Governing equation of solid phase 
การชนกันของอนุภาคของแข็งอ้างอิงทฤษฎีของ Cundall 

and Strack (Cundall et al., 1979) ซึ ่งการเคลื ่อนที ่ของแต่
อนุภาคในแบบจำลองนี้จะสัมผัส (Contract) กันด้วยอนุภาค  
i และ j ผ่านกลไกลทางกลสามชนิดคือ spring damper และ 
friction block แสดงดัง Figure 4 โดยใช้กฎข้อที ่สองของนิวตัน 
(Newton’s second law) แสดงดังสมการที่ (3) และในขณะที่
อนุภาคกำลังเคลื ่อนตัวอยู ่นั ้นอาจเกิดการหมุนร่วมอยู ่ด้วย 
ซ่ึงสามารถอธิบายได้ตามสมการที่ (4) 

 
Figure 4 Discrete modeling of contact forces (Hong-Wei 
Li et al., 2020). 
 

cni
i j=1 c,ij d,ij d,g-i p,g-i i

dv
m = (F +F )+F +F +mg
dt

  (3) 

cni
i j=1 t,ij r,ij

d
I = (T +T )
dt


  (4) 

เม่ือ im , iv , iI , i  คือ มวล (mass) ความเร็ว (translational  
velocities) โมเมนต์ความเฉื ่อย (moment of inertia) และ
ความเร็วของการหมุนตัว (rotational velocities) ของอนุภาค
ตามลำดับ ในขณะที่ nc คือจำนวนของอนุภาคที่สัมผัส (Contract)  
กับอนุภาค i จากสมการที ่ (3) จะมีแรงที ่กระทำกับอนุภาค
ประกอบด้วย Fc,ij คือแรงจากการชน-การปะทะ (collision 
force) Fd,ij คือแรงจากความหน่วง (viscous damping force) 
Fd,g-i คือแรงต้าน (gas-solid drag force) Fp,g-i คือแรงดัน (pressure)  
และ mig คือแรงโน้มถ่วง (gravity) ทั้งหมดน้ันจะถูกนำมาคำนวณ
ใน Gidaspow model (Gidaspow, 1986) 

 
Governing equation of gas phase 

การเคลื่อนไหวของเฟสก๊าซอธิบายได้ด้วย the continuity 
equation และ the momentum equation ดังสมการที่ (5) (6) 
และ (7) 
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เม่ือ g  คือ shear viscosities of fluids g  คือ porosity 

t  ค ือ turbulent viscosities of fluids g  ค ือ gas phase 
density Fp,x ค ือแรงที ่กระทำในทิศทาง x และ Fp,y คือแรง 
ที ่กระทำในทิศทาง y โดยสมการที ่ ใช ้สำหร ับความปั ่นป ่วน 
ของของไหล (Turbulent) เป็นแบบ Standard  −  (Wilcox, 
1998) 

 
ผลการจำลองและวิจารณ์ 

ตำแหน่งการเคลื่อนที่ของเมล็ดข้าวเปลือกในหออบแห้ง 
จากผลการจำลองโดยใช้วิธีวิเคราะห์การไหลของอนุภาค

คำนวณร่วมกับพลศาสตร์ของไหล (CFD-DEM Coupling) เม่ือ
ทำการศึกษาพฤติกรรมภายในหออบแห้งเมล็ดข้าวเปลือก 
ด้วยการจ่ายอากาศอบแห้งแบบเป็นช่วง (Pulse flow) จำลอง
ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการไหลของอากาศตามช่วงเวลา
ของการจ่ายและหยุดจ่ายอากาศในหออบแห้ง (ดังแสดงใน 
Table 2) ทั้ง 4 กรณีแสดงให้เห็นว่าในช่วงที่หยุดจ่ายอากาศ
เมล็ดข้าวเปลือกจะเคลื่อนที่จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ และในช่วงที่มี
การจ่ายอากาศเมล็ดข้าวก็จะได้รับแรงปะทะจากอากาศและ
ลอยกลับขึ้นด้านบน พฤติกรรมการเคลื่อนที่ของเมล็ดข้าวเปลือก 
เฉลี่ยจะเป็นเช่นน้ีไปจนกระทั่งสิ้นสุดเวลา (Simulation duration)  
ที่กำหนด และมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 4 กรณี แสดง
ดัง Figure 5 เมื่อพิจารณาถึงตำแหน่งการเคลื่อนที่ของเมล็ด
ข้าวเปลือกตามแนวท่อเทียบกับเวลา จากทั้ง 4 กรณีจะพบว่า
ตั้งแต่ช่วงเวลาที่ 1.0 s เป็นต้นไป ตำแหน่งการเคลื่อนตัวของ
เมล็ดข้าวเปลือกจะเริ ่มขยับได้แตกต่างกันอย่าง เห็นได ้ชัด 
เนื่องจากมีการปรับช่วงเวลาของการจ่ายอากาศในแต่ละกรณี 
ให้ยาวนานยิ่งขึ้น โดยในกรณีที่ 4 จะมีปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่สูง
กว่าในกรณีอื ่นในทุก ๆ ช่วงเวลา ซึ ่งนั ่นอาจหมายความ ว่า 
เมล็ดข้าวเปลือกที่กำลังเคลื่อนที่ในหออบแห้งด้วยแบบจำลอง
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สภาวะการไหลกรณีที่ 4 จะมีการเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนของท่อ
และหลุดออกนอกหออบแห้งได้เร็วกว่ากรณีอ่ืน ๆ หากพิจารณา
ในแง ่ท ี ่ต ้องการให ้เมล็ดข ้าวเปลือกอยู ่ภายในหออบแห้ง 
ให้ยาวนานขึ้นเพื่อที่เมล็ดข้าวเปลือกจะได้มีเวลาในการสัมผัส
กับลมร้อน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในต่อการแลกเปลี่ยนความร้อน
และความชื้น และส่งผลทำให้เมล็ดข้าวเปลือกแห้งได้เร ็วน้ัน 
กรณีที ่ 1 อาจจะดีกว่า เนื ่องจากเมล็ดข้าวอยู ่ในหออบแห้ง 
ได้นานก่อนที ่จะหลุดพ้นออกนอกหออบแห้ง อย่างไรก็ตาม
เมล็ดข้าวเปลือกจะแห้งได้เร็วหรือช้าอาจมีปัจจัยอื่นนอกเหนือ 
จากที ่กล่าวมาที ่ส่งผลร่วมด้วย เพื ่อให้เกิดความมั ่นใจตาม 
สมติฐานที่ได้คิดไว้ ผู้วิจัยมีแผนในการทำการทดลองเพื่อยืนยัน
ข้อสันนิษฐานดังกล่าวต่อไป 

 
Figure 5 The position of paddy during the travel time. 

 
ความเร็วของเมล็ดข้าวเปลือกในหออบแห้ง 

เม่ือพิจารณาถึงความเร็วเฉลี่ยของเมล็ดข้าวเปลือกขณะอยู่
ในหออบแห้ง ค่าความเร็วน้ีมีผลต่อความสามารถในการถ่ายเท
ความร้อนและความชื้นระหว่างเมล็ดข้าวเปลือกและอากาศ
อบแห้ง จากทั้ง 4 กรณีพบว่า ในช่วงที่หยุดจ่ายอากาศความเร็ว
ของเมล็ดข้าวเปลือกจะมีค่าลดลงอย่างต่อเนื ่อง โดยพบว่า
เส้นกราฟในช่วงดังกล่าวมีความลาดเอียงเป็นเส้นตรง และ 
มีลักษณะไปในทิศทางเดียวกันทั ้ง 4 กรณี และในช่วงที ่ มี  
การจ่ายอากาศความเร็วของเมล็ดข้าวเปลือกจะเพิ่มขึ้นอย่าง
เป็นเส้นตรงแบบลาดเอียงในช่วงต้นและค่อย ๆ เพิ่มขึ้นอย ่าง 
ช้า ๆ ในตอนปลาย โดยลักษณะเส้นกราฟในช่วงนั ้นจะมี 
ความโค้งในตอนปลาย แสดงดัง Figure 6 

 
Figure 6 The velocity of paddy during the travel time. 

 
เรย์โนลด์นัมเบอร์ของเมล็ดข้าวเปลือกในหออบแห้ง 

จากการศึกษาพบว่าเรย์โนลด์นัมเบอร์มีค่าเป็นไปตาม
ตำแหน่งการเคลื่อนที่ของเมล็ดข้าวเปลือก โดยเมื่อเมล็ดข้าว
เคลื่อนที่จากตำแหน่งหยุดนิ่ง จากบน-ลงล่าง ซึ่งเป็นช่วงหยุด
จ่ายอากาศเรย์โนลด์นัมเบอร์จะมีค่าเพิ่มขึ้นทีละน้อย เน่ืองจาก
ความเร็วเพิ ่มขึ ้นตามความเร่งในแนวแกนโลก เมื ่อถึงเวลา 
ที ่กำหนดจะทำการจ่ายอากาศให้วิ่งสวนทางกับทิศทางของ
เมล็ดข้าว ส่งผลเมล็ดข้าวจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่โดยลอย
กลับขึ้นที่ด้านบน ในช่วงเวลาน้ันความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างเมล็ด
ข้าวและอากาศจะสูงมากส่งผลให้เรย์โนลด์นัมเบอร์มีค่าสูงขึ้น
อย่างรวดเร็วตาม และหลังจากนั้นเรย์โนลด์นัมเบอร์จะค่อย ๆ  
ลดลงอย่างช้า ๆ จนกระทั่งถึงช่วงที่หยุดจ่ายอากาศอีกรอบ  
เรย์โนลด์นัมเบอร์จึงจะลดลงอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมของเรย์
โนลด์นัมเบอร์จะเป็นแบบนี ้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั ่งเมล็ดข้าว
เคลื่อนที่ออกจากหออบแห้ง และมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันใน 
ทั้ง 4 กรณี แสดงดัง Figure 7 
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Figure 7 Reynolds number of paddy during the distance  
in the tube. 
 
ระยะทางรวมของเมล็ดข้าวเปลือกในหออบแห้ง 

จากการจำลองพบว่าเมล็ดข้าวเปลือกจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 
ที่มากกว่าความยาวหออบแห้งเน่ืองจากการเคลื่อนที่ของเมล็ด
ข้าวได้รับอิทธิพลมาจากรูปแบบการไหลของอากาศในลักษณะ 
ขึ้น-ลง ตลอดช่วงเวลาของการอบแห้ง โดยพิจารณาที่ความยาว
ท่อ 2 m กรณีที่ 1 2 3 และ 4 เคลื่อนที่ได้ระยะทางรวม 2.28 
2.31 2.54 และ 2.59 m ตามลำดับ ภายในเวลา 3 s (Simulation  
duration) ทุกกรณี ในขณะที่เม่ือเปรียบเทียบกับผลการจำลอง
สำหรับกรณี (กรณีควบคุม) ที ่ไม่ได้ปรับการไหลของอากาศ 
ให้เป็นแบบช่วง (Pulse flow) เมล็ดข้าวเปลือกจะเคลื ่อนที่ 
หลุดพ้นออกนอกหออบแห้งภายในเวลาประมาณ 0.85 s  
ด้วยระยะทาง 1 m จากตำแหน่งท ี ่ปล ่อยเมล็ดข ้าว แสดงดัง  
Figure 8 

ดังจะเห็นได้จากข้อมูลและกราฟที ่นำเสนอมานี ้ การที่  
เมล็ดข้าวสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเป็นช่วงแบบ ขึ้น-ลง จะส่งผล 
ให้ได้ระยะทางรวมการเคลื่อนที่มากกว่าความยาวของหออบแห้ง  
และเชื่อว่าจะส่งผลที่ดีต่อการแลกเปลี่ยนความร้อนและความชื้น 
ในขณะที่เมล็ดข้าวเปลือกเคลื่อนที่อยู่ภายในหออบแห้งด้วย
เช่นกัน 

 
Figure 8 Total distance of paddy in the drying tube 
during the travelling time. 
 
สรุป 

แบบจำลอง CFD-DEM ที ่ถูกสร้างมาเพื ่อศึกษารูปแบบ 
การเคลื ่อนที ่ของเมล็ดข้าวเปลือกผ่านรูปแบบการไหลของ
อากาศแบบเป็นช่วง (Pulse flow) ภายในหออบแห้งน้ีสามารถ
จำลองลักษณะพฤติกรรมการเคลื ่อนที ่ของเมล็ดข้าวเปลือก
ภายในหออบแห้งได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ที่ช่วยให้
สามารถคาดการณ์การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับ
การจ่ายและหยุดจ่ายอากาศที่ทางเข้าหออบแห้ง เพื่อให้เมล็ด
ข้าวเปลือกเกิดพฤติกรรมการเคลื่อนที่แบบเป็นช่วง (Pulse 
flow) ในขณะที่ถูกอบแห้งภายในหออบแห้งนั้น ซึ่งพฤติกรรม
การเคลื่อนที่ในลักษณะดังกล่าวทางผู้วิจัยเชื่อว่าจะสามารถช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือกได้เป็นอย ่างดี  
อีกทั้งยังจะช่วยชะลอความเสียหายของเมล็ดข้าวในระหว่าง
กระบวนการอบแห้งได้ดีด้วยเช่นกัน โดยผู้วิจัยมีแผนที่จะสร้าง
ระบบอบแห้งดังกล่าวขึ้นในระดับห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบ
พฤติกรรมการอบแห้งด้วยอากาศอบแห้งแบบไหลเป็นช่วงต่อไป 
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บทคัดย่อ 
สำหรับงานวิจัยนี้เป็นการหาค่าความชื้นสุมดุล และ เปรียบเทียบหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับ  

ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่อุณหภูมิ 60oC  ซ่ึงทำการทดลองโดยการนำตัวอย่างข้าวขาวดอกมะลิ 105 บรรจุในกล่อง ที่สภาวะอากาศ
ถูกควบคุมความชื้นด้วยสารละลายเกลืออ่ิมตัว ในช่วงค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ 0.05-0.80  จนกว่ามวลของตัวอย่างจะมีค่าคงที่ จากน้ัน
จึงนำตัวอย่างมาหาค่าความความชื้นสมดุล และทำการนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ คือ GAB, Peleg, Oswin, Henderson, 
Henderson & Thompson, Chung & Pfost และ Halsey มาใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง โดยจากผลการทดลองพบว่า 
ที่อุณหภูมิเดียวกันนั้น เมื่อค่าวอเตอร์แอคติวิตี้เพิ่มขึ้น ค่าความชื้นสมดุลจะเพิ่มขึ้น และจากการทดลองยังพบว่าแบบจำลอง  
ทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายค่าความชิ้นสมดุลของ  Henderson มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับใช้ทำนายค่าความชื้นสมดุล 
ของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่อุณหภูมิ 60oC 

 

คำสำคัญ: ข้าวขาวดอกมะลิ 105, ความชื้นสมดุล, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 
 

Abstract 
The objectives of this research were to determine the equilibrium moisture content and the 

mathematical models of equilibrium moisture content which was suitable for Khao Dawk Mali 105 at 60oC. The 
experiment was made by placing samples in a container where the humidity was controlled by Standard 
saturated salt solutions at water activity (aw) range of 0.05 to 0.80 until the mass of samples was constant and 
then the equilibrium moisture content was determined. The Mathematical models which consisted of GAB, 
Peleg, Oswin, Henderson, Henderson & Thompson, Chung & Pfost and Halsey were used to analyze the results. 
The experiment found that at the same temperature when the water activity increased the equilibrium moisture 
content would increase and this experiment found that The Mathematical model which was suitable for 
predicting the humidity of Khao Dawk Mali 105 at 60oC was Henderson model. 
 

Keywords: Khao Dawk Mali 105, equilibrium moisture content, mathematical models 
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บทนำ 

ข้าวถือเป็นอาหารหลักสำคัญของคนไทย ซึ่งประเทศไทย
สามารถส่งออกข้าวเพื่อไปจำหน่ายยังต่างประเทศนอกเหนือ 
จากการบริโภคภายในประเทศได้อีกด้วย โดยประเทศไทยเป็น
ประเทศที ่ส่งออกข้าวมากเป็นอันด ับต ้น ๆ ของโลก ในปี
พุทธศักราช 2561 ประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกข้าวสงูถึง 
11.09 ล้านตัน (Thai Rice Exporters, 2019) ซึ ่งจากข้อมูล
ดังกล่าวทำให้ข ้าวเป็นพืชที ่ม ีความสำคัญต ่อประเทศไทย  
เป็นอย่างมาก ตามปกติแล้วหลังจากการเก็บเก่ียวข้าวจะพบ
ข้าวน้ันมีความชื้นอยู่ในปริมาณที่สูง ซ่ึงค่าความชื้นน้ีไม่เพียงแต่
มีผลทำให้ข้าวเสื่อมคุณภาพอย่างรวดเร็วแล้ว ยังส่งผลให้ราคา
ข้าวลดลงอีกด้วย เพื่อป้องกันความเสียหายเหล่านี้ จึงต้องมี  
การลดความชื ้นของข้าวหลังการเก็บเกี ่ยว โดยค่าความชื้น 
ที ่เหมาะสมของข้าวสำหรับการเก็บรักษาควรมีค่าประมาณ  
13-14 %wb (มาตรฐานเปียก) (Hall, 1970) โดยวิธีการลดความชื้น 
ของข้าวที่สำคัญคือ การอบแห้ง เน่ืองด้วยเป็นวิธีที่ไม่ต้องพึ่งพา
สภาพอากาศเหมือนกับการตากแดดบนลานตามวิธีด ั ้งเดิม  
โดยสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการอบแห้ง 
ข้าวน้ัน จำเป็นต้องทราบปัจจัยที่สำคัญต่อกระบวนการอบแห้ง
คือ ค่าความชื้นสมดุล (Equilibrium Moisture Content, EMC) 

ความชื้นสมดุล (Equilibrium Moisture Content, EMC) 
คือ ปริมาณความชื้น เม่ือความดันของน้ำในวัสดุไปถึงจุดสมดุล
กับสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งตัวแปรที ่มีความสำคัญต ่อกระบวนการ
อบแห้งเพื่อบอกปริมาณความชื้นที่น้อยสุดที่สามารถมีอยู ่ได้  
ในวัสดุระหว่างกระบวนการอบแห้งที่อุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธ์ต่าง ๆ ของสภาวะสิ่งแวดล้อม (Shivhare et. al., 2004)  
ซ่ึงถือเป็นค่าที่สำคัญในการออกแบบกระบวนการอบแห้ง และ 
การเลือกสภาวะที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาข้าวได้อีกด้วย จาก
การศึกษางานวิจัยการหาค่าความชื้นสมดุลในวัสดุต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็น การหาค่าความชื้นสมดุลของยางพาราแผ่น (Jeentada, 
2012) หรือ การหาไอโซเทอมของเมล็ดผักโขม (Pagano & 
Mascheroni, 2005) พบว่ามีการนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 
ต่าง ๆ มาใช้ในการทำนายค่าความชื้นสมดุลของวัสดุ จากน้ันจึง
เลือกแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวัสดุน้ัน ๆ  

สำหรับงานวิจัยน้ีเป็นการหาค่าความชื้นสุมดุล (Equilibrium  
Moisture Content, EMC)  และ เปรียบเทียบหาแบบจำลอง
ทางคณิตศาสตร์ที ่เหมาะสมสำหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105   

ที่อุณหภูมิ 60oC โดยเป็นค่าอุณหภูมิหน่ึง ซ่ึงอยู่ในช่วงอุณหภูมิ 
25-70oC ของโครงการวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการออกแบบ
ระบบกระบวนการอบแห้งข้าวต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

สำหรับการทดลองน้ีเป็นการหาค่าความชื้นสมดุลใน ข้าวขาว 
ดอกมะลิ 105 (Oryza sativa L.) โดยข้าวที ่ถ ูกทดลองน้ัน 
เป็นข้าวชื้น ซึ่งถูกเตรียมโดยนำข้าวไปผสมรวมกับน้ำ แล้วปล่อย 
ทิ้งไว้ 24 hr เพื่อให้น้ำซึมเข้าไปในเมล็ดข้าวกลายเป็น ข้าวชื้น
เพื ่อจำลองสภาวะให ้เหมือนกับข้าวชื ้นหลังการเก็บเก ี ่ย ว 
หลังจากนั้นแบ่งข้าวเป็น 3 ชุดการทดลองด้วยกัน ชุดละ 10 เม็ด  
บรรจุในกล่องใส่อาหารที่มีปริมาตรเท่ากับ 1 ,360 ml โดยมี
ลักษณะเป็นกล่องใส, ทนความร้อน และ กันรั่วซึม ต่อจากน้ัน
จึงมีการใช้ตู้อบลมร้อน Universal Oven รุ่น UF160 จากบริษัท  
Memmert เพื่อจำลองสภาวะอุณหภูมิที่ 60oC และใช้สารละลาย 
เกลืออิ่มตัว (Saturated salt solution) สำหรับจำลองสภาวะ
ความชื้นภายในกล่อง โดยสารละลายกลัวอ่ิมตัวแต่ละชนิดจะมี
ความสามารถในการควบคุมความชื ้นสัมพัทธ์ได ้ไม่เท ่ากัน 
สำหรับการทดลองน้ีได้ใช้สารละลายกลัวอ่ิมตัว 5 ชนิด สำหรับ
การสร้างสภาวะความชื้นที่อุณหภูมิ 60oC ดังแสดงใน Table 1 

 
Table 1 Water activity (aw) of Saturated salt solutions 
at 60oC. 

Saturated salt solution aw (at 60oC) 
KOH 0.0549 

MgCl2 0.2930 

Mg(NO3)2 0.4300 

NaCl 0.7450 

KCl 0.8025 
หมายเหตุดัดแปลงจาก Greenspan, 1977 และ Andrade & Hensel, 2013 
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Figure 1 Equipment installation of the experiment. 

 
ภายในกล่องบรรจุสารละลายเกลืออ่ิมตัว (Saturated salt 

solutions) 250 ml และตัวอย่างข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่อุณหภูมิ 
และความชื ้นต่าง ๆ Figure 1 ซึ ่งจะมีการนำตัวอย่างไปชั่ง 
ทุกวันด้วยเครื่องชั่งส่ีตำแหน่ง Analytical Balance ME204/M 
ของบริษัท Mettler Toledo โดยก่อนชั ่งจะรอให้อุณหภู มิ  
ของตัวอย่างลดลงจนมีค่าเท่ากับอุณหภูมิห้อง ซึ่งจะชั่งจนกว่า
น้ำหนักของข้าวคงที ่ (มีการเปลี ่ยนแปลงไม่เก ิน 0.001 g) 
จากนั้นข้าวจะถูกนำมาหาค่าความชื ้นสมดุล (EMC) โดยการ
นำไปอบในเตาอบเพื ่อกำจัดความชื ้นท ี ่อ ุณหภูม ิ 105oC  
เป็นเวลา 24 hr (AOAC, 1990) จากนั ้นจึงนำข้าวแห้งท ี ่ ได้  
มาชั่งน้ำหนัก แล้วจึงนำค่าที่วัดได้ไปหาค่าความชื้นมาตรฐาน
แห้ง (Dry basis) ตามสมการที่ 1 

 (1) 

โดยที่ Md คือค่าความชื้นมาตรฐานแห้ง (%db) 

W คือน้ำหนักเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ (g) 

D คือน้ำหนักผลิตภัณฑ์แห้ง (g) 
 

สำหรับค่าความชื้นของข้าวที่ได้จากการทดลองนั้นจะถูก
นำมาใช้ในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนาย
ค่าความชื ้นสมดุล(Equilibrium Moisture Content, EMC) 
โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าความชื้นสมดุล มีดัง Table 2 
 
 
 
 

Table 2 Maternarical models for fitting equilibrium 
moisture content of Khao Dawk Mali 105. 

Model Equation Reference 
GAB 𝐸𝑀𝐶 =  

𝐴𝐵𝐶𝑎𝑤

(1 − 𝐵𝑎𝑤)(1 − 𝐵𝑎𝑤 + 𝐵𝐶𝑎𝑤)
 
(Sinija & Mishra, 

2008) 
Peleg 

𝐸𝑀𝐶 = 𝐴(𝑎𝑤)𝐵 + 𝐶(𝑎𝑤)𝐷 
(Bahloul et al., 

2008) 
Oswin 

𝐸𝑀𝐶 = 𝐴 [
𝑎𝑤

(1 −  𝑎𝑤)
]

𝐵

 
(Sinija & Mishra, 

2008) 
Henderson 

𝐸𝑀𝐶 =  [
ln(1 − 𝑎𝑤)

−𝐴𝑇
]

1
𝐵

 
(Barrozo et al., 

2008) 
Henderson & 
Thompson 𝐸𝑀𝐶 =  [

ln(1 − 𝑎𝑤)

−𝐴(𝑇 + 𝐵)
]

1
𝐶

 

(Barrozo et al., 
2008) 

Chung & 
Pfost 

𝐸𝑀𝐶 =  
1

−𝐴
ln [

(𝑇 + 𝐵) ln 𝑎𝑤

−𝐶
] 
(Barrozo et al., 

2008) 
Halsey 

𝐸𝑀𝐶 =  [
−𝐴

𝑇 ln(𝑎𝑤)
]

1
𝐵

 

(Goula et al., 
2008) 

โดยที่ EMC คือค่าความชื้นสมดุล (kgwater kg-1
d) 

aw คือค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (decimal)   

A, B, C และ D คือ ค่าคงที่ของแบบจำลอง  

T คืออุณหภูมิ ( oC ) 
 

เมื ่อได้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหร ับทำนายค่า
ความชื้นสมดุล (Equilibrium Moisture Content, EMC) แล้ว 
จึงนำแบบจำลองที่ได้มาเปรียบเทียบเพื่อหาว่า แบบจำลองใด 
มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับใช้ในการทำนายค่าความชื้นสมดุล
ของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่อุณหภูมิ 60oC โดยพิจารณาจาก 
ค่าทางสถิติ 2 ค่าด้วยกัน คือค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) 

และค่าการลดลงไคกำลังสอง (χ2) โดยสำหรับค่า R2 เป็นค่า 
ทางสถิติที่บอกถึงคุณภาพของรูปแบบสมการ ยิ่งค่าเข้าใกล้ 1 

แสดงว่าสมการมีความแม่นยำมาก และค่า (χ2) เป็นค่าทางสถิติ
ที่บอกถึงความผิดพลาดในการทำนายค่าของสมการ ซ่ึงสมการ

ที่ดีควรมีค่า χ2 ที่น้อย โดยสมการทางสถิติดังกล่าวมีดังน้ี (Jain 
& Pathare, 2004; Sharma et al., 2005) 
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 (2) 

 (3) 

โดย M e,ex คือ ความชื ้นสมดุลของวัสดุที่ได้จากการ
ทดลอง (%db)  

M e,pred คือ ความชื ้นสมดุลของวัสดุที่ได้จากการ
ทำนาย (%db) 

N คือ จำนวณค่าสังเกต  

N คือ จำนวณค่าคงที่ในแบบจำลอง 
 
ผลและวิจารณ์ 

จากการทดลองหาค่าความชื้นสมดุล (Equilibrium Moisture  
Content, EMC) ของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่อุณหภูมิ 60oC 
ในช่วงค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (aw) 0.55-0.84 ได้ผลดัง Figure 2 

 

 
Figure 2 Equilibrium Moisture Content of Khao Dawk 
Mali 105 at 60oC. 
 

จากผลการทดลองตามรูปที่ 2 พบว่าพิจารณาที่อุณหภูมิ
เด ียวกัน เมื ่อค ่าวอเตอร ์แอคติว ิตี ้ (aw) เพ ิ ่มข ึ ้น จะทำให้ 
ค่าความชื ้นสมดุล (Equilibrium Moisture Content, EMC) 
เพิ ่มขึ ้น ที ่เป็นเช่นนี ้เนื่องจากเมื ่อค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (aw) 
เพิ่มขึ้น อากาศจะมีความสามารถในการรับน้ำได้น้อยลงหรือ
อากาศมีความอ่ิมตัวเพิ่มขึ้น ทำให้มีการถ่ายเทความชื้นเข้าวัสดุ
มากขึ้น และมีความชื้นออกมาจากวัสดุเข้าสู่อากาศน้อยลง 

จากกราฟค่าความชื้นสมดุลใน Figure 2 พบว่าได้ลักษณะ
กราฟความสัมพันธ์เป็นรูปตัว S (S-Sigmoid) ซึ ่งเป็นไปตาม
ทฤษฎีของความค่าช ื ้นสมดุลสำหร ับวัสด ุทางการเกษตร 
(Brunauer et al., 1940) 

จากการนำข้อมูลผลการทดลองที่ได้ตามรูปที่ 2 มาสร้าง
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายค่าความชื้นสมดุล 
โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ใน Table 2 ได้ค่าคงที่ 
ของแบบจำลอง (  A, B, C และ D)และ ค ่าทางสถ ิต ิ  คือ 
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) และค่าการลดลงไคกำลังสอง 

(χ2) ของแต่ ละแบบจำลองได้ดัง Table 3 
 
Table 3 Parameters and statistical value for comparison mathermatical models.  

Model A B C D R2  
GAB -0.065 -4.371 1.142 - 0.9986 0.0000220 
Peleg 0.067 0.783 0.067 0.783 0.9975 0.0000795 
Oswin 0.069 0.375 - - 0.9982 0.0000192 

Henderson 1.552 1.875 - - 0.9993 0.0000104 
Henderson&Thomson 1.526 1.029 1.875 - 0.9993 0.0000207 

Chung & Pforst 26.786 -41.022 92.192 - 0.9993 0.0000218 
Halsey 0.239 1.888 - - 0.9931 0.0001090 

2
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จากการหาค่าคงที ่ และเปร ียบเทียบแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์สำหรับทำนายค่าความชื้นสมดุลทั้ง 7 แบบ คือ 
GAB, Peleg, Oswin, Henderson, Henderson&Thomson, 
Chung & Pforst และ Halsey พบว่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 
สามารถทำนายค่าได้ ใกล้เคียงกับผลการทดลองจริง สังเกตได้
จากค่า สัมประสิทธิ ์การตัดสินใจ (R2) และค่าการลดลงไค 

กำลังสอง (χ2) ของแต่ละแบบจำลอง โดยแบบจำลองที ่ มี  
ความแม่นยำมากที ่สุด ดังสังเกตได้จากค่า R2 ที ่เข้าใกล้ 1  
มากที่สุด  

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับ
ทำนายค่าความชื้นสมดุลของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่อุณหภูมิ 
60oC คือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ Henderson โดย
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความชื ้นสมดุล (EMC) และ 
ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (aw) สำหรับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ของ Henderson เทียบกับ ผลการทดลองจริง Figure 3 

 
Figure 3 Comparison between Henderson model and 
results. 
 

จากการเล ือกแบบจำลองทางคณิตศาสตร ์ท ี ่ ได ้ จาก 
การทดลอง 4 แบบที่ดีที่สุดโดยพิจารณาจาก ค่าสัมประสิทธ์ิ

การตัดสินใจ (R2) และค่าการลดลงไคกำลังสอง (χ2) เพื่อนำมา
พล็อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความชื้นสมดุล (EMC) 
และ ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ aw) เปรียบเทียบกับผลการทดลอง
จริงได้ดัง Figure 4 

 
Figure 4  Comparison of mathermatical models and 
results 
 
สรุป 

จากการหาค่าความชื้นสมดุลของข้าวขาวดอกมะลิ 105  
ที่อุณหภูมิ 60oC พบว่า เมื่อค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (aw) เพิ่มขึ้น 
จะทำให้ค่าความชื้นสมดุล (Equilibrium Moisture Content, 
EMC) เพิ่มขึ้น และจากการเปรียบเทียบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 
ทั้ง 7 แบบ พบว่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ Henderson 
มีความเหมาะสมที ่ส ุดในการใช ้ทำนายค่าความชื ้นสมดุล
(Equilibrium Moisture Content, EMC) สำหร ับข ้ า ว ข า ว 
ดอกมะลิ 105 ที่อุณหภูมิ 60oC 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการปรับสภาพด้วยวิธีการลวกต่อสมบัติทางกายภาพและเน้ือสัมผัสของมะม่วง
โชคอนันต์อบแห้ง ทำการปรับสภาพชิ้นมะม่วงก่อนการอบแห้งด้วยวิธีการลวกด้วยน้ำร้อนเป็นระยะเวลา 3 ช่วง คือ 1 , 2 และ  

3 นาที แล้วทำการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนที่อุณหภูมิ 50 C เป็นเวลา 16 ชั่วโมง ผลของการทดลองพบว่า 
มะม่วงอบแห้งที่ไม่ผ่านการปรับสภาพและมะม่วงที่ปรับสภาพด้วยการลวกน้ำร้อนค่าสีมีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญ 
(p≤0.05) และเนื้อสัมผัสของมะม่วงอบแห้งที่ทดสอบด้วยวิธี Texture profile analysis พบว่าค่า hardness, cohesiveness  
และ chewiness ไม่ม ีความแตกต่างกัน (p>0.05) ส่วนค่า Springiness มีความแตกต่างกันอย ่างมีน ัยสำค ัญ  (p≤0.05)  
ซ่ึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการปรับสภาพมะม่วงด้วยวิธีการลวกด้วยน้ำร้อน คือ 1 นาที 

 
คำสำคัญ: การปรับสภาพ, มะม่วงอบแห้ง, การลวกด้วยน้ำร้อน 
 
Abstract 

The objective of this research is to study the effect of blanching treatment on the physical properties 
and texture of dried Choke-Anan mango. The pieces of fresh mango before drying was treated by blanching 

with hot water for 3 periods of 1, 2, and 3 minutes and then drying with a heat pump dryer at 50 C for 16 
hours. The untreated dried mango and the dried mango treated with hot water blanching were significantly 
different in color values (p≤0.05). The texture of dried mango was tested by texture profile  analysis method 
was found that there was no different in the hardness, cohesiveness, and chewiness values (p> 0.05), but the 
springiness was significantly different (p≤0.05), blanching the mango in hot water for 1 minute is the optimum 
period. 

 
Keywords: Pretreatment, Dried mango, Hot water blanching  
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บทนำ 

ประเทศไทยเป็นประเทศที ่ส่งออกมะม่วง (Mangifera 
indica L. ) มากเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากฟิลิปปินส์และ
เม็กซิโก (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย, 2561) 
มะม่วงสดมีสารอาหารมากมายอย่างเช่น วิตามินซี 44% และ 
โฟเลต 11% ของคุณค่าทางโภชนาการต่อวัน การบริโภคมะม่วง
ทั้งสดและสุกมักนำมาทำเป็นอาหารเช่น ข้าวเหนียวมะม่วง 
นอกจากนี ้ย ังมีการแปรรูป เช่นมะม่วงดอง , มะม่วงแช่อิ ่ม ,  
แยมมะม่วง, พายมะม่วงและมะม่วงอบแห้ง 

การอบแห้งเป็นหน่ึงในกระบวนการหลังการเก็บเก่ียวที่สำคัญ 
ในการเตรียมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้เหมาะสำหรับการเก็บ
รักษา สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานโดยไม่เกิดความเสียหาย 
เนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ผลผลิตทางการเกษตร
ส่วนใหญ่มีความชื ้นค่อนข้างสูงในระหว่างการเก็บเกี ่ยวซ่ึง
หมายความว่าไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน การอบแห้งจะช่วยให้
สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ได้นานขึ ้น ผลิตผลทางการเกษตร 
ที ่สำคัญที่ต้องทำให้แห้ง ได้แก่ ธัญพืช , ผลไม้, ผลไม้แช่อิ่ม,  
ผักและสมุนไพรเป็นต้น (Bala, 1997) คุณภาพของผลิตภัณฑ์
อบแห้งยังขึ้นอยู่กับกระบวนการอบแห้ง ซึ่งการอบแห้งด้วย
เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน (Heat pump dryer) เป็นการ
อบแห้งวัสดุที่อุณหภูมิต่ำจะยังคงรักษาสารอาหารในผลิตภัณฑ์
ไว้ได้ดีกว่าการอบแห้งด้วยลมร้อนแบบทั่วไป (เทวรัตน์, 2551) 
ก่อนกระบวนการอบแห้งจะมีการปรับสภาพทางกายภาพ 
ซึ ่งส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภ ัณฑ์อบแห้ง มีเช่น การแช่  
ในสารละลายด่างหรือกรด และการลวกด้วยน้ำร้อนหรือไอน้ำ 
เป็นต้น 

การลวกเป็นกระบวนการให้ความร้อนแก่วัตถุดิบก่อน 
การแปรรูป โดยให้อาหารสัมผัสกับน้ำร้อน, ไอน้ำ, ไมโครเวฟ
หรือแหล่งความร้อนใด ๆ อุณหภูมิที่ใช้ในการลวกจะอยู่ระหว่าง 
70-105 ° C ในช่วงเวลาสั้น ๆ การลวกมักใช้เพื่อเตรียมวัตถุดิบ
จากพืชเช่น ผักและผลไม้ ก่อนที่จะแปรรูปโดยใช้การแช่แข็ง, 
การบรรจุกระป๋องและการอบแห้ง การลวกคือการใช้ความร้อน
เพื่อทำให้เอนไซม์สูญเสียสภาพธรรมชาติ อย่างไรก็ตามการลวก
ก็มีข้อเสียคือทำให้สูญเสียวิตามินที่ไวต่อความร้อนและสูญเสีย
สารอาหารที่ละลายน้ำได้ เพื่อเอาชนะข้อเสียน้ีจึงใช้วิธีการลวก
ด้วยสารละลายเกลือ (3%) (Gudapaty et al., 2010) 

ปัจจุบันมะม่วงอบแห้งในประเทศนิยมใช้วิธีการปรับสภาพ
ด้วยการแช่ในสารละลายโซเดียมเมแทไบซัลไฟต์ หรือแช่  
ในน้ำเชื่อม ก่อนเข้าสู่กระบวนการอบแห้ง เพื่อยับยั้งการเกิด  
ปฏิกิริยาสีน้ำตาล สารประกอบซัลไฟต์เป็นวัตถุเจือปนอาหาร
ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร มีราคาถูก ง่ายต่อการใช้งาน
และช่วยยับยั ้งการเจริญเติบโตของย ีสต์ ราและแบคทีเรีย  
ซึ่งสารซัลไฟต์เป็นสารก่อภูมิแพ้อาจไม่ปลอดภัยต่อผู ้บริโภค   
(ศิวพร, 2535) ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  
ผลของการปรับสภาพด้วยวิธีการลวกต่อคุณภาพของมะม่วง 
โชคอนันต์อบแห้งเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสีและเน้ือสัมผัส 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

การเตรียมตัวอย่าง 
มะม่วงโชคอนันต์ (Manigifera indica L. cv Chok-Anan)  

ในการทดลองมาจากสวนท้องถ ิ ่นในจังหวัดนครราชสีมา 
ประเทศไทย ความชื ้นเร ิ ่มต ้นโดยเฉลี ่ยของมะม่วงอย ู ่ที่  
78.63±0.77 %(wb) และมีปริมาณของแข็งที ่ละลายน้ำได้  
รวม 18°Brix 

 
การปรับสภาพวัตถุดิบ (Pretreatment) 

มะม่วงถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ ่มเพื ่อทำการปรับสภาพ  
ก่อนอบแห้งดังน้ี:  

1. C: ไม่ผ่านการปรับสภาพหรือควบคุม: ปอกเปลือกมะม่วง , 
หั่นมะม่วงชิ้นพอดีคำ, ชั่งน้ำหนักและบรรจุลงในถาดอบแห้ง
โดยไม่มีการปรับสภาพใดๆ 

2. B1: ปอกเปลือกมะม่วง , หั ่นมะม่วงชิ ้นพอดีคำ, ลวกใน 
น้ำเดือด 1 นาทีและแช่น้ำเย็นทันทีเพื่อขจัดความร้อนส่วนเกิน 
ออกจากวัสดุ, ชั่งน้ำหนักและบรรจุลงในถาดอบแห้ง 

3. B2: ปอกเปลือกมะม่วง , หั ่นมะม่วงชิ ้นพอดีคำ, ลวกใน 
น้ำเดือด 2 นาทีและแช่น้ำเย็นทันทีเพื่อขจัดความร้อนส่วนเกิน 
ออกจากวัสดุ, ชั่งน้ำหนักและบรรจุลงในถาดอบแห้ง 

4. B3: ปอกเปลือกมะม่วง , หั ่นมะม่วงชิ ้นพอดีคำ, ลวกใน 
น้ำเดือด 3 นาทีและแช่น้ำเย็นทันทีเพื่อขจัดความร้อนส่วนเกิน 
ออกจากวัสดุ, ชั่งน้ำหนักและบรรจุลงในถาดอบแห้ง 
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กระบวนการอบแห้ง 
มะม่วงทั ้ง 4 กลุ ่มจากขั ้นตอน 2.2 จะถูกนำไปอบแห้ง 

ในเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนที่อุณหภูมิ 50 °C เป็นเวลา 
16 ชั่วโมง ในระหว่างการอบแห้งจะทำการสุ่มชิ้นมะม่วง 10 ชิ้น
มาชั่งน้ำหนักบันทึกเป็นช่วง ๆ ระหว่างการอบแห้งทุก ๆ 2 ชั่วโมง  
ทำการทดลองทั ้งหมด 3 ซ้ำของแต่ละตัวอย่าง จากนั ้นนำ
มะม่วงอบแห้งที่ได้เก็บรักษาในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ นำตัวอย่าง
เก็บไว้ในตู้ดูดความชื้นจนกว่าจะทำการวิเคราะห์ 

 
การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพแลเน้ือสัมผัส 
− วิเคราะห์ค่าความชื้นตามวิธีของ AOAC (2000) โดยคำนวณ

ในหน่วยร้อยละปริมาณความชื้นฐานเปียก (% wb) 
− ค่า water activity (aw) โดยใช้เครื ่อง Aqualab รุ ่น 4TEV 

DUO 
− ค่าสี L*, a* และ b* ของมะม่วง โดยใช้เครื่อง HunterLab 

รุ่น MiniScan EZ 45/0 S A V (MSEZ, Hunter Associates 
Laboratory, Inc., VA, USA) วัดค่าสีสามจุดบนพื้นผิวของ
ชิ้นมะม่วง โดยที่ L* หมายถึงค่าความสว่าง (Lightness) มีค่า 
ตั้งแต่ 0 (ดำ) ถึง 100 (ขาว), a* หมายถึงค่าความเป็นสีแดง
และสีเขียว ซ่ึงค่า a* เป็นลบแสดงค่าความเป็นสีเขียว ค่า a* 
เป ็นบวกแสดงค่าความเป ็นสีแดง และ b* หมายถึงค่า 
ความเป็นสีเหลืองและสีน้ำเง ิน ซึ ่งค่า b* เป็นลบแสดง 
ค่าความเป็นสีน้ำเงิน ค่า b* เป็นบวกแสดงค่าความเป็น 
สีเหลือง และคำนวณค่าความแตกต่างสี (Total color 
difference; E) ของมะม่วงผลสดและอบแห้งจากสูตร 

∆𝐸 =  √(𝐿0
∗ − 𝐿∗)2+(𝑎0

∗ − 𝑎∗)2+(𝑏0
∗ − 𝑏∗)2 (1) 

โดยที ่  L0*, a0* และ b0* คือ ค่าสีของมะม่วงผลสด , L*, a* 
และ b* คือ ค่าสีมะม่วงอบแห้ง 
 
− การวิเคราะห์เนื ้อสัมผัสของมะม่วงอบแห้งแบบ texture 

profile analysis (TPA) ได ้แก่ hardness, cohesiveness, 
springiness และ chewiness ด้วยเครื่องวิเคราะห์เน้ือสัมผัส 
(TA.XTPlus, texture technologies corp. and stable 
micro systems, ltd., MA, USA) ใช้หัวกดแบบแบนทรงกระบอก 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 mm โดยกดตัวอย่างลง 70% 
ของความสูงด้วยความเร็วในการกด, ระหว่าง และหลัง
ทดสอบ คือ 1 mms-1 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ
นัยสำคัญ 0.05 โดยใช้โปรแกรม Minitab® 17 

 
ผลและวิจารณ์ 

ผลวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเน้ือสัมผัส 
ปริมาณความชื ้นของมะม่วงสุกพันธุ ์โชคอนันต์ที ่ผ ่าน  

การลวก 1, 2, 3 นาทีและไม่ผ่านการลวกหลังการอบแห้งพบว่า
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p > 0.05) โดยมีค่า
ปริมาณความชื้นเท่ากับ 18.29±2.38, 17.85±2.00, 19.73±3.60  
และ 20.66±3.37 % (wb) ตามลำดับ และค่า water activity 
ของมะม่วงอบแห้งไม่มีความแตกต่างกันอย ่างมีนัยสำคัญ   
(p > 0.05) โดยมีค ่า water activity เท ่ากับ 0.7235±003, 
0.6915±0.03, 0.6962±0.04 และ 0.6855±0.05 ตามลำดับ 
ทุกตัวอย่างการทดลองพบว่ามีค่า water activity สูงกว่า 0.6 
ซ่ึงเป็นค่าที่ไม่เหมาะสำหรับผลไม้อบแห้งที่มีความชื้นอยู่ในช่วง 
15-20 % (wb) จะส่งผลให ้จ ุล ินทรีย์ เจริญเติบโตและเกิด 
ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการเน่าเสีย
ของผลิตภัณฑ์ เนื ่องจากความชื ้นของอาหารและค่า water 
activity มีความสำคัญต่ออายุการเก็บรักษาและเน้ือสัมผัสของ
อาหาร (นิธิยา, 2549) เพื่อลดค่า water activity ของมะม่วง
อบแห้งที่ไม่ได้ใช้สารกันบูดหรือสารซัลไฟต์ ดังน้ันเพิ่มอุณหภูมิ
อบแห้งลดเวลาในการอบแห้งทำให้อัตราการถ่ายเทความร้อน
และมวลสารจากบริเวณผิวของมะม่วงออกสู่อากาศด้วยอัตรา 
ที่สูงขึ้น (Pott et al., 2005) 

ผลวิเคราะห์ค่าสีพบว่าค่าสี L* ของมะม่วงผลสดและ
อบแห้งหลังผ่านการลวก 1, 2, 3 นาทีและไม่ผ่านการลวก 
ดังแสดงใน Table 1 พบว่าค่าสี L* ของมะม่วงมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญ (p≤0.05) คือค่าสี L* ของตัวอย่างอบแห้ง
ลดลงจากผลสด โดยมะม่วงอบแห้งที่ผ่านการลวก 1 นาที จะมี
ค่าสี L* มากที่สุดเท่ากับ 65.38±1.64 แสดงว่ามีสีจางมากที่สุด 
รองลงมาคือมะม่วงอบแห้งที่ไม่ผ่านการลวก, ผ่านการลวกที่ 2 
และ 3 นาทีเท่ากับ 61.28±2.08, 61.03±1.67 และ 58.20±2.051  
ตามลำดับ ส่วนมะม่วงอบแห้งที่ไม่ผ่านการลวกและผ่านการลวก 
ที่ 2 นาที พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p > 0.05)  
สอดคล้องกับการอบแห้งผลกีวีหลังอบแห้งค่าสี L* ลดลง 
อาจเป็นผลจากการสร้างเม็ดสีน ้ำตาลระหว่างการอบแห้ง 
(Arslan and Özcan, 2011) ตรงข้ามกับค่าสี a* เป็นค่าแสดงถึง 
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สีแดงและสีเขียว เพิ ่มขึ ้นจากผลสด พบว่ามะม่วงอบแห้งที่  
ไม่ผ ่านการลวกและที ่ผ ่านการลวกที ่ 2 และ 3 นาทีไม ่มี  
ความแตกต่างกันอย ่างมีน ัยสำคัญ (p>005) โดยมีค่าสี a* 
เท่ากับ 15.61±3.14, 15.49±4.07 และ 14.18±3.39 ตามลำดับ  
ซึ่งมะม่วงอบแห้งที่ผ่านการลวก 1 นาที มีค่าสี a* น้อยที่สุด 
ของตัวอย่างอบแห้งเท่ากับ 12.00±4.06 ค่าสี a* ที ่เพิ ่มขึ้น 
บ่งบอกถึงการเกิดสีน้ำตาลได้ (Sapers and Douglas, 1987) 

นอกจากน้ีความเป็นสีเหลืองลดลงดูได้จากค่าสี b* ที่ลดลง
พบว่ามะม่วงผลสดและมะม่วงอบแห้งค่าสี b* มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญ (p≤005) โดยมะม่วงอบแห้งที่ผ่านการลวก 
3 นาทีมีค่าสี b* เท่ากับ 51.69±3.65 ส่วนมะม่วงอบแห้งที่ 
ไม่ผ่านการลวกและที่ผ่านการลวกที่ 1 และ 2 นาทีมีค่าสี b* 
เท่ากับ 57.10±4.75, 56.65±2.91 และ 54.97±4.54 ตามลำดับ  
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) ซ่ึง
มะม่วงอบแห้งที่ผ่านการลวก 3 นาทีมีค่าสี b* น้อยที่สุด 

Table 3 แสดงการวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของมะม่วงอบแห้ง
ที ่ไม่ผ่านการลวกและที ่ผ่านการลวกที ่ 1, 2 และ 3 นาที  
จากการทดลองค่า hardness, cohesiveness และ chewiness  
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) ค่า Hardness 
เป็นตัวแปรสำคัญที ่ใช้ในการตรวจสอบการเกิดเปลือกแข็ง  
ของผลไม้อบแห้งยิ่งมีค่าน้อยแสดงว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดี 
โดยมะม่วงอบแห้งท ี ่ผ ่านการลวก 3 นาทีม ีค ่า Hardness  
น้อยที่สุด เท่ากับ 220.1±79.2 N รองลงมาคือมะม่วงอบแห้ง 
ที ่ผ่านการลวก 1 นาที, ที ่ไม่ผ่านการปรับสภาพและที ่ผ่าน 
การลวก 2 นาทีมีค่า Hardness เท่ากับ 225.9±92.2, 254.6±71.1  
และ 271.1±57.0 N ตามลำดับ ในส่วนของค่า Cohesiveness 
บ่งบอกถึงการเกาะตัวกันเองของเนื ้ออาหารค่าน้อยยิ ่งมี  

ความเหนียวมาก ซึ่งมะม่วงอบแห้งที่ผ่านการลวก 1 นาทีมีค่า 
Cohesiveness มากที ่สุดเท่ากับ 0.225±0.077 รองลงมาคือ
มะม่วงอบแห้งที่ไม่ผ่านการลวก, ที่ผ่านการลวก 3 นาที และ 
ที่ผ่านการลวก 2 นาทีมีค่า Cohesiveness เท่ากับ 0.214±0.044,  
0.210±0.039 และ 0.206±0.055 ตามลำดับ ส่วนค่าพลังงาน
ที ่ต ้องใช้ในการบดอาหารที ่เป็นสถานะของแข็งดูได้จากค่า 
Chewiness เป ็นค ่าท ี ่ ใช ้ในการพิจารณาสำหร ับผู ้บร ิ โภค
เนื่องจากมีผลต่อความรู้สึกในช่องปาก โดยมีค่า Chewiness 
ของมะม่วงอบแห้งที่ผ่านการลวก 2 นาทีที่น้อยที ่สุดเท่ากับ 
11.350±6.150 N รองลงมาคือมะม่วงอบแห้งที่ผ่านการลวก  
3 นาที, ที่ไม่ผ่านการลวกและที่ผ่านการลวก 1 นาที โดยมีค่า 
Chewiness เท ่ าก ับ  11.545±5.154,  12.445±3.857 และ 
12.540±9.84 N ตามลำดับ แต่ค่า Springiness มีความแตกต่าง 
กันอย่างมีนัยสำคัญ (p≤0.05) พบว่ามะม่วงที่ผ่านการลวกที่  
1 นาทีม ีค ่า Springiness มากที ่ส ุด เท ่าก ับ 0.309±0.096 
รองลงมาคือมะม่วงอบแห้งที่ผ่านการลวกที ่ 3 และ 2 นาที   
และที่ไม่ผ่านการลวกมีค่า Springiness เท่ากับ 0.277±0.091, 
0.244±0.064 และ 0.238±0.055 ตามลำดับ ค่า Springiness 
ขึ้นอยู่กับสารก่อเจลในผลไม้เป็นค่าที่พฤติกรรมยืดหยุ่นของ
ตัวอย่างที่ผ่านการปรับสภาพยิ่งมีค่ามากยิ่งมีความยืดหยุ่นมาก 

จากการทดลองการปรับสภาพด้วยวิธีการลวกระยะเวลา 
ที ่เหมาะสมในการปรับสภาพคือ 1 นาทีเนื ่องจากมีค่าสี L*  
มากที่สุด, ค่าสี a* น้อยที่สุด และค่าสี ∆E น้อยที่สุดแสดงว่า 
มีค่าความต่างจากค่าสีของมะม่วงผลสดน้อยมีการเกิดปฏิกิริยา
การเกิดสีน้ำตาลที ่น้อยที ่สุดเมื ่อเทียบกับวิธีการปรับสภาพ 
ของมะม่วงอบแห้งทั้งหมดและมีค่า Springiness ที่มากที่สุด 
ในการทดลองน้ี

 
Table 1 Effect of blanching pretreatment on color parameters of mango pieces 

Test L* a* b* ∆E 
Fresh 74.02±4.78a 7.30±2.06c 67.90±4.41a  

C 61.28±2.08c 15.61±3.14a 57.10±4.75b 18.14±2.69a 
B1 65.38±1.64b 12.00±4.06b 56.65±2.91b 14.01±2.85b 
B2 61.03±1.67c 15.49±4.07a 54.97±4.54b 17.72±4.13a 
B3 58.20±2.051d 14.18±3.39a 51.69±3.65c 16.27±4.91ab 

aSuperscripts in different rows of each column show significantly difference at p < 0.05. 
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Table 2 Textural characteristics of dried mango pieces 

Test Hardness (N) Springiness Cohesiveness Chewiness (N) 
C 254.6±71.1a 0.238±0.055b 0.214±0.044a 12.445±3.857a 
B1 225.9±92.2a 0.309±0.096a 0.225±0.077a 12.540±9.84a 
B2 271.1±57.0a 0.244±0.064b 0.206±0.055a 11.350±6.150a 
B3 220.1±79.2a 0.277±0.091ab 0.210±0.039a 11.545±5.154a 

aSuperscripts in different rows of each column show significantly difference at p < 0.05. 

 
สรุป 

ผลจากการศึกษามะม่วงสุกพันธุ ์โชคอนันต ์ท ี ่ ไม ่ผ ่าน 
การลวกและผ่านการลวกที ่ 1, 2 และ 3 นาที พบว่ามะม่วง
อบแห้งที่ผ่านการลวก 1 นาทีจะมีค่าสี L* และค่า Springiness 
มากที ่สุดและค่าสี a* น้อยที ่สุดเมื่อเทียบกับมะม่วงอบแห้ง
ทั้งหมดจากการทดลอง และวิธีการปรับสภาพด้วยวิธีการลวก 
ที่ 1, 2 และ 3 นาที ไม่มีผลต่อค่า  Hardness, Cohesiveness 
และ Chewiness 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความชื้นที่มีต่อคุณสมบัติทางกายภาพและอากาศพลศาสตร์ของข้าวเปลือก
ขาวดอกมะลิ 105 ซ่ึงคุณสมบัติเหล่าน้ีได้แก่ ความกว้าง ความยาว ความหนา เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต ระดับความกลม 
ความหนาแน่นเชิงกลุ่ม ความหนาแน่นเชิงเมล็ด ความพรุน ความเร็วสุดท้าย และค่าสัมประสิทธ์ิต้านทานการไหล ทำการทดสอบ
โดยแปรค่าความชื้นตั้งแต่ 10% ถึง 26% wb ผลการศึกษาพบว่าอิทธิพลของความชื้นทำให้ความหนาและความกว้างของเมล็ด
ข้าวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 เพิ ่มขึ ้นแต่ทำให้ความยาวลดลง ผลของความชื ้นที ่เพิ ่มขึ ้นยังทำให้ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย  
เชิงเรขาคณิตและค่าระดับความกลมเพิ่มขึ้น อิทธิพลของความชื้นนี้ทำให้ความหนาแน่นเชิงกลุ่ม ความหนาแน่นเชิงเมล็ดเพิ่มขึ้น  
แต่ค่าความพรุนลดลง การศึกษาสมบัติทางอากาศพลศาสตร์พบว่าการเพิ่มขึ้นของความชื้นในข้าวเปลือกมีผลให้ค่าความเร็วสุดท้าย
เพิ่มขึ้นและค่าสัมประสิทธ์ิต้านทานการไหลลดลง 

 
คำสำคัญ: คุณสมบัติอากาศพลศาสตร์, ข้าวเปลือก, ความจุความชื้น, คุณสมบัติทางกายภาพ 

 
Abstract 

The objective of this research was to study the influence of moisture content of paddy on physical and 
aerodynamic properties of Khao Dawk Mali 105. Width, thickness, Length, Geometric Mean Diameter (GMD), 
Degree of Sphericity (DOS), bulk density, kernel density, porosity, terminal velocity and drag coefficient of paddy 
are studied. Moisture content of paddy ranged from 10% to 26%wb are selected as asample in this research. 
The results showed that the increasing of moisture content in paddy grain the width, thickness, GMD and DOS 
but decrease length increased. This influence also effects to increase bulk density, kernel density but decrease 
the porosity of paddy.  For the aerodynamic properties, the moised paddy influencese on the trending up of 
terminal velocity but the drag coefficient was lessened. 
 
Keywords: aerodynamic properties, moisture content, paddy, physical properties 
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บทนำ 

ข้าวถือว่าเป็นอาหารที่คนไทยนิยมบริโภคมาช้านานและ 
มีส่วนเก่ียวข้องกับประเพณีของไทย ซ่ึงข้าวจัดเป็นพืชเศรษฐกิจ
สำคัญของประเทศไทยที่ส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นปริมาณ
ถึงปีละ 29 ล้านตัน (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562)  

ในการพัฒนาเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือก 
เราจำเป็นจะต้องทราบถึงคุณสมบัติทางกายภาพและทางอากาศ 
พลศาสตร์ของเมล็ดข้าวเปลือก ได้แก่ ร ูปร่าง ขนาด มวล  
ความหนาแน่นเชิงกลุ่ม (Bulk Density) ความหนาแน่นเชิงเมล็ด  
(Kernel Density) ความพรุนของเมล็ด (Porosity) และค่าสัมประสิทธ์ิ 
ต้านทานการไหล (Drag Coefficient) ซ่ึงคุณสมบัติเหล่าน้ีมีผล
ต่อการออกแบบเครื่องจักรกลทางเกษตรอย่างยิ่ง หากไม่พิจารณา 
คุณสมบัติเหล่าน้ีเครื่องจักรที่สร้างขึ้นใช้งานอาจทำให้ได้ผลผลิต
หลังการแปรรูปต่ำกว่าที่ควร ปัจจัยประการสำคัญที่ส่งผลต่อ  
ค่าคุณสมบัติทางกายภาพและอากาศพลศาสตร์คือความชื้น 
ในผลผลิต (Mohsenin, 1980) รูปร่างและขนาดของเมล็ดถูกใช้
ในการออกแบบเครื ่องจักรคัดแยก ความหนาแน่นเชิงกลุ่ม 
ความหนาแน่นเชิงเมล็ดและความพรุนของเมล็ดมีส่วนสำคัญ  
ในการออกแบบระบบเติมอากาศ (Aeration System) และ
ระบบการเก็บผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว 
(Post-Harvest Process) ซึ่งความชื้นมีอิทธิพลต่อคุณสมบัติ
เหล่านี ้อย ่างมาก (Kashaninejad et al.,2008; White and 
Jayas, 2001) และมีความสำคัญอย่างย ิ ่งต ่ออุตสาหกรรม 
การผลิตข้าวเปลือก ในด้านคุณสมบัติทางอากาศพลศาสตร์ 
ได้แก่ ความเร็วสุดท้าย (Terminal Velocity) และค่าสัมประสทิธ์ิ 
ต้านทานการไหล (Drag Coefficient) มีส่วนในการออกแบบ
ระบบการไหลของอากาศและระบบแยกผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึง
การเลือกขนาดเครื่องเป่าลมด้วย (Gupta et al., 2007) 

จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยน้ี
จึงเป็นการศึกษาอิทธิพลของความชื ้นที ่มีต ่อคุณสมบัติทาง
กายภาพและทางอากาศพลศาสตร์ของข้าวเปลือกขาวดอกมะลิ 
105 โดยทำการทดสอบหาเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต 
ค่าความกลม ความหนาแน่นเชิงกลุ ่ม  ความหนาแน่นเมล็ด 
ความพรุนของเมล็ด ความเร็วสุดท้าย และค่าสัมประสิทธ์ิ
ต้านทานการไหลของข้าวเปลือกที่มีค่าความชื้นแตกต่างกัน 

 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ในการทดลองนี ้ ใช้ข ้าวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 จาก
จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย เก็บเกี่ยวเมื่อปีพุทธศักราช 
2562 โดยทำการแยกวัสดุเจือปนรวมถึงเมล็ดที ่ไม่สมบูรณ์ 
ออกก่อน จากน้ันทำการหาความชื้นเริ่มต้นของเมล็ดข้าวเปลือก
ด้วยวิธี Oven drying method (ASABE, 1997) ความชื้นเริ่มต้น 
ของข้าวเปลือกสามารถคำนวนได้ตามฐานเปียก (Wet Basis, 
%W.B.) จากสมการที่ (1) 

( )
100

w

w d

w
M

−
=   (1) 

โดย Mw คือเปอร์เซ็นต์ความชื้นมาตรฐานเปียก,  w คือ
น้ำหนักของเมล็ดข้าวเปลือกตอนเริ่มต้น (g), d คือน้ำหนักแห้ง
ของเมล็ดข้าวเปลือกหลังอบ (g) 

ทำการแปรค่าความชื้นของข้าวเปลือกออกเป็น 5 ระดับ 
คือ 10 14 18 22 และ 26 % wb โดยทำการเติมน้ำกลับสู่
ข้าวเปลือก (Rewet) ตามปริมาณน้ำซ่ึงคำนวนได้จากสมการที่ (2)  
(ASABE, 1997)ด้วยวิธีการพ่นละอองน้ำลงบนกองข้าวเปลือก 
จากน้ันบรรจุข้าวเปลือกในถุงปิดผนึกเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5OC 
เป็นเวลา 10 วัน  

1 2

2 1

1
100

M M
W W

M

 − = 
 − 

 (2) 

โดยที ่ W2 คือปริมาณน้ำที ่ต ้องเติมเข้าไป (g), W1 คือ
น้ำหนักของกองเมล็ดที ่ต้องการกำหนดความชื้นใหม่ (g), M1 
คือเปอร์เซ็นต์ความชื ้นสุดท้ายฐานเปียกที ่ต ้องการ , M2 คือ
เปอร์เซ็นต์ความชื้นฐานเปียกเริ่มต้นของเมล็ดข้าวเปลือก  

 
ก่อนทำการทดสอบจะต้องนำข้าวเปลือกมาทิ ้งไว้ให ้มี

อุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อน (Kashaninejad et al., 2006)  
แล้วจึงทดสอบเพื่อหาค่าคุณสมบัติต่าง  ๆ  ของข้าวเปลือกที่แต่
ละความชื้น ดังน้ี 
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1. เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิตและระดับค่าความกลม 
(Geometric Mean Diameter, Degree of Sphericity) 

ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต (D) และระดับ

ความกลม () คำนวณด้วยสมการที่ (3) และ (4) ตามลำดับ 
(Mohsenin,1980) โดยทำการสุ่มเมล็ดข้าวจำนวน 50 เมล็ด 
ในแต่ละความชื ้น วัดความกว้าง ความยาว และความหนา 
ของเมล็ดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ดิจิตอล (Digital Caliper 
Vernier Gauge 0-150 mm) ความละเอียด 0.01 mm  

( )
1

3D LWT=  (3) 

( )
1

3

100

LWT

L
 =


  (4) 

โดย L คือความยาวของเมล็ด (mm), W คือความกว้างของเมล็ด  
(mm), T คือความหนาของเมล็ด (mm) 
 
2. ความหนาแน่นเชิงกลุ ่ม ความพรุน และความหนาแน่น 
เชิงเมล็ด (Bulk density, Porosity and Kernel density) 

ความหนาแน่นเชิงกลุ่ม (Bulk density, b, kg m-3) หาได้
จากผลหารระหว่างปริมาตรบรรจุข้าวเปลือกในภาชนะที่ทราบ
ปริมาตรต่อน้ำหนัก โดยทดสอบซ้ำ 5 ครั้ง ค่าความพรุนหาได้
จากวิธีการแทนที่อากาศ และคำนวณค่าได้ตามสมการ (5) 

( )1 2 100
2

P P
Porosity

P

−
=    (5) 

โดย P1 ความดันของอากาศก่อนการถ่ายเทไปยังขวดบรรจุ  
ที่บรรจุเมล็ด (Pa), P2 คือความดันของอากาศหลังการถ่ายเท 
ไปยังขวดบรรจุเมล็ดพันธ์ุ (Pa) (Kocabiyik , 2004) 
 

เมื่อทราบค่าความพรุนของเมล็ดข้าวเปลือกแล้วจะสามารถ 
คำนวนหาค่าความหนาแน่นเช ิงเมล็ดได ้ตามสมการ (6) 
(Mohsenin,1980) 

1 100b

k






 
= −  
 

 (6) 

โดย   คือค่าความพรุนของเมล็ด, k  คือค่าความหนาแน่น
ของเมล็ด (kgm-3) และ b  คือค่าความหนาแน่นเชิงกลุ่ม 
ของเมล็ด (kgm-3) 

3 ความเร ็วส ุดท้ายและค่าส ัมประสิทธิ ์ต ้านทานการไหล
(Terminal Velocity, Drag Coefficient) 

ค่าความเร็วสุดท้ายของเมล็ดข้าวเปลือกทดสอบหาได้โดย
การนำเมล็ดข้าวเปลือกจำนวน 50 เมล็ด วางไว้ที่ด้านล่างของ
ท่อชุดทดสอบแรงลอยตัว (Fig. 1) จากนั้นทำการป้อนอากาศ
ด้วยพัดลมผ่านฮีตเตอร์ให้มีอุณหภูมิประมาณ 60OC และเพิ่ม
ความเร็วลมจนกระทั่งเมล็ดเริ ่มลอยตัว วัดความเร็วลมด้วย 
Anemometer ความละเอียด 0.1 ms-1 ทำทั ้งหมด 10 ซ้ำ 
ในแต่ละระดับความชื้นของเมล็ด โดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของท่อชุดทดสอบและความยาวท่อมีค่า 73 mm และ 410 mm  
ตามลำดับ 

 
Figure 1 Terminal velocity apparatus 

 
เมื่อทราบค่าความเร็วลมที่สามารถทำให้เมล็ดเริ่มลอยได้  

ก็จะสามารถคำนวนค่าสัมประสิทธ์ิต้านทานการไหลจากสมการ 
(7) (Mohsenin,1980 และ Shellard and MacMillan, 1978) 

21

2
f d t AM g A C V  =  (7) 

โดย M คือมวลของเมล็ดข้าวเปลือก (kg), g  คือความเร่ง
เนื ่องจากแรงโน้มถ่วง (9.81 ms-1), A คือความหนาแน่นข 
องอากาศ (kgm-3), dC  คือสัมประสิทธิ ์ต ้านทานการไหล ,  

fA  คือพื้นที่หน้าตัดของเมล็ด (Frontal Area) (m2) 
 

ค่าสัมประสิทธิ์ต้านทานการไหลของเมล็ดข้าวเปลือกมีค่า
แปรตามความหนา รูปร่าง และความ ขรุขระของผิวของเมล็ด
ข ้าวเปลือก (Gupta et al.,2007) ค ่าส ัมประสิทธิ ์ต ้านทาน 
การไหลสามารถคำนวนได้จากสมการ (8)  
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ซ่ึงค่า Af  คำนวนได้จากสมการที่ 9 โดย 1L  และ 2L  คือ
ความยาวที่มากที่สุดสองลำดับแรกของเมล็ดข้าวเปลือก 

 
ผลและวิจารณ์ 

ขนาดของเมล็ดของข้าวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 
จากรูปที่ 2 3 และ 4 ซ่ึงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้น  

ในเมล็ดข้าวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 ซึ ่งมีค่าตั ้งแต่ 10  ถึง  
26 % wb กับขนาดความยาว ความกว้าง และความหนาของ
เมล็ดข้าวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า 
เมื ่อความชื ้นในเมล็ดข้าวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 เพิ ่มขึ้น 
จะทำให้ค่าเฉลี่ยความยาวของเมล็ดมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย 
ในขณะที่ค่าเฉลี่ยความกว้างและความหนามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
ซ่ึงผลการทดลองนี้มีบางส่วนสอดคล้องกับผลการทดลองในถั่ว
พีชตาชิโอต (Kashaninejad et al., 2006) ถั่วเหลือง (Kashaninejad  
et al., 2008) เมล็ดข้าวบาร์เลย์ (Sánchez-Mendoza et al.,2008)  
เมล็ดข้าวเปลือกและข้าวขาวพันธ์ุ Fajr และ Tarom (Gharekhani  
et al.,2013) ผลของการเพิ่มขึ้นของความหนาและความกว้าง
ยังทำให้ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิตและค่าระดับ
ความกลมมีค่าเพิ ่มขึ ้น ดังรูปที ่ 5 และ 6 ซึ ่งการลดลงของ 
ค่าความยาวไม่มีอิทธิพลเท่ากับการเพิ่มความหนาและความกว้าง 

 
Figure 2 Influence of moisture on length of Khao Dawk 
Mali 105 paddy 
 

 
Figure 3 Influence of moisture on width of Khao Dawk 
Mali 105 paddy 
 

 
Figure 4 Influence of moisture on thickness of Khao 
Dawk Mali 105 paddy 
 

 
Figure 5 Influence of moisture on geometric mean 
diameter of Khao Dawk Mali 105 paddy 
 

ซึ่งผลการทดลองเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิตและ
ระดับค่าความกลมของข้าวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 ยังมีผล
คล้ายกับถั่วเหลือง (Kashaninejad et al., 2008) เมล็ดข้าวเปลือก 
และข้าวขาวพันธ์ุ Fajr และ Tarom (Gharekhani et al.,2013)  
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Figure 6 Influence of moisture on degree of sphericity 
of Khao Dawk Mali 105 paddy 
 
ความหนาแน่นเชิงกลุ่ม ความพรุน และความหนาแน่นเชิงเมล็ด 

จากรูปที่ 7 อิทธิพลของความชื้นที่มีผลต่อค่าความหนาแน่น 
เช ิงกลุ ่ม เม ื ่อปร ิมาณน้ำที ่อย ู ่ ในเมล็ดเพิ ่มข ึ ้นจะทำให้ค่า 
ความหนาแน่นเชิงกลุ่มมีค่าเพิ่มขึ้น ซ่ึงผกผันกับผลการทดสอบ
ความพรุนที ่พบว่าเมื ่อความชื ้นเพิ ่มขึ ้นจะทำให้ความพรุน  
ของกองเมล็ดมีค่าลดลง (รูปที่ 8) ความชื้นที่เพิ่มขึ้นมีผลกับ  
การหดตัวของความยาวและการขยายขนาดของความหนาและ
ความกว้างแต่เพราะเป็นการขยายขนาดเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
เท่านั้นจึงทำให้ความหนาแน่นเชิงเมล็ดและเชิงกลุ่มมีขนาด
เพิ่มขึ้นตามความชื้นที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวดังกล่าวนี้มีผลให้
ช่องว่างระหว่างเมล็ดมีค่าลดลงและส่งผลให้ค่าความพรุ่น  
มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยดังแสดงในรูปที ่ 8 และเมื ่อนำผล 
ของค่าความหนาแน่นเชิงกลุ ่มและความพรุนไปคำนวณค่า 
ความหนาแน่นเชิงเมล็ดพบว่าค่ามีการเพิ ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
เช่นกันดังแสดงในรูปที่ 9 
 
 

 

 
Figure 7 Influence of moisture on bulk density of Khao 
Dawk Mali 105 paddy 
 

 
Figure 8 Influence of moisture contenton porosity of 
Khao Dawk Mali 105 paddy 
 

แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของความหนาแน่นเชิงกลุ่ม ความหนาแน่น 
เชิงเมล็ด และการลดลงของความพรุนน้ีคล้ายกับผลการทดลอง
ในข้าวเปลือกและข้าวขาวพันธ์ุ Fajr และ Tarom (Gharekhani 
et al., 2013) และเมล็ดย ี ่หร่า (cumin seeds) (Singh and 
Goswami, 1996)  
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Figure 9  Influence of moisture on kernel density of 
Khao Dawk Mali 105 paddy 
 
ค่าความเร็วสุดท้ายและค่าสัมประสิทธ์ิต้านทานการไหล 

จากรูปที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นในเมล็ด
กับค่าความเร็วสุดท้ายและค่าสัมประสิทธิ์ต้านทานการไหล 
พบว่า เมื่อความชื้นเพิ่มขึ้นจะทำให้ค่าความเร็วสุดท้ายของ
เมล็ดข้าวเปลือกเพิ่มขึ้น เนื่องจากข้าวมีน้ำหนักเพิ่มขึ ้นและ
ต้องการความเร็วลมที่ใช้ในการทำให้เมล็ดลอบตัวนั้นเพิ่มขึ้น 
และส่งผลต่อเนื ่องถึงค่าสัมประสิทธิ ์ต ้านทานการไหลที ่ มี
แนวโน้มลดลงตามค่าความชื้นที่เพิ่มขึ้น เน่ืองจากหากพิจารณา
ตามสมการที่ 8 ค่าความเร็วลมมีอิทธิพลแบบทวีคูณในสมการ 
เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามวลซึ ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจึงทำให้  
ค่าส ัมประสิทธิ ์ต ้านทานการไหลลดลง สอดคล้องกับผล 
การทดลองในเมล็ดข ้าวเทฟฟ์ (Zewdu, 2007) และเมล็ด
ข้าวเปลือกและข้าวขาวพันธ์ุ Fajr และ Tarom (Gharekhani 
et al., 2013) 

 
Figure 10 Influence of moisture content on terminal 
velocity and Drag Coefficient of Khao Dawk Mali 105 
paddy. 

สรุป 

การศึกษาอิทธิพลของความชื้นที ่มีผลต่อคุณสมบัติทาง
กายภาพของข้าวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 ทำให้เราทราบว่า
การเพิ่มขึ้นของความชื้นในช่วง 10% ถึง 26%wb มีผลทำให้
ขนาดของความหนาและความกว้างของเมล็ดข ้าวเปลือก 
หอมขาวดอกมะลิ 105 เพิ ่มขึ ้นแต่ทำให้ความยาวของเมล็ด
ข ้าวเปลือกลดลง ผลของความชื ้นท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้นย ังทำให ้ค่า
เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี ่ยเชิงเรขาคณิตและค่าระดับความกลม
เพิ่มขึ้น อิทธิพลของความชื ้นนี้ทำให้ความหนาแน่นเช ิงกลุ่ม 
ความหนาแน่นเช ิงเมล็ดเพ ิ ่มข ึ ้น และค่าความพร ุนลดลง 
การศึกษาสมบัติทางอากาศพลศาสตร์พบว่าการเพิ ่มขึ ้นของ
ความชื้นในข้าวเปลือกมีผลให้ค่าความเร็วสุดท้ายเพิ่มขึ้นและ  
ค่าสัมประสิทธ์ิต้านทานการไหลลดลง 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมข้าวโพดแผ่นอบกรอบผสมผักไชยา 
Development of Crispy Snacks from Corn Mixed with Chaya spinach 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมข้าวโพดแผ่นอบกรอบผสมผักไชยาเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 

พบว่าจากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้แบบทดสอบแบบ 9-point hedonic scale test โดยมีคะแนนความชอบ
ด้านสี ลักษณะปรากฏ รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวมเท่ากับ 6.70 ± 1.44, 6.86 ± 1.06, 6.40 ± 1.65, 6.27 ± 1.51 
และ 6.60 ± 1.43, ตามลำดับ โดยมีความชอบอยู่ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง ผลการศึกษาทางด้านกายภาพพบว่า
ผลิตภัณฑ์มีความชื้นและปริมาณน้ำอิสระเท่ากับ 3.70%, wb และ 0.36, ตามลำดับ โดยมีค่าความสว่าง (L*) 25.79 ± 1.63  
ค่าสีแดง (a*) 0.22 ± 0.34 ค่าสีเหลือง (b*) 10.01 ± 2.51 มีค่าความแข็งเท่ากับ 2.09 ±0.71 N และค่าความกรอบเท่ากับ 9.80 ± 
2.94 ผลการศึกษาคุณภาพทางด้านเคมีพบว่าผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบทางเคมีคือ โปรตีน ไขมัน เถ้า ใยอาหารและคาร์โบไฮเดรต
เท่ากับ 12.30, 11.01, 4.71, 3.45 และ 68.52%, db มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสะ DPPH เท่ากับ 9.23 ± 0.01 µmol Trolox g sample-

1 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกเท่ากับ 0.16 ± 0.07 mg gAE g sample-1 มีกรดไขมันเท่ากับ 2.27 ± 0.44 mg KOH g sample-1 

และผลการทดสอบทางด้านจุลินทรีย์พบว่าผลิตภัณฑ์มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดน้อยกว่า 10 CFUg-1และตรวจไม่พบยีสต์และรา 

คำสำคัญ: ขนมอบกรอบ, สารต้านอนุมูลอิสระ, ข้าวโพดหวาน 
 

Abstract 
The objective of this study were to evelop products of crispy snacks from corn mixed with chaya spinach 

to be accep by consumers. Sensory evaluation was tested by using 9- point hedonic scale in aspects of colour, 
appearance, taste, texture and overall acceptance were 6.70 ± 1.44, 6.86 ± 1.06, 6.40 ± 1.65, 6.27 ± 1.51 and 
6.60 ± 1.43, respectively. The overall liking of product was within the range of like slightly.to moderate like. The 
results of physical product quality in moisture content and water activities were 3 . 70% , wb and 0. 36, 
respectively. The colour of prodct was 25.79 ± 1.63 L*, 0.22 ± 0.34 a*, 10.01 ± 2.51 a* and texture was analyzed 
by texture analyzer in term of hardness (2.09 ± 0 .71 N)  and crispness (9.80 ±  2.94) .  The results of chemical 
product properties showed that the poroduct composed of protein, fat, fiber, ash and carbohydrate which 
accouted for 12.30, 11.01, 4.71, 3.45 and 68.52% , db, respectively.  Antioxidant activity of the DPPH radical 
scavenging activity of the product was 9. 23 ± 0.01 µmol Trolox g sample-1.  The phenolic content was 2. 27 ± 
0.44 mg KOH g sample-1 and acid value was found 2.27 ± 0.44 mg KOH g sample-1. Total microbial count value 
were less than 10 CFUg-1, and yeasts and molds levels were not detect.  

Keywords: Crispy snacks; Antioxidant, Corn sweet 
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บทนำ 

ในปัจจุบ ันคนส่วนใหญ่มองว่าขนมขบเคี ้ยวเป็นขนม 
ที่สามารถรับประทานได้ตลอดเวลา สามารถสร้างความเพลิดเพลิน 
ในการรับประทานและเป็นหนึ่งในของรับประทานเล่นในงาน
เลี ้ยงสังสรรค์ต่าง ๆ เนื ่องจากความง ่ายในการซื ้อหาและ
สามารถเก็บไว้ได้นาน แต่เนื ่องจากขนมขบเคี ้ยวส่วนใหญ่  
มีส่วนประกอบของแป้ง น้ำตาลและไขมัน นอกจากนี้ยังมีผงชูรส  
เกลือ กลิ่นและสีปรุงแต่งอาหาร ขนมขบเคี้ยวจึงจัดเป็นอาหาร
ขยะเนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยทั้งโปรตีน วิตามิน 
เกลือแร่ หากรับประทานอาหารเหล่านี้เข้าไปเกินความจำเป็น
ของร่างกายจะทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนได้ และอาจทำให้เกิดโรค
อ่ืนตามมา เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ ไขมัน
ในเลือดสูง (ปิยะฉัตร, 2550) จากข้อมูลของสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่าในปี 2557 
ถึงปัจจุบันพบว่าคนไทยกว่าร้อยละ 34.1 มีภาวะ “อ้วน” และ
มีคนไทยที่ “อ้วนลงพุง” คิดเป็นร้อยละ 37.5 ซ่ึงทั้งสองกลุ่มน้ี 
มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ (NCDs :non-
communicable diseases) และในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 ทำให้หลายคนมีความเป็นกังวลอย่างมาก 
โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคอ้วน ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ 
ที่ยืนยันว่าผู ้ป่วยโรคอ้วนเสี่ยงติดโควิด-19 มากกว่าคนปกติ  
แต่ผู้ป่วยกลุ่มน้ีมีภูมิคุ้มกันต่ำ หากติดเชื้อจะมีอาการรุนแรงและ
เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนที่สุขภาพแข็งแรง (Thai PBS NEWS, 2564) 

ข้าวโพดหวาน (Zea mays L. saccharata; sweet corn)
เป็นพืชที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากที่สุดของไทย มีรสชาติที่ดี
จึงนิยมรับประทานฝักสดและนำมาแปรรูปเป็นจำนวนมาก 
ข้าวโพดหวานเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต มีปริมาณเส้นใยสูง
แต่มีปริมาณโปรตีนและไขมันต่ำ จากข้อมูลของ USDA พบว่า
ข้าวโพดหวาน 100 g มีปริมาณน้ำ คาร์โบไฮเดรต และน้ำตาล
เท่ากับ 75.97, 19.02 และ 3.22 g, ตามลำดับ มีโปรตีน 3.2 g 
ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนจำเป็นครบทั้ง 10 ชนิด มีใยอาหาร 
2.7 g และมีไขมันพียง 1.18 g ให้พลังงาน 86 kcal จึงเป็น
แหล่งของพลังงานที ่สำค ัญ และย ังมีเกลือแร่และวิตามิน 
ที่จำเป็นต่อร่างกาย นอกจากน้ียังพบสารลูทีนและซีแซนทีน 
(lutein and zeaxanthin) 644 µg มีสารต้านอนุมูลอิสระที่มี
ส่วนช่วยในการยับยั้งมะเร็งเต้านมในสตรีที่มีกลุ่มเสี่ยงได้ และ
ยังมีส่วนช่วยในการปกป้องดวงตา ลดความเสี ่ยงในการเกิด 

ต้อกระจก และโรคจอตาเสื่อม งานวิจัยของ Dewanto et al. (2002)  
พบว่าเมล็ดข้าวโพดหวานที่ผ่านการต้มโดยใช้อุณหภูมิสูงและ
เวลานาน จะมีสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิก 
และกรดเฟอรุลิกเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงเป็นสารที่มีฤทธ์ิช่วยต้านมะเร็ง 
โรคหัวใจ เป็นต้น 

ผักไชยาหรือคะน้าเม็กซิกัน (Chaya spinach) มีถิ่นกำเนิด
เดิมตามในประเทศเม็กซิโกและประเทศแถบอเมริกากลาง ใบไช
ยามีลักษณะคล้ายใบมะละกอโดยขอบใบจะแยกเป็น 3-4 แฉก 
มีลักษณะเด่นคือมีรสชาติคล้ายผงชูรส เพราะเป็นแหล่งสะสม
ของสารจำพวกกลูตาเมตที ่ให้รสชาติอูมามิ เป็นแหล่งของ
โปรตีน วิตามิน แคลเซียม โพแทสเซียม ธาตุเหล็กและยังเป็น
แหล่งสะสมของสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยในการไหลเวียนโลหิต 
ช่วยย่อยอาหาร ลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เพิ่มแคลเซียม 
ให้กับกระดูก ช่วยลดคอเลสเตอรอล (Loarca-Piña et al., 2010)  
และยังมีสารต ้านอนุม ูลอิสระ (Kuti and Konoru, 2004) 
ดังนั้นโครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม
ขนมข้าวโพดแผ่นอบกรอบผสมผักไชยา และศึกษาสมบัติ  
ทางเคมีกายภาพ ทางด้านจุลินทรีย์ และประเมินคุณภาพ  
ทางประสาทสัมผัส ทั้งนี้เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในการเล ือก
บริโภคขนมอีกด้วย 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1. วิธีการผลิตขนมข้าวโพดแผ่นอบกรอบผสมผักไชยา 
นำใบไชยามาหั่นเป็นชิ ้นเล็ก ต้มในน้ำเดือดนาน 5 min 

แล้วนำไปแช่น้ำเย็นทันที นําขึ้นสะเด็ดน้ำและนำไปปั่นให้ละเอียด 
ผสมกับเมล็ดข้าวโพดต้มสุก น้ำดื ่ม น้ำตาล แป้งข้าวโพด  
ผงปาปริก้า ผงซอสถั่วเหลือง นมข้นจืด (อัตราส่วนแสด งใน 
Table 1) หลังจากนั้นนำส่วนผสมที่ปั่นไปเคี่ยวเพื่อให้เกิดเจล 
ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเติมกลิ่นข้าวโพดผสมให้เข้ากัน นำมาเกลี่ย  
ในแม่พิมพ์ที่มีขนาด 3.5 cm × 8.0 cm มีความหนาประมาณ 
3 mm และนํามาอบอุณหภูมิ 100 °C นาน 90 min จนแห้ง
กรอบที่จะได้ขนมข้าวโพดแผ่นอบกรอบผสมผักไชยา แล้วนำไป
ศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพ ทางด้านจุลินทรีย์ และประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
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2. วิเคราะห์สมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์ขนมข้าวโพดแผ่นอบ
กรอบผสมผักไชยา  

2.1 วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 
ตัวอย่างถูกนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีหรือคุณค่า

ทาง โภชนาการ  (Chemical composition or Nutritional 
composition analysis) โดยทำการวิเคราะห์ปริมาณความชื้น 
(moisture)  โปรต ีน  (crude protein)  (N x 6.25) , ไข มัน 
(crude fat), เยื ่อใย (crude fiber) เถ้า (ash), และปริมาณ
คาร์โบไฮเดรต (carbohydrates) ทดลอง 3 ซ้ำ ใช้วิธีตามมาตรฐาน 
ของ AOAC. (2000)  

 
Table 1  Formulations of Crispy Snacks from Corn Mixed  
with Chaya spinach mixes. 

Ingredients Amount (%) 
Sweet corn  42.29 
Chaya spinach  18.13 
Drinking water 28.58 
Sugar 6.04 
Corn flour 1.21 
Corn flavor 1.21 
Paprika Powder 1.09 
Soy sauce powder 0.91 
Evaporated milk 0.54 

 
2.2 วิเคราะห์การเหม็นหืน 
การวิเคราะห์ acid value (AOAC, 2000) เพื่อบ่งบอกถึง

การเหม็นหืนของผลิตภัณฑ์ โดยชั่งน้ำหนักตัวอย่าง 5 g ในขวด
ลูกชมพู่ขนาด 250 ml. ผสม C2H5OH ความเข้มมข้น 95% 50 ml  
ที่เติม Phenolphthalein 1% ปริมาตร 1 ml หลังจากน้ันเติม 
0.1 M NaOH อย่างช้าๆ จนสารละลายมีสีชมพูอ่อน เพื่อปรับ
ให้ Ethanol มีสภาพเป็นกลาง นำตัวอย่างและสารที่ผสมไว้  
ให้ความร้อนประมาณ 5 min ทิ้งไว้ให้เย็น และนำได้ไทเทรต
ด้วย KOH 0.1 M จนเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนอีกครั้ง และคำนวณ 
หาค่า Acid value (AV) ดังในสมการ (1) 

 (g) sample ofWeight 

56.10 [KOH]  (ml) KOH of  valueTitre
]g KOH [mg AV 1- 
=

 (1) 
 

2.2 การทดสอบฤทธิ ์ต ้านอน ุม ูลอิสระ (Antioxidant 
properties) 

ขั้นตอนการเตรียมสารสกัดดัดแปลงจาก Heleno et al. 
(2015) โดยนำขนมข้าวโพดแผ่นอบกรอบผสมผักไชยามาบด  
ให้ละเอียด สกัดด้วยเมทานอลในอัตราส่วน 1 g: 10 ml แล้ว
นำไปเขย่าโดยใช้ความเร็วรอบ 320  rpm ที ่อุณหภูมิ 25 °C  
เป็นเวลา 4 h จากน้ันนำไปกรองด้วยกระดาษเบอร์ 4 เพื่อแยก
เอาส่วนใส (extracts) นำสารสกัดมาวิเคราะห์ปริมาณสาร 
ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ดัดแปลงจาก Heleno et al. 
(2015) ดูดสารสกัด 0.1 ml ใส่ในหลอดทดลอง เติมสารละลาย 
DPPH ความเข้มข้น 0.1 mM  2.9 ml เก็บไว้ในที่มืด 30 min 
นำไปวัดค ่าด ูดกลืนแสงที ่ความยาวคลื ่น 520  nm โดยใช้ 
โทลอกซ์ (Trolox) เป็นสารมาตรฐาน สำหรับการหาสารประกอบ 
ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด โดยวิธี Folim-Ciocalteu Colorimetric  
ดูดสารสกัด 0.25 ml ใส่ในหลอดทดลอง เติม Folin-Ciocalteu 
reagent 0.25 ml ตั้งทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 6 min จากน้ันเติม 
Na2CO 3 7% ปริมาตร 2.5 ml ผสมสารละลายให้เข ้ากัน  
ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องในที่มืดเป็นเวลา 10  min นำไปวัดค่า 
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 nm เทียบกับกราฟมาตรฐาน 
ของสารละลายกรดแกลลิก (Gallic acid) โดยทำการทดลอง
ตัวอย่างละ 3 ซ้ำ 

 
3. วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ขนมข้าวโพดแผ่น
อบกรอบผสมผักไชยา  

3.1 ปริมาณน้ำอิสระ (Water activities; Aw) โดยใช้
เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระในอาหาร (Aw) AQVALAB รุ่น Pre, 
USA วิเคราะห์ 3 ซ้ำ และวิเคราะห์คุณภาพสีด้วยเครื่องวัดสี
ย ี ่ห ้อ Stable Micro Systems ร ุ ่น TA.XTplusC ในระบบ  
L* a* b* โดยทำการวิเคราะห์จำนวน 15 ซ้ำ 

3.2 การวิเคราะห์เน้ือสัมผัส 
การศึกษาเนื้อสัมผัสของขนมข้าวโพดแผ่นอบกรอบผสม 

ผักไชยา จะใช้เครื่องวิเคราะห์เนื ้อสัมผัส Texture analyzer 
ยี่ห้อ Stable Micro Systems รุ่น TA.XTplusC ,UK โดยจะวัด
ค่าความแข็ง (hardness) และความกรอบ (crispness) ใช้หัววัด 
Crisp Fracture support (HDP / CFS) Pre – Test 2.00 mm/s,  
Test Speed 2.00 mm/s , Post Test Speed 20 mm/s และ 
Distance 6.00 mm โดยทำการวิเคราะห์ตัวอย่างละ 10 ซ้ำ 
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4. วิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ขนมข้าวโพดแผ่น
อบกรอบผสมผักไชยา  

ผลิตภัณฑ์ขนมข้าวโพดแผ่นอบกรอบผสมผักไชยาถูกนำมา
หาคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ได้แก่ จำนวนจุลินทรีย์ทั ้งหมด 
(AOAC, 2000) และจำนวนยีสต์และรา (BAM, 2001) โดยทำ
การทดลองตัวอย่างละ 2 ซ้ำ  

 
5. การประเมิณคุณภาพทางประสาทสัมผัส (sensory evaluation)  

การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสและการยอมรับ
ของผู้บริโภคโดยนําขนมข้าวโพดแผ่นอบกรอบผสมผักไชยา 
มาทดสอบการยอมรับของผู ้บริโภคด้วยวิธีทดสอบความชอบ  
9 ระดับ (9 Point Hedonic Scaling Test) โดยใช้ผู ้ทดสอบ 
ซึ่งเป็นผู้บริโภคทั่วไปไม่ผ่านการฝึกฝนจํานวน 30 คน ทดสอบ
ในด้านสี ลักษณะปรากฏ รสชาติ ความกรอบ และความพอใจ
โดยรวม ให ้คะแนนความชอบผลิตภัณฑ์จากค่า 1-9 (1 =  
ไม่ชอบเลย ถึง 9 = ชอบมากเป็นพิเศษ) 

 
6 การวิเคราะห์ทางสถิติ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA) โดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป Minitab® 17 วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ Completely Randomized Design(CRD) วิเคราะห์
ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) สำหรับ
การวิเคราะห์สมบัติทางเคมี โดยเปรียบเทียบความแตกต่าง  
ของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Tukey'sHonestly Significant Different 
(HSD) ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 (p < 0.05) 

 
ผลและวิจารณ์ 

การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมข้าวโพดแผ่นอบกรอบผสมผักไชยา 
ได้ใช้อัตราส่วนข้าวโพดต้มสุกต่อผักไชยาต้มสุก 70: 30 g โดย
ใช้แป้งข้าวโพด (Corn flour) เป็นตัวประสาน เนื่องจากแป้ง
ข ้าวโพดมีเนื ้อแป้งเนียนละเอียด เมื ่อโดนความร้อนจะมี  
ความเหนียวและมีความใสไม่คืนตัวง่าย (จักรกฤช และดวงพร, 
2561) ทำให้ลักษณะผิวสัมผัสของผลิตภัณฑ์มีความเรียบเนียน 
ผลการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ขนมข้าวโพดแผ่นอบกรอบ
ผสมผักไชยาของผู ้บริโภคจำนวน 30 คนที่ไม่ผ่านการฝึกฝน 
ต่อคุณลักษณะต่าง ๆ ถูกทดสอบด้วยวิธี 9  Point Hedonic 
Scaling Test แสดงดังใน Table 2 พบว่าได้รับคะแนนเฉลี่ย

คุณลักษณะด้านสี ลักษณะปรากฏ รสชาติ ความกรอบ และ
ความพอใจโดยรวมในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยมีความชอบเฉลี่ย
อยู ่ที ่ 6.27-6.86 ซึ ่งเป็นการยอมรับในระดับชอบเล็กน้อย 
ถึงชอบปานกลาง โดยที ่คะแนนการทดสอบการยอมรับและ
ความชอบของผู ้บริโภคระดับคะแนนตั ้งแต่ 6 ขึ้ นไป ถือว่า
ผู้บริโภคให้การยอมรับ (ดารณี, 2555) โดยคะแนนที่มากที่สุด
คือลักษณะปรากฏ (คะแนนเฉลี ่ย 6.86 คะแนน) เนื ่องจาก
ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นแผ่นสี ่เหลี ่ยมบาง ๆ คล้ายกับแผ่น
สาหร่ายที่วางขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไป แสดงดัง Figure 1 
นอกจากน้ีผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมของ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พบว่ายังมีรสชาติขมและมีกลิ่นเหม็นเข ียว  
อยู่เล็กน้อย ซึ่งมีสาเหตุมาจากผักไชยาถึงแม้ว่าผักไชยาจะให้
รสชาติที่คล้ายกับผงชูรส มีปริมาณโซเดียมต่ำ จึงไม่เป็นอันตราย 
ต่อร่างกาย เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตที่เสพติดการรับประทาน 
ผงชูรส จึงทำให้ค่าไตดีขึ้น (MGR Online, 2561) ทั้งน้ีผักไชยา
ได้นำมาผ่านการลวกเพื่อยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ (กลิ่นเหม็น
เขียว) ลดเอนไซม์ที่ทำให้เกิดสีน้ำตาลในผัก (พรพล, 2545) และ
ทำลายสารพิษในกลุ ่มไฮโดรไซยานิกไกลโคไซด์ (hydrocyanic  
glycosides) ที่มีอยู่ในใบและยอดของผักไชยา (Kuti and Konoru,  
2006) สารดังกล่าวสามารถถูกทำลายได้ด้วยความร้อน จาก
การรายงานของ มานิสา (2562) ในใบไชยาสดมีปริมาณสาร
ไซยาไนด์ (cyanide) เท่ากับ 125.34 mg kg-1 และเมื ่อผ่าน 
การต้มที่ 90°C เป็นเวลา 15 min พบว่ามีปริมาณสารไซยาไนด์
ในใบไชยาลดลงเหลือเท่ากับ 0.08 mg kg-1 หากร่างกายได้รับ
สารไซยาไนด์ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้พบกับภาวะ  
การมองเห็นที่ผิดปกติ และยังอาจพบความผิดปกติของต ่อม
ไทรอยด์ด้วย (จุลสารพิษวิทยา, 2558)  
 
Table 2 Sensory evaluation on attributes:  colour, 
appearances, taste, texture, overall acceptability of 
crispy snacks from corn mixed with chaya spinach 

Sensory Attributes Acceptance level 
Colour  6.70 ± 1.44 
Appearances 6.86 ± 1.06 
Taste 6.40 ± 1.65 
Texture 6.27 ± 1.51 
Overall acceptance 6.60 ± 1.43 
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ค่าปริมาณน้ำอิสระ (Water activities; Aw) ของผลิตภัณฑ์  
และปริมาณความชื้น (AOAC, 2000) แสดงใน Table 3 เท่ากับ 
0.36 ± 0.01 และ 0.70 ± 0.21%, wb ตามลำดับ ปริมาณ
ความชื้นกับปริมาณน้ำอิสระจะมีความสัมพันธ์กัน เม่ือปริมาณ
ความชื้นเพิ่มขึ้นค่าปริมาณน้ำอิสระมักจะเพิ่มขึ้นด้วย แต่เป็น
การเพิ ่มแบบไม่เป็นเส ้นตรง (ร ุ ่งนภา และไพศาล , 2545)  
อยางไรก็ตามผลิตภัณฑ์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาหารแห้ง (Dried 
Food) ซ ึ ่งหมายถึงอาหารที ่ม ีความชื ้นไม่เก ิน 15% และ 
มีปริมาณความชื้นอิสระน้อยกว่า 0.6 ซึ่งเป็นช่วงของการหยุด
การทำงานของเอนไซม์ (Enzyme) และชะลอการเจริญของ
จุลินทรีย์ที ่เป็นสาเหตุของการเสื ่อมเสียของอาหาร ( food 
spoilage) ทั ้งยีสต์ รา และแบคทีเรีย รวมถึงเชื ้อจุลินทรีย์  
ก่อโรค (pathogen) ด ังนั ้นท ั ้งสองปัจจัยจึงม ีความสำคัญ
โดยตรงต่อความปลอดภัยและการกำหนดอายุการเก็บรักษา
ของผลิตภัณฑ์อาหาร (Jat et al., 2008) 

 
Figure 1 Different between (A) :  before and (B) :  after 
drying at 100°C for 90 min of product.  
 

ค่าสีของผลิตภัณฑ์ถูกนำมาวิเคราะห์ในระบบ L* a* b* 
โดยค่า L* หมายถึงค่าความสว่าง (lightness) มีค่าตั ้งแต่  
0-100 โดยที่ หมายเลข 0 คือสีดำ และหมายเลข 100 คือสีขาว 
a* ซึ ่ง (–a*) คือสีเขียว และ (+a*) คือสีแดง ค่า b* โดยค่า  
(+b*) คือสีเหลืองและ (-b*) คือสีน้ำเงิน ผลแสดงดังใน Table 
3 พบว่าค่า L* เท่ากับ 25.79 ±1.63 ค่า a* เท่ากับ 0.22 ±0.34 
และค ่า b*  เท ่าก ับ 10.01 ± 2.51 ส ีผล ิตภ ัณฑ ์ด ูได ้จาก  
Figure 1 เปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ก่อนอบ (Figure 1 A)  
และผ่านการอบ (Figure 1 B) โดยใช้ลมร้อนที่ 100°C เป็นเวลา  
90 min เพื ่อระเหยน้ำออกจากผลิตภัณฑ์ ดังนั ้นอุณหภู มิ  
และระยะเวลาในการอบแห้งจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อ
คุณภาพด้านสีของผลิตภัณฑ์จึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีสีคล้ำขึ้น  
(ชลลดา, 2556) รสชาติ ความกรอบ ปริมาณเชื ้อจุลินทร ีย์ 
ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิก อย่างไร

ก็ตามอุณหภูมิและระยะเวลาในการอบแห้งดังกล่าวส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคจากการประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส 

การวิเคราะห์ลักษณะของเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ โดย 
จะวัดค่าความแข็ง (hardness) และความกรอบ (crispness) 
นำค่าที ่ได้มาเปรียบเทียบกับสาหร่ายสองยี ่ห้อคือ สาหร่าย 
อบกรอบมาชิตะ (Masita seaweed original flavour) และ
สาหร่ายอบกรอบตราเถ้าแก่น้อย รสเผ็ด (Taokaenoi seaweed  
hot spicy flavour) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่วางขายตามท้องตลาด
เป็นจำนวนมากทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ ผลการทดลอง
แสดงด ัง Figure 2 พบว่าขนมข้าวโพดแผ่นอบกรอบผสม 
ผักไชยามีค่าความแข็งและความกรอบเท่ากับ 2.09 ±0.71 N 
และ 9.80 ± 2.94 ตามลำดับ สาหร่ายอบกรอบมาชิตะมีค่า
ความแข็งและความกรอบเท่ากับ 1.56 ± 0.73 N และ 4.50 ± 
1.78 ตามลำดับ สาหร่ายอบกรอบตราเถ้าแก่น้อย รสเผ็ด มีค่า
ความแข็งและความกรอบเท่ากับ 1.20 ± 0.67 N และ 3.40 ± 
1.17 ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าค่าความแข็ง
ของผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิดไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ  
ทางสถิติ (p > 0.05)  

 
Table 3 Water activities, moisture content and colour 
of crispy snacks from corn mixed with chaya spinach. 

Parameter Average Value ± SD 
Water activities1 0.36 ± 0.01 
Moisture content1 (%, wb) 3.70 ± 0.21 
Colour2   

L* 25.79 ± 1.63 
a* 0.22 ± 0.34 
b* 10.01 ± 2.51 

1The values are the mean of fifteen replications ± standard 
deviation. 

2The values are the mean of fifteen replications ± standard 
deviation. 

 
  

(A
)

(B
)
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เมื่อพิจารณาค่าความกรอบพบว่าผลิตภัณฑ์ขนมข้าวโพด
แผ่นอบกรอบผสมผักไชยามีค่ามากกว่าสาหร่ายทั้งสองยี่ห้อ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ค่าความกรอบเป็นตัวที่ใช้
บ่งชี้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผู้บริโภคใช้เป็น
เกณฑ์หลักเพื่อตัดสินการยอมรับ โดยปกติขนมขบเคี้ยวจะมีค่า
ปริมาณน้ำอิสระประมาณ 0.3-0.4 และมีความชื้นต่ำ จึงไม่ค่อย
พบการสูญเสียจากเชื ้อจุลินทรีย์ ทำให้เก็บรักษาไว้ได้นาน  
การเสื ่อมเส ียมักจะเกิดจากการเปลี ่ยนแปลงคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส เช่น สี กลิ่นรส และเนื้อสัมผัส การเลือกบรรจุ
ภัณฑ์จึงเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อช่วยป้อกันสภาวะสิ ่งแวดล้อม 
ปัจจัยภายนอก เช่น อุณหภูมิ แสง ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ 
ที ่เร ่งให้เกิดการเสื ่อมเสียของอาหาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์  
ทอดกรอบหรืออบกรอบ บรรจุภัณฑ์จะต้องมีสมบัติในการป้องกัน 
การซึมผ่านของไอน้ำได้ดี เพื ่อป้องกันความชื ้นซึ ่งจะทำให้
ผลิตภัณฑ์ไม่กรอบ และมีสมบัติในการป้องกันการซึมผ่านของ
แก๊สออกซิเจนเพื่อป้องกันการเกิดการเหม็นหืนของผลิตภัณฑ์ 
(ชญานิศ, 2561) 

 
Figure 2 Comparison of crispness and hardness (N) of 
each sample. 
 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภ ัณฑ์ 
ได้ผลดังแสดงใน Table 4 ผลการวิเคราะห์ประกอบด้วยโปรตีน 
ไขมัน เถ้า ใยอาหารและคาร์โบไฮเดรตเท่ากับ 12.30, 11.02, 
4.71, 3.45 และ 68.52%, db, ตามลำดับ จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์
มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตมากที่สุดและโปรตีนรองลงมา เน่ืองจาก
ส่วนประกอบหลักในการทำผลิตภัณฑ์คือข้าวโพด มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Siyuan et al. (2018) รายงาน
องค์ประกอบทางเคมีของข้าวโพดหวานซ่ึงมีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 
อยู ่ถ ึง 78.08% , db รองลงมาค ือปร ิมาณโปรต ีนเท ่ า กับ 
13.65%, db และมีปริมาณไขมันในข้าวโพดเท่ากับ 8.35%, db  

ในรายงานของ Zarmai et al. (2017) กล่าวว่าในใบไชยาต ้มสุก 
มีปริมาณไขมันเท่ากับ 7.41%, db ดังน้ันจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์
จากงานวิจัยชิ ้นนี ้มีปริมาณไขมันมากกว่าในใบไชยาต ้มสุก  
และข้าวโพด เน่ืองมาจากในขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์การเกลี่ย
ลงแม่พิมพ์จะมีการทาน้ำมันลงบนแผ่นรองอบขนมก่อนเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ขนมหลังอบติดกับแผ่นรอง ช่วยให้แกะตัวอย่าง
หลังอบออกได้สะดวกและช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติที ่ดีขึ้น 
อีกด้วย 

 
Table 4 Nutritional composition of crispy snacks from 
corn mixed with chaya spinach expressed in dry weight 
basis (db). 

Nutritional composition Value (%, db)1 
Crude Protein 12.30 ± 0.10 
Crude Fat 11.02 ± 0.34 
Ash 4.71 ± 0.02 
Crude Fiber 3.45 ± 0.86 
Carbohydrate 68.52 ± 0.98 

1 The values are the mean of three replications ± standard deviation. 

 
ทั้งนี้ปริมาณเถ้าคือตัวชี้วัดปริมาณแร่ธาตุทั้งหมดที่มีอยู่  

ในอาหาร (Iwuji et al., 2013) โดยเฉพาะในข้าวโพดประกอบ
ไปด้วยแคลเซียม เหล็ก แม็กนีเซียม ฟอสเฟต โพแทสเซียม 
โซเดียม และสังกะสี และข้าวโพดยังเป็นแหล่งวิตามินที่สำคัญ 
เช่น วิตามิน A, B-6, C, E ไนซิน โฟเลต ซึ่งจัดเป็นสารอาหาร 
ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อผู ้หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร 
(Siyuan et al., 2018) หากนำผลิตภ ัณฑ์ขนมข้าวโพดแผ่น 
อบกรอบผสมผักไชยาไปเปร ียบบเทียบองค์ประกอบด้าน
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันทั ้งหมดกับผลิตภัณฑ์ขนม
ข้าวโพดอบกรอบ รสนามะมัทฉะ ตรา 7-Select มีปริมาณ
เท่ากับ 63.33, 3.33 และ 30% , wb ตามลำด ับ จะเห ็นว่า
ปร ิมาณคาร ์โบไฮเดรตของทั ้งสองผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกัน  
ขนมข้าวโพดแผ่นอบกรอบผสมผักไชยามีปร ิมาณโปรตีน
มากกว่า 4 เท่าและมีปริมาณไขมันน้อยกว่า 3 เท่า ดังนั้นหาก
รับประทานขนมในปริมาณที่เท่า ๆ  กัน ผู้บริโภคที่เลือกรับประทาน 
ขนมข้าวโพดแผ่นอบกรอบผสมผักไชยาจะได้รับปริมาณโปรตีน
มากกว่า 

a 

b 

b 
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ขนมข้าวโพดแผ่นอบกรอบผสมผักไชยา
ถูกนำมาวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (total 
phenolic content) และทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 
DPPH radical scavenging activity แสดงผลการทดลองใน 
Table 5 พบว่ามีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดเท่ากับ 
0.16 ± 0.07 mg GAE g sample-1 และมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ
เท่ากับ 9.23 ± 0.01 µmol Trolox g sample-1 อย่างไรก็ตาม
จากรายงานการวิจัยของพรพิมล และคณะ (2563) พบว่า 
มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระใน 
ใบไชยาสดเท่ากับ 9.58 ± 0.26 mg GAE g sample-1 และ 
8.65 ± 0.09 µmol Trolox g sample-1 เม่ือนำใบไชยาไปสกัด
ด้วยคลื่นโดยใช้คลื่นอัลตราซาวน์ พบว่าระยะเวลาในการสกัด 
ที่นานขึ้นส่งผลให้ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบ 
ฟีนอลิกลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้ปัจจัย
จากขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อปริมาณสารประกอบ 
ฟีนอลิกและสารต้านอนุมูลอิสระคืออุณหภูมิและระยะเวลา 
โดยเฉพาะขั้นตอนการนำผักไชยามาต้มในน้ำเดือดนาน 5 min

และในกระบวนการอบแห้งตัวผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกลดลง ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ศรัณย์ และคณะ (2555) ที ่รายงานว่าสารประกอบฟีนอลิก 
จะเสื่อมสลายได้ง่ายด้วยความร้อน หากพิจารณาสารต้านอนุมูล
อิสระจากใบไชยา และเทียบกับตัวอย่างผลิตภัณฑ์จะพบว่า
ผลิตภัณฑ์ขนมกลับมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระเพิ ่มขึ้น
เล็กน้อย ทั ้งนี ้อาจเป็นผลมาจากในข้าวโพดหวานมีปริมาณ 
สารต้านอนุมูลอิสระมากที ่สุดในบรรดาธัญพืชทั ่วไปเท่ากับ 

181.4 ± 0.86  µmol of vitamin C equiv g of grain-1 (Adom  
and Liu, 2002) ในข้าวโพดจะมีสารสำคัญคือฟลาโวนอยด์ 
(Flavonoid) และกรดเฟอรุลิก (Felrulic Acid) ที่มีผลโดยตรง
ต่อฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ซ่ึง 87% จะแฝงตัวอยู่ในรูปของกลูโค
ไซด์ในผนังเซลล์ของพืช (กลูโคไซด์คือสารที ่น้ำตาลกลูโคส 
เป็นองค์ประกอบที่ทำให้ข้าวโพดหวาน) (Adom and Liu, 2002)  
จากผลงานวิจัยของ Dewanto และคณะ (2002) รายงานว่า
เม่ือข้าวโพดถูกแปรรูปด้วยความร้อนที่นานขึ้น เช่นการต้ม 

Table 5.  Total phenolic content, antioxidant properties and acid value of crispy snacks from corn mixed with 
chaya spinach on dry weight basis. 

Parameter1 Average Value ± SD 
Phenolics content (mg gAE g sample-1) 0.16 ± 0.07 
Antioxidant (µmol Trolox g sample-1) 9.23 ± 0.01 
Acid Value (mg KOH g sample-1) 2.27 ± 0.44 

1 The values are the mean of three replications ± standard deviation. 

 
สารต้านอนุมูลอิสระและกรดเฟอรูลิก จึงได้ถูกปลดปล่อย

ออกมาเป็นอิสระ ดังนั้นข้าวโพดหวานต้มจึงมีฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระมากกว่าข้าวโพดหวานที่ไม่ผ่านการแปรรูป กรดเฟอรุลิก
จะมีส่วนช่วยในการต้านเซลล์มะเร็ง ป้องกัน โรคหัวใจ ต่อต้าน
การเกิดริ้วรอย และสามารถช่วยป้องกันมะเร็งผิวหนังได้ จึง
ส่งผลให้ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เพิ่มส ูงขึ้น 
เมื่อพิจารณาปริมาณ กรดไขมันหรือค่าที่บ่งบอกการเหม็นหืน
ของผล ิตภ ัณฑ ์จะม ีค ่าเท ่าก ับ 2.27 ± 0.44 mg KOH g 
sample-1 ใน Table 5 ซ่ึงยังอยู่ในเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศซ่ึงน้ำมันและไขมันต้องมีคุณภาพไดไม่เกิน 4.0 สําหรับ

น้ำมันและไขมันซ่ึงทําโดยวิธีธรรมชาติ จากการทดสอบคุณภาพ
ทางด้านจุลินทรีย์ได้แก่ จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด และจำนวน
ยีสต ์และราผลการทดสอบแสดงผลดังใน  Table 6 พบว่า
ผลิตภัณฑ์มีปริมาณจุลินทรีย์น้อยกว่า 10 CFUg-1 ซึ ่งไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก. 1534-2541) กำหนดจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 1 × 
104 CFUg-1 จำนวนยีสต ์และราน้อยกว่า 1 x 10 CFUg-1 ซ่ึง 
ทำให้ผู้บริโภคมั ่นใจว่าผลิตภัณฑ์ขนมข้าวโพดแผ่นอบกรอบ 
ผสมผักไชยามีความปลอดภัยจากจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค  
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Table 6 Total viable count, yeast and mold of crispy snacks from corn mixed with chaya spinach. 
Total viable count1 (CFUg-1) Yeast and mold2 (CFUg-1) 

< 10 Not detected 
1.2The values are the mean of two replications ± standard deviation. 

 
สรุป 

จากการผลิตภัณฑ์ขนมข้าวโพดแผ่นอบกรอบผสมผักไชยา
ที ่ถูกพัฒนาขึ ้นโดยใช้วิธีการอบแห้งที ่ 100°C นาน 90 min  
จนเหลือความชื้นและปริมาณน้ำอิสระ (Aw) อยู่ในระดับต่ำมาก 
จึงจัดอยู่ในอาหารที่มีความชื้นต่ำที่เชื้อจุลินทรีย์สามารถเจริญ 
ได้น้อย ผลิตภัณฑ์มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงจึงเป็นแหล่ง 
ของพลังงาน สารประกอบฟีนอลิกและสารต้านอนุมูลอิสระ  
ค่าสีของผลิตภัณฑ์ L* (25.79) a* (0.22) b* (10.01) มีค่า 
ความแข็งและความกรอบเท่ากับ 2.09 ±0.71 N และ 9.80 ± 
2.94, ตามลำดับ จากการทดสอบประสาทสัมผัสพบว่าผลิตภัณฑ์ 
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในด้านคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น สี 
ความกรอบ รสชาติ โดยมีความชอบเฉลี ่ยอยู ่ที ่ 6.27-6.86  
ซึ ่งเป็นการยอมรับในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง 
ผลิตภัณฑ์ยังไม่เกิดการเหม็นหืนและมีความปลอดภัยจาก
จุลินทรีย์ทั้งหมด รวมถึงยีสต์และรา 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี ้นำเสนอแบบจำลองสำหรับทำนายมวลของคราบไข่แดงที่เกิดขึ้นบนพื ้นผิวแลกเปลี่ยนความร้อนทำด ้วย  

แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม เกรด 304 ความหยาบผิวเฉลี่ย 0.4 µm โดยศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิพื้นผิว (60-80oC) และระยะเวลา 
ในการให้ความร้อน (1,800-5,400 s) จากการทดลอง พบว่า อุณหภูมิและเวลาในการให้ความร้อนส่งผลต่อการเกาะติดของคราบ  
ไข่แดงที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวเหล็กกล้าไร้สนิมอย่างมีนัยสำคัญ  (p<0.01) โดยอุณหภูมิพื้นผิวที่สูงขึ้นส่งผลให้มวลของคราบเพิ่มขึ้น  
จากการเสียสภาพธรรมชาติของสารกลุ่มโปรตีนและลิโพโปรตีนในไข่แดงเมื่อได้รับความร้อน โดยมวลของคราบไข่แดง ( fm ) 
สามารถทำนายได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงอาศัยการวิเคราะห์มิติตัวแปรและการถดถอย ภายใต้ขอบเขตการทดลองของ
ตัวแปรต่าง ๆ ดังน้ี อุณหภูมิน้ำร้อน (

w ) อุณหภูมิไข่แดงเหลว (
b ) อัตราการไหลของไข่แดง ( v ) และ เวลาในการให้ความร้อน  

( t ) เม่ือเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับค่าที่ได้จากการทำนาย พบว่า แบบจำลองมีค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เฉลี่ย
ร้อยละ 6.67 

 

คำสำคัญ: พื้นผิวร้อน, การเกิดคราบ, ไข่แดง 
 

Abstract 
This paper proposes an empirical model for the prediction of egg yolk deposits on a 304 stainless steel 

heat transfer surface with an average roughness of 0.4 µm. The effect of a surface heated to a temperature of 
60 to 80oC at 1,800 to 5,400 s was investigated.  The results showed that the surface temperature and heating 
time had a significant effect on egg yolk fouling on stainless steel surfaces (p<0.01). Egg yolk deposits increased 
with increased time and surface temperature due to the thermal denaturation of egg yolk proteins and 
lipoproteins. The mass of deposits ( fm ) could be estimated from the dimensions and regression analysis with 
the constraints of hot water temperature ( w ), bulk temperature ( b ), product flow rate ( v ), and heating time 
( t ). When comparing the predicted and validated data, its model showed an average relative error at 6.67%. 
 

Keywords: Heating surface, Fouling, Egg yolk 
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บทนำ 

การเกิดคราบ (Fouling) เป็นหนึ ่งในปัญหาสำคัญของ
กระบวนการแลกเปลี ่ยนความร้อน (Bott, 1995) ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนลดลง (Awad, 2011) 
ในทางเศรษฐศาสตร์ การเกิดคราบเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับ
อุตสาหกรรม เช่น ทำให้ราคาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน หรือ
เครื ่องจักรที ่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการทางความร้อนสูงขึ้น 
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องออกแบบให้สามารถแลกเปลี่ยน
ความร้อนได้ถึงอุณหภูมิที่กำหนดเมื่อมีคราบเกิดขึ้น ส่งผลให้
เครื่องจักรมีขนาดใหญ่ขึ้นเน่ืองจากพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อน 
ที่เพิ่มขึ ้น ทำให้ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง และค่าบำรุงรักษาสูงขึ้น  
อีกทั้งส่งผลให้ค่าเชื้อเพลิงและค่าใช้จายในการทำความสะอาด
สูงขึ ้นอีกด้วย นอกจากนี ้การเกิดคราบยังนำไปสู ่การหยุด  
การผลิตเพื่อทำความสะอาด ทำให้ต้องสูญเสียเวลาในการผลิต
ไปกับกระบวนการทำความสะอาด ส่งผลให้ผลิตสินค ้าได้  
ในปริมาณที ่น้อยลง (Awad, 2011) ในอุตสาหกรรมอาหาร  
สิ ่งสำค ัญที ่ต ้องคำนึงในการการผลิต ค ือ ความปลอดภัย 
ของผู ้บริโภค กระบวนการทางความร้อนมีจุดประสงค์เพื่อ
ทำลายจุลินทรีย์ที ่อาจเป็นอันตรายและการเพิ่มอายุการเก็บ
ร ักษาผลิตภ ัณฑ์ (Plett, 1992) การเกิดคราบอาหารจาก
กระบวนการให้ความร้อน อาจทำให้การทำลายจุลินทรีย์ก่อโรค
เกิดขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์ ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร 

การทำนายการเกิดคราบมีความจำเป็นอย่างยิ่งทั ้งในมุม
ของผู้ออกแบบ เพื่อออกแบบให้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
สามารถถ่ายเทความร้อนได้แม้ในขณะที่มีคราบเกิดขึ้นและ 
ในมุมของอุตสาหกรรมการผลิต เพื ่อใช้ในการติดสินใจหยุด 
การผลิตเพื่อทำความสะอาดในเวลาที่เหมาะสม ในปัจจุบันได้มี
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทำนายการเกิดคราบอาหารด้วย
การใช้วิธีต ่าง ๆ เช่น การใช้พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ 
(Computational fluid dynamics) (Bouvier et al., 2014 ) 
การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) ร่วมกับโครงข่าย 
ประสาทเท ียม (Artificial neural networks) (Rosa et al. , 
2019) และการวิเคราะห์มิติตัวแปร (Gu et al., 2019) เป็นต้น 
การศึกษาการเกิดคราบอาหารส่วนใหญ่ เกิดขึ้นกับอาหารกลุ่ม
ที่มี โปรตีนและ ลิพิด เป็นองค์ประกอบ เช่น กะทิ (Narataruksa  
et al., 2010) ไข่ขาว (Ling & Lund, 1978) และ เวย์โปรตีน 

(Zhang et al., 2019) เป็นต้น อาหารกลุ่มนี้เมื่อได้รับความร้อน 
จะทำให้เกิดคราบที่ทำความสะอาดยาก เน่ืองจากความซับซ้อน
ทั้งโครงสร้างและองค์ประกอบ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาคราบ
อาหารที่เกิดบนพื้นผิวร้อนยังไม่ครอบคลุมถึงอาหารทุกชนิด 

คราบไข่แดง จัดเป็นคราบที่มีทั้งโครงสร้างและองค์ประกอบ 
ที่ซับซ้อน ทำให้ยากต่อการทำความสะอาด (Pérez-Mohedano  
et al., 2015) เนื่องจากไข่แดงมีองค์ประกอบสำคัญ คือ ลิพิด
และโปรตีน (Strixner & Kulozik, 2011) ในปัจจุบันอุตสาหกรรม 
อาหารได้ผลิตไข่แดงออกมาทั้งในรูปของไข่แดงผงและไข่แดง
เหลวพาสเจอร์ไรส์ เพื่อความสะดวกในการขนส่ง การจัดเก็บ 
ตลอดจนตอบสนองต ่อความต ้องการของผ ู ้บร ิโภค โดย
กระบวนการผลิตต ้องอาศ ัยกระบวนการทางความร้อนซ่ึง
ก่อให้เกิดคราบบนพื้นผิวแลกเปลี่ยนความร้อน ดังน้ันงานวิจัยน้ี
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับ
ทำนายมวลของคราบบนพื้นผิวร้อน โดยอาศัยการวิเคราะห์มิติ
ตัวแปรรวมกับข้อมูลที่ได้จากการทดลองและสร้างแบบจำลอง
จากความสัมพันธ์ของกลุ ่มตัวแปรไร้มิติโดยใช้การวิเคราะห์  
การถดถอย โดยเลือกศึกษาคราบที ่ เก ิดจากกระบวนการ 
ให้ความร้อนไข่แดง 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

การเตรียมวัตถุดิบ 
ไข่แดงเหลวพาสเจอร์ไรส์บรรจุขวดปริมาตร 2 dm3 ตรา 

โอวีเอฟ (OVF) เก็บที่อุณหภูมิ 4±1oC ใช้สำหรับเป็นตัวอย่าง
ทดลอง โดยมีอายุการใช้งานภายใน 24 ชั่วโมงหลังเป ิดขวด 
และไม่มีการนำไข่แดงที ่ผ ่านการทดลองแล้วกลับมาใช้ ซ้ำ  
การทดลองเริ่มต้นจากการให้ความร้อนเบื้องต้นแก่ไข่แดงเหลว
ปริมาตร 0.4 dm3 ที่บรรจุอยู ่ในบีกเกอร์ ผ่านน้ำซึ ่งควบคุม
อุณหภูมิ 50±0.5oC จนกระทั ่งไข่แดงมีอุณหภูมิ 40±0.5oC  
จึงเริ่มการทดลอง ใช้ระยะเวลาประมาณ 1800 s สมบัติของ 
ไข่แดงคำนวณได้จากสมการที ่ 1 และ 2 (Gut et al., 2005) 
เม่ือ b  คือ อุณหภูมิไข่แดง (oC) 

1133.2 0.057 b = −  (1) 

2629.0 2.39p bC = +  (2) 
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ชุดทดลองการเกิดคราบไข่แดงในระดับปฏิบัติการ 
ชุดทดลอง ประกอบด้วย หม้ออุ่นน้ำ (Memmert, เยอรมัน)  

จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 22 dm3 และ 10 dm3 เพื่อใช้สำหรับ
ควบคุมอุณหภูมิน้ำร้อนและไข่แดงตามลำดับ ปั๊มแรงเหวี่ยง  
หนีศูนย์ (Centrifugal pump), ปั๊มรีดท่อ (Peristaltic pump) 
และชุดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น แสดงดัง Figure 1  
โครงสร้างภายนอกทำจากแผ่นอะคริลิค และมีแผ่นแลกเปลี่ยน
ความร ้อนทำจากเหล็กกล้าไร ้สนิมเกรด 304 พื ้นผ ิว  2B  
ความหยาบผิว 0.4 µm ขนาด 40x65x1 mm กั ้นตรงกลาง 
ภายในมีระยะห่างระหว่างแผ่นกับโครงสร้าง 10 mm มีพื้นที่
แลกเปลี่ยนความร้อนเท่ากับ 2400 mm2 ติดตั้งเทอร์มอคัปเปิล 
ชนิด เค สำหรับวัดอุณภูมิของน้ำร้อนและพื้นผิวร้อนระหว่าง
การทดลอง โดยบันทึกข้อมูลทุก 10 s  

เมื่อไข่แดงเหลวมีอุณหภูมิตามที่กำหนดไว้ (40±0.5oC)  
ปั๊มแรงเหวี ่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal pump) และปั ๊มรีดท่อ 
(peris-taltic pump) ทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของน้ำร้อน 
และไข่แดงที่ 48.3 cm3 s-1 และ 4.2 cm3 s-1 ตามลำดับ ผ่าน
พื ้นท ี ่แลก-เปลี ่ยนความร ้อน โดยไหลในทิศทางเด ียวกัน 
หลังจากนั้นน้ำร้อนจะไหลกลับไปยังหม้ออุ่นน้ำอีกครั้งก่อนวน
กลับมาใช้ใหม่ ส่วนไข่แดงเหลวจะได้รับการระบายความร้อน
ด้วยน้ำอุณหภูมิห้อง (24±0.5oC) ก่อนไหลกลับเข้าบีกเกอร์ 
และไหลวนกลับเข้าส่วนแลกเปลี่ยนความร้อนอีกครั้งจนกว่า
การทดลองจะเสร็จสิ้น 

ปัจจัยการทดลอง ได้แก่ อุณหภูมิน้ำร้อนที่ 70, 75, 80, 85 
และ 90oC ซ่ึงทำให้แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนมีอุณหภูมิเท่ากับ 
60, 65, 70, 75 และ 80oC ตามลำด ับ และเวลาในการให้  
ความร้อนที ่ 1800, 3600 และ 5400 s หลังการทดลองนำ 
แผ่นทดลองมาชั ่งมวลของคราบไข่แดงด้วยเครื่องชั ่งดิจิทัล 
(Vibra-AB323, Shinko Denshi, จีน ) ความละเอียด 0.001 g 
ทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง โดยใช้ข้อมูลสร้างแบบจำลอง 2 ชุด 
และตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองอีก 1 ชุด 

 
Figure 1 Fouling test cell. 

 
การวิเคราะห์มิติตัวแปร 

การวิเคราะห์มิติตัวแปรใช้การสร้างกลุ่มตัวแปรไร้มิตดิ้วย
ทฤษฎีบทบักกิงแฮม มีตัวแปรเป้าหมายคือ มวลของคราบ  
ไข่แดง ( fm ) ซึ่งพิจารณาในมุมของการสะสมมวลต่อหน่วย
พื้นที่ ส่วนตัวแปรอ่ืน ๆ เก่ียวกับสมบัติของไข่แดงและกระบวนการ 
ให้ความร้อน มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับสมบัติของไข่แดง ได้แก่ ความหนาแน่น  
(  ) และความจุความร้อน ( pC ) ซึ่งสัมพันธ์กับอุณหภูมิของ 
ไข่แดง และส่งผลต่อการเกิดคราบ (Awad, 2011) ส่วนตัวแปร
ที่เกี่ยวกับกระบวนการให้ความร้อน ประกอบด้วย อุณหภูมิ  
ไข่แดง-เหลว ( b ), อุณหภูมิน้ำร้อน ( w ) โดยอุณหภูมิทั้ง 2 
สัมพันธ์กับการเกิดคราบจากปฏิกิริยาเคมี (Bott, 1995) อัตรา
การไหลเชิงปริมาตรของไข่แดง ( v ) ซ่ึงเป็นตัวแปรที่สัมพันธ์กับ
ความเร็วในการเคลื่อนที่และความเค้นเฉือนที่เกิดขึ้นบนแผ่น
ทดลอง และเวลาในการให้ความร้อน ( t ) มิติของตัวแปรทั้งหมด
แสดงรายละเอียดดัง Table 1 โดยมีมิติพื้นฐาน 4 มิติ ได้แก่ 
มวล (M) ความยาว (L) เวลา (T) และอุณหภูมิ (K) การสร้าง
แบบจำลองอาศัยความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแปรไร้มิติที่นำเสนอ
โดย Gu et al. (2019) 
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การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
การออกแบบการทดลองใช้แบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 

Randomized Design: CRD) ผลการทดลองที่ได้นำมาวิเคราะห์ 
ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) และวิเคราะห์ 
ความแตกต่างด้วยวิธีของดันแคน (Duncan's multiple range 
test) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.95 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ต ้นและตัวแปรตามแสดงด ้วยค ่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson's correlation) แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มตัวแปรไร้มิติด้วยการวิเคราะห์ถดถอยหลายตัวแปรแบบ  
ไม่เป็นเชิงเส้น (Multiple nonlinear regression) การวิเคราะห์ 
ทางสถิต ิท ั ้งหมดอาศัยการคำนวนโดยใช้โปรแกรม SPSS 
Statistics รุ่น 26 พัฒนาโดยบริษัท IBM (นิวยอร์ค, สหรัฐอเมริกา) 

 
Table 1 Influencing and target parameters in fouling process of egg yolk. 

Parameter category Symbol Name Unit Dimention 
Target parameter fm  Egg yolk fouling mass per unit area  kg m-2 M1 L-2 

Product parameters   Egg yolk density kg m-3 M1 L-3 

pC  Specific heat capacity of egg yolk J kg-1.oC-1 L2 T-2 K1 

Process parameters 
b  Bulk temperature oC K1 

w  Hot water temperature oC K1 

v  Product volume flow rate m3 s-1 L3 T-1 

t  Heating time s T1 

ผลและวิจารณ์ 

การเกิดคราบไข่แดง 
จากการทดลองการเกิดคราบไข่แดงบนพื้นผิวร้อน มวล

ของคราบไข่แดงที่เกิดขึ้นแสดงดัง Table 2 โดยข้อมูลแสดงให้
เห็นว่าทั้งอุณหภูมิพื้นผิวและเวลาในการให้ความร้อนส่งผลต่อ
การเพิ่มขึ้นของมวลคราบไข่แดงอย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.01) 
ด้วยค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.55 และ 0.72 ตามลำดับ (p < 0.01)  
เมื ่อพิจารณาเวลาในการเกิดคราบ การให้ความร้อนไข่แดง
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเวลา 1800 s พบว่าอุณหภูมิแทบไม่ส่งผลกับ
การเกิดของคราบไข่แดง และที่เวลาที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มวลของ
คราบไข่แดงเพิ่มขึ้น ส่วนอุณหภูมิพื้นผิวส่งผลให้มวลของคราบ
ที่เกาะบนแผ่นทดลองเพิ่มขึ้น ที่อุณหภูมิพื้นผิว 80oC มีมวลของ
คราบไข่แดงสูงที ่สุด และลดลงตามลำดับเมื ่ออุณหภูมิต่ำลง  
ซึ่งสามารถอนุมานได้ว่าอุณหภูมิเป็นตัวแปรที่กำหนดปริมาณ
การเกิดคราบไข่แดง จากการสังเกตคราบไข่แดงที ่เก ิดขึ้น 
บนแผ่นทดลองด้วยตาเปล่าพบว่า คราบมีลักษณะเป็นเจล  
โปร่งแสง ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nakamura et al. 
(1982) ที่ศึกษาการเกิดเจล (Gelation) ของไข่แดงที่อุณหภูมิ
ช่วง 50-85oC และพบว่า ลิโพ-โปรตีน ในไข่แดงสามารถเกิด
เจลได้ที ่อุณหภูมิตั้งแต่ 65oC โดยกลไกดังกล่าวควบคุมโดย

อุณหภูมิและค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิสูงขึ ้นส่งผลให้ 
เจลของไข่แดงมีปริมาณ และสภาพแข็ง-เกร็ง (Rigidity) เพิ่มขึ้น 
ซึ ่งลิโพโปรตีนเป็นโมเลกุลที ่เสียสภาพธรรมชาติได้ง่าย (Le 
Denmat et al., 1999) และสามารถเกิดเจลได้เม่ือได้รับความร้อน  
(Nakamura et al., 1982) อย่างไรก็ตามการทดลองมีคราบ
เกิดขึ้นที่อุณหภูมิพื้นผิว 60oC ซึ่งอาจเกิดจากโปรตีนกลุ่มอ่ืน  
ที่เสียสภาพธรรมชาติได้ง่ายกว่า เช่น ไลเวติน (Le Denmat et 
al., 1999) เม่ือเปรียบเทียบกับการเกิดคราบอาหารชนิดอ่ืนที่มี
ส่วนประกอบของลิพิดและโปรตีน พบว่าปริมาณของลิพิด 
ไม่ส่งผลต่อการเกิดคราบ (Zhang et al., 2019) ซึ่งสอดคล้อง
กับการเกิดคราบของน้ำกะทิบนพื ้นผิวแลกเปลี่ยนความร ้อน 
โดย Narataruksa et al. (2010) ระบุว่าโปรตีนเป็นองค์ประกอบ 
สำคัญที ่อาหารเกิดคราบ ส่วนลิพิดไม่มีบทบาทในปฏิกิริยา 
การเกิดคราบ จึงอาจพิจารณาได้ว่าการเกิดคราบไข่แดงบน
พื ้นผิวร้อนมีส่วนมาจากการเสียสภาพของโปรตีนในไข่แดง 
เป็นหลัก แบบจำลองการเกิดคราบไข่แดง 

จากการจัดกลุ่มตัวแปรไร้มิติตามทฤษฎีบทบักกิงแฮม โดย
เลือกใช้ใช้ตัวแปรซ้ำในการกลุ่มตัวแปรไร้มิติ คือ ความหนาแน่น 
(  ) ค่าความจุความร้อนจำเพาะ ( pC ) อุณหภูมิน้ำร้อน ( w ) 
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และอัตราการไหลเชิงปริมาตรของไข่แดง ( v ) จากการวิเคราะห์
สามารถจัดกลุ่มตัวแปรไร้มิติได้ 3 กลุ่ม แสดงดังสมการที่ 3 

2 2

1 2 32 3 3
,

f p w b

wp w

m C t
f

v v C

 

 

 
  = =  =  =
 
 

 (3) 

โดยกลุ่มตัวแปรที่ 1 (
1 ) เกี่ยวข้องกับมวลที่เกิดขึ้นบน

แผ่นทดลอง ตัวแปรกลุ่มที่ 2 (
2 ) สัมพันธ์กับเวลาในการให้ 

ความร้อน และตัวแปรกลุ่มที่ 3 (
3 ) แสดงอัตราส่วนระหว่าง

อุณหภูมิของไข่แดงต่อน้ำร้อน จากการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มตัวแปรไร้มิติ แบบจำลองที่ได้แสดงดังสมการที่ 4 

( ) ( )
0.594 6.4984

1 2 32.171 10 2.042
−−   =    +

 
 (4) 

 
Table 2 Fouling mass of egg yolk at difference surcace temperature and heating time . 

Surface temperature 
(oC) 

Egg yolk fouling mass* (g cm-2) 

1800 s 3600 s 5400 s 
60 0.024aA±0.003 0.031abA±0.001 0.031bA±0.001 
65 0.025aA±0.003 0.036bAB±0.002 0.038bB±0.001 
70 0.026aA±0.002 0.039bBC±0.002 0.044bB±0.002 
75 0.025aA±0.003 0.044bCD±0.001 0.051bC±0.004 
80 0.030aA±0.004 0.049bD±0.005 0.058bC±0.005 

*All the values represent the means of two replicates. Values with different letters in lower case in the same row were significantly 
different (p<0.05). Values with different letters in upper case in the same column of the category were significantly different (p < 0.05). 

 
โดยแบบจำลองสร้างจากการทดลองในช่วง 3.6

1 

31.4 , 5726.7 
2  75138.7 และ 0.4 

3   0.6 
สามารถใช้เพื่อเพื่อทำนายมวลของคราบได้โดยเม่ือเปรียบเทียบ
กับกลุ่มตัวอย่างที่นำมาสร้างแบบจำลองพบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิ
ของการต ัดสินใจ (R2) เท ่ากับ 0.93 และการทำนายมีค่า 
ความคลาดเคลื ่อนสัมพัทธ์เฉลี ่ยร ้อยละ 7.39 และเม่ือ
เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบความถูกต้องพบว่า 
แบบจำลองที่ได้สามารถทำนายข้อมูลโดยมีค่าความคลาดเคลื่อน 
สัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 6.67 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่ทำนาย  
ได้จากแบบจำลองกับข้อมูลของกลุ ่มท ี ่ใช้ตรวจสอบแสดง  
ดัง Figure 2 ซึ ่งสามารถสังเกตได้ว่าค่าที่ได้จากการทำนาย
กระจายตัวทั ้งมากกว่าและน้อยกว่าค่าที ่ได้ จากการทดลอง 
อย่างสมมาตร สอดคล้องกับ Figure 3 ที่แสดงความสัมพันธ์
ของค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์กับมวลของคราบ 

  
Figure 2  Predicted and experimental fouling mass on 
heating surface. 
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Figure 3  Predicted fouling mass relative error for 
validated experimental fouling mass. 
 
สรุป 

จากการศึกษาการเกิดคราบไข่แดงบนพื้นผิวร้อนที่ระดับ
อุณหภูม ิพ ื ้นผ ิวและเวลาในการให้ความร้อนที ่ต ่างกันผล 
การทดลองสามารถสรุปได้ว่า  

1) อุณหภูมิพื้นผิวและเวลาในการให้ความร้อน มีความ-สัมพันธ์
กับการเกิดคราบไข ่แดงอย ่างมีนัยสำค ัญ โดยการเพิ่ม
อุณหภูมิและเวลาส่งผลให้คราบมีมวลเพิ่มขึ้น 

2) การวิเคราะห์มิติตัวแปรเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับทำนาย
มวลของคราบไข่แดง สามารถทำนายมวลของคราบไข่แดง
ได้ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 6.67  

อย่างไรก็ตามการทำนายมวลของคราบไข่แดงนอกช่วง 
ของการสร้างแบบจำลองยังไม่ได้รับการตรวจสอบ เน่ืองจาก
กระบวนการเกิดคราบขึ ้นอย ู ่ก ับป ัจจัยอีกหลายประการ  
การทดลองในอนาคตอาจครอบคลุมถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ของคราบ การศึกษาอิทธิพลของอัตราการของผลิตภ ัณฑ์ 
รวมถึงอาจประย ุกต ์ใช ้เซนเซอร ์ว ัดฟลักซ์ความร ้อนเพื่อ
วิเคราะห์การเกิดคราบในมุมของการเปลี่ยนความร้อน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีนำเสนอการตรวจสอบความสมบูรณ์บริเวณรอยซีลของถุงบรรจุภัณฑ์ลามิเนต ที่ปิดผนึกด้วยความร้อน โดยใช้
การวิเคราะห์ถ่ายภาพความร้อนแบบเรียลไทม์ด้วยการเรียนรู้เชิงลึกและเปรียบเทียบความสามารถในการตรวจสอบวัตถุ (Object 
Detection) โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่น (Convolutional Neural Network) และอัลกอริทึมแบบโยโล
เวอร์ชั่นสามทินน่ี (YOLO Version3-Tinny Algorithm) ตัวอย่างถุงบรรจุภัณฑ์ปิดผนึกแบบสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด 
รวม 200 ใบ ใช้สำหรับเทรนนิ่ง (100 ใบ) และทดสอบโมเดล (100 ใบ) โดยถุงที่มีซอสมะเขือเทศระหว่างรอยซีลเป็นตัวแทน 
ของการปิดผนึกที่ไม่สมบูรณ์ วิเคราะห์ความสมบูรณ์ของรอยซีลบนถุงบรรจุภัณฑ์ ด้วยการพิจารณาความแตกต่างกันในภาพถ่าย
ความร้อน และใช้รูปแบบของเฉดสีที่เกินขึ้นเป็นเกณฑ์ในการประเมินความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์ โดยพบว่าในขณะที่ใช้ชุดข้อมูล
ที่เท่ากันเทคนิคอัลกอริทึมแบบโยโลเวอร์ชั่นสามทินน่ีใช้เวลาเรียนรู้ได้เร็วกว่าและยังสามารถตรวจสอบได้ถูกต้องมากกว่าเทคนิค
โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่น  

 
คำสำคัญ: เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่น, อัลกอริทึมแบบโยโลเวอร์ชั่นสามทินน่ี, ภาพถ่ายความร้อน 
 
Abstract 

This research presents Inspection of integrity of heat seal packaging bags with thermal imaging real-time 
based on deep learning technique. The better performance was investigated by comparing the object detection 
rate obtained between the Convolution Neural Network (CNN) technique and the YOLO Version3-Tinny 
Algorithm (YOLO V3-Tinny). Two sets of the completely and failure sealed packaging bags were prepared for 
the training (100 bags) and testing (100 bags) of models. Some sample bags having some tomato sauce inserted 
between the seal represents as a failure sealed one. The integrity of the heat seal packaging bag was analyzed 
by considering the differences pattern color shade of thermal images. As a result, the YOLO V3-Tinny model 
could be more accurately detection and faster training time than the CNN model. 
 
Keywords: Convolution Neural Network (CNN), YOLO Version3-Tinny Algorithm (YOLO V3-Tinny), Thermal imaging  



การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 22 
12 – 13 พฤษภาคม 2564 จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

193 

บทนำ 

บรรจุภ ัณฑ์อาหารมีหน้าท ี ่ป้องกันการปนเปื ้อนจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก การปิดผนึกไม่สมบูรณ์ม ีโอกาส
ก่อให้เกิดการปนเปื ้อนจากเชื ้อจุลินทรีย์ภายนอกผ่านเข้าสู่  
บรรจุภัณฑ์ ส่งผลอันตรายต่อผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงทำให้
คุณภาพอาหารลดลง และเกิดการเน่าเสียก่อนกำหนด (Dudbridge  
M. and Turner R, 2020.) โดยคุณภาพของบรรจุภัณฑ์อาหาร
ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุบรรจุภัณฑ์และคุณภาพของการปิดผนึก 
(Ostyn B., Ostyn P., Baerdemaeker J.D. and Ketelaere, 
2008) 

โดยทั่วไปโรงงานอาหารมีมาตรการควบคุมคุณภาพของ
การปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
การตรวจสอบโดยวิธีทำลายบรรจุภัณฑ์ เป็นการตรวจสอบ 
โดยวิธีทางสถิติอาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด  
จึงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ได้ครบถ้วนมีโอกาสที่
บรรจุภัณฑ์ปิดผนึกไม่สมบูรณ์หลุดออกไปยังผู้บริโภค (Dudbridge  
M., 2016) และการตรวจสอบโดยวิธีไม่ทำลายบรรจุภัณฑ์ เป็นวิธี 
ที ่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื ่องจากสามารถตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดโดยไม่ทำให้บรรจุภัณฑ์เกิดความเสียหาย 
จึงช่วยประหยัดต้นทุนการผลิต วิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
มีหลายวิธี ได้แก่ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนและการชะลอตัว 
(Vibration and deceleration analysis) ใช ้ตรวจสอบของแข็ง 
ที ่แทรกอยู ่ในรอยซีล และการย่นของรอยซีลเท่านั ้น ระบบ 
คลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic systems) ใช้หลักการตรวจสอบ 
เวลาการเดินทางของคลื ่นระหว่างตัวส่งและตัวรับสัญญาณ  
ซ่ึงไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างต่อเน่ือง และระบบคอมพิวเตอร์
วิทัศน์ (Computer vision systems) เป็นวิธีการตรวจสอบโดย
อาศัยจากการประมวลผลภาพ ( Image processing) ซึ ่งอาจ
เป็นภาพที่ได้จากกล้องดิจิตอล หรือกล้องถ่ายภาพความร้อน 
หรือจากอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่แสดงผลในรูปแบบของภาพ 

กล้องถ่ายภาพความร้อนเป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ที่สามารถ 
แสดงข้อมูลการวัดในรูปแบบเชิงตัวเลขและภาพถ่ายเฉดสี  
ที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิ ซึ่งปัจจุบันมีการนำมาประยุกต์ใช้ กับ
อุตสาหกรรมอาหารในการตรวจสอบและควบคุมคุณภ าพ
ผลิตภัณฑ์ เช่น การตรวจสอบรอยช้ำของผลไม้ การตรวจสอบ
สิ่งแปลกปลอม และการประเมินคุณภาพข้าว เป็นต้น (Gowen 
A., Brijesh K.T., Cullen P.J. and Mcdonnell K.,201 0 ) 

สำหรับการประมวลผลภาพสีด้วยเทคนิคการจับคู่รูปแบบสี เป็น
เทคนิคหนึ่งในการระบุตำแหน่งและจำแนกประเภทของวัตถุ 
(Classification) จากระด ับสีของภาพวัตถ ุเปร ียบเทียบกับ
ระดับสีของภาพแม่แบบที่กำหนด ซึ่งการสร้างโมเดลมาจาก
ระดับสีของภาพแม่แบบเท่านั ้น หากมีวัตถุอื ่นท ี ่มีระด ับสี  
คล้ายกับภาพแม่แบบ อาจเกิดการตรวจจับผิดพลาด จึงทำให้
เทคนิคนี ้มีความแม่นยำต่ำต่างกับการใช้เทคนิค โครงข ่าย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่น ซึ่งเป็นการแยกลักษณะเฉพาะ 
(Feature extraction) และการจำแนกประเภทของวัตถุในภาพ
ได้โดยตรง มีลักษณะการทำงานคล้ายเซลล์ประสาทของมนุษย์
ในด้านการเรียนรู ้และการประมวลผล ที ่มีความรวดเร็วใน  
การทำงาน มีประสิทธิภาพแม่นยำ จึงเริ่มนำมาประยุกต์พัฒนา
ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ แต่ต้องพิจารณาเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง 
อีกทั้งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากก่อนนำมาประยุกต์ใช้งาน 
(COGNEX, 2020 ) ,( Walsh J., Campbell S., Mahony N. 
and Carvalho,2019) 

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงนำเสนอการตรวจสอบความสมบูรณ์
บริเวณรอยซีลของถุงบรรจุภัณฑ์ลามิเนต ที่ปิดผนึกด้วยความร้อน  
โดยใช้การวิเคราะห์ถ่ายภาพความร้อนแบบเรียลไทม์ด ้วย  
การเร ียนร ู ้ เช ิงล ึกและเปร ียบเทียบความสามารถในการ
ตรวจสอบวัตถุ โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบ  
คอนโวลูชั่น และอัลกอริทึมแบบโยโลเวอร์ชั่นสามทินน่ี เพื่อช่วย
ลดโอกาสของบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกไม่สมบูรณ์ไปสู่ผู้บริโภคได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ ื ่อนำเสนอเทคนิคการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ 
การปิดผนึกความร้อนของถุงบรรจุภัณฑ์ที่เคลือบด้วยการวิเคราะห์ 
ภาพความร้อนและเปรียบเทียบแบบจำลองอัตราการจำแนก 
ท ี ่ ได ้จากเทคน ิค Convolutional Neural Network (CNN) 
และ เทคนิคอัลกอริทึมแบบโยโลเวอร์ชั ่นสามทินนี ่ (YOLO 
Version3-Tinny Algorithm) 
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ขอบเขตของานวิจัย 

ถุงบรรจุภัณฑ์ลามิเนตที ่ประกอบด้วยชั ้นฟิล์มชั ้นนอก 
โพลิเอไมด์และฟิล์มชั้นใน โพลิเอทิลีนที่ความหนาชั้นละ 0.13 
มิลลิเมตร ที ่ถ ุงบรรจุภัณฑ์ปิดผนึกด้วยความร้อนที ่ 140˚C  
ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบพกพายี่ห้อ FLUKE รุ่น Ti400 
และประมวลผลด้วยโปรแกรม CiRA Core 
 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 
ถุงบรรจุภัณฑ์ลามิเนตที่นำมาทดสอบ จำนวน 100 ถุง 

โดยแบ่งเป็นถุงที่ปิดผนึกสมบูรณ์และปิดผนึกไม่สมบูรณ์ และใช้
ซอสมะเขือเทศเป็นตัวอย่างของอาหารแทรกอยู่บริเวณปิดผนึก 
ดัง Figure 2 และปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ด้วยเครื่องซีลปากถุงแบบ
มือกดที่อุณหภูมิ 140°C ระยะเวลาในการให้ความร้อน 3 วินาที 
โดยประมาณ 

 

 
Figure 1 Exeample unintegrity of heat seal packaging bags 
 

กล้องถ ่ายภาพความร ้อนชนิดพกพาร ุ ่น FLUCK-Ti400  
ใช้ความละเอียดของภาพถ่าย 320 x 240 pixel ช่วงอุณหภูมิ 
ที่สามารถวัดได้ -20°C ถึง 1,200 °C ความสามารถในการแยก
อุณหภูมิ 0.05°C และช่วงของสเปกตรัม 7.5-1.4 ไมโครเมตร 
(Fluke corporation, 2020) ที่ติดตั้งเป็นมุมฉากอยู่เหนือตัวอย่าง 
ประมาณ 40 เซนติเมตร ดัง Figure 2 เพื่อที่จะได้เห็นถึงบริเวณ
ที่ปิดผนึกได้ทั้งหมด บันทึกวีดีโอทัศน์ตั ้งแต่เร ิ่มขั ้นตอนการ  
ปิดผนึก และเลือกภาพผ่านทางโปรแกรม Fluke SmartView 
กำหนดช่วงกว้างของอุณหภูมิที ่ (Level/span) 30.8-2.75°C 
ช่วยลดการรบกวนสำหรับการประมวลผลภาพของภาพถ่าย
ความร้อนจากบริเวณโดยรอบ หลังจากที่ระยะเวลาได้ผ่านไป 
10 วินาทีเป็นช่วงที ่การเปลี ่ยนแปลงของอุณภูมิความร้อน
บริเวณที่มีการปนเปื้อนของซอสมะเขือเทศ ซ่ึงได้ทำการทดลอง
ที่อุณหภูมิห้อง 25°C 

 
Figure 3 Installation of the experiment set up. 
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2. การเตรียมข้อมูลและทดสอบ 
นำภาพถ่ายที ่ ได ้จากกล้องถ ่ายภาพความร้อนที ่ภาพ 

การประมวลผลจากโปรแกรม Fluke SmartView ดัง Figure 4 

 

 
Figure 3 Prepar pictures from the program Fluke 
SmartView 
 

จากนั ้นใช้การประมวลผลตรวจสอบความสมบูรณ์ของ 
การปิดผนึกความร้อนของถุงบรรจุภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม Cira 
Core เตรียมข้อมูลโดยการใช้กล่อง DeepTrain โดยการนำ
ภาพถ่ายทั้งหมดที่ได้มาทำการเลือกพื้นที่สำหรับในการสอน
ข้อมูล เพื ่อเป็นการตัดสินใจในการตรวจสอบความสมบูรณ์ 
ของการปิดผนึกความร้อนของถุงบรรจุภัณฑ์ ดัง Figure 4  
การใช้กล่อง DeepTrain  

 

 
Figure 5 Setting the picture in the box Deep train 

 
ให้นำภาพที่ต้องการจะสอนเข้ามาในโฟเดอร์ และทำการ

เลือกพื้นที่ตามที่เพื่อจะใช้ในการตรวจจับตรวจสอบความสมบูรณ์ 
ของการปิดผนึกความร้อนของถุงบรรจุภัณฑ์ของโปรแกรม 
พร้อมตั้งชื่อให้กับการสอนข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง 
โดยแบ่งข้อมูลเป็น 2 ชุด คือ ถุงที่ปิดผนึกสมบูรณ์และปิดผนึก
ไม่สมบูรณ์ Figure 5 และ Figure 6  
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Figure 6 Define name in data good before train 

 

 
Figure 7 Define name in data bad before train 

 
จากนั ้นให้เลือกใช้งานของกล่องที่อยู ่ในโปรแกรม Cira 

Core โดยวางการทำงานของโปรแกรมดัง  Figure 7 และ 
Figure 8 ซึ ่งประกอบไปด้วยกล่อง Button Run ใช้ในการ 
เริ่มทำงานของโปรแกรม กล่อง VideoFile ใช้สำหรับการนำ
ไฟล์บันทึกวีดีโอที่ได้จากกล่องถ่ายภาพความร้อนมาใช้งาน 
กล่อง Deep Detect เป็นกล่องที่มีความสำคัญมากในโปรแกรม
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของการปิดผนึกความร้อนของ 
ถุงบรรจุภัณฑ์และกำหนดให้กำหนดให้แสดงผลของการทำงาน
ทางกล่อง Debug และ กล่อง Label  

 
Figure 8 ลำดับการใช้งานของกล่องในโปรแกรม Cira Core. 

 

 
Figure 9 Operating window of the program. 

 
หลังจากที ่ได้ทำการวางลำดับการทำงานของโปรแกรม

เรียบร้อยน้ัน สามารถทดสอบการทำงานของโปรแกรมโดยการ
กดที่ กล่อง Button Run เมื่อโปรแกรมเริ่มทำงานจะแสดงผล
การทำงานออกมาจากกล่อง Debug ซ่ึงจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของ
ภาพที่ตรงกับการตรวจจับซ่ึงจะขึ้นอยู่กับเวลาในการเปลี่ยนแปลง 
ของอุณหภูมิและนำไปเทียบกับค่าที่ได้จากการสอนข้อมูลก่อน
หน้าน้ี ดัง Figure 9 และ Figure 10 

 
Figure 10 Experimental results when the program runs 
and show passed. 
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Figure 11 Experimental results when the program runs 
show not passed. 
 
สรุป 

งานวิจัยนี ้นำเสนอการตรวจสอบความสมบูรณ์ของถุง
บรรจุภัณฑ์ที ่ปิดผนึกด้วยความร ้อน โดยใช้การวิเคราะห์
ภาพถ ่ ายความร ้ อนแบบเร ี ยลไทม ์ภายใต ้ การควบคุม
สภาพแวดล้อมและขอบเขตของการทดลองที ่กำหนด ซ่ึง
ภาพถ่ายความร้อนสามารถแสดงความแตกต่างของเฉดสี
อุณหภูมิระหว่างความสมบูรณ์บรรจุภ ัณฑ์ได้ ค่าการแพร่  
ความร้อนของอาหารและบรรจุภัณฑ์ และจากการทดลองพบว่า
เทคนิคอัลกอริทึมแบบโยโลเวอร์ชั่นสามทินน่ี สามารถตรวจสอบ 
ได้ถูกต้องถึง 98.80% มากกว่าเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม
แบบคอนโวลูชั่นที่สามารถตรวจจับได้เพียง 78.40% เน่ืองจาก
ในการสร้างโมเดลใช้ปริมาณข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งเมื่อเท ียบ
เวลาที่ใช้ในการสอนข้อมูลพบว่า เทคนิคอัลกอริทึมแบบโยโล
เวอร์ชั่นสามทินนี่ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการสอนข้อมูล
ชุดนนี ้ แต่เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่น 
ใช้เวลาโดยประมาณ 1-2 วัน ซ่ึงจะต้องคำนึงถึงความเร็วในการ
ประมวลผลเรียลไทม์ จึงเป็นข้อจำกัดของเทคนิคโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั ่นที่มีข้อผิดพลาดที ่มากกว่าดัง  
ตามรายละเอียดให้เห็นใน Table 1 และ Figure 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1 Program test results. 

Model  
YOLO 

Training  
series 

Avg. time  
inspection (sec) 

Time train  
(hr.) 

Avg.accuaracy  
(%) 

series 1 3 2 75.50 
series 2 1 1 87.45 
series 3 0.2 0.9 98.00 
series 4 0.03 0.57 98.80 

Model  
CNN 

Training 
series 

Avg. time 
inspection (sec) 

Time train 
(hr.) 

Avg.accuaracy 
(%) 

series 1 3 48 45.50 
series 2 2.3 24 56.00 
series 3 1.5 12 73.50 
series 4 1 6 78.40 

 

 

 
Figure 12 Accuracy comparison between CNN and YOLO 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. นวภัทรา หนูนาค  
ที่ให้คำแนะนำตลอดการทำงานวิจัย อีกทั้ง นายธีรวัฒน์ ทองลอย  
ที ่ให้คำปรึกษาในด้านการใช้งานโปรแกรม Cira Core และ 
ขอขอบคุณ ศูนย์ Cira Core จากวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
สถาบันเทคโนโลย ีพระจอมเกล้าเจ ้าค ุณทหารลาดกระบัง 
ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อทดสอบประเมินประสิทธิภาพของเครื่องล้างเหง้ามันสำปะหลัง เพื่อยกระดับการผลิต 

ผลิตภัณฑ์เหง้ามันสำปะหลัง ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดระยะเวลาในการทำงาน เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาค
เกษตรกรรม เครื่องล้างเหง้ามันสำปะหลังประกอบด้วย ชุดโครงสร้างของเครื่อง ชุดตะแกรงทรงกระบอก ชุดส่งกำลัง ชุดปั๊มหัวฉีด 
ถาดรองน้ำและถาดรวมน้ำ ช่องป้อนและช่องออกของเหง้ามันสำปะหลัง การทดสอบหาสมรรถนะ การทำงานของเครื่องต้นแบบ
โดยใช้ตัวอย่างเหง้ามันสำปะหลัง ระยอง 9 ใช้มอเตอร์ต้นกำลัง 1hp 3 phase ที ่ความเร็วรอบ 15 , 20, 25 และ 30 rpm 
ตามลำดับ มุมเอียงของตระแกรงทรงบอกที่ระดับ 3 , 4 และ 5 องศา ผลการทดสอบพบว่าความเร็วรอบที่ดีที่สุดที่ 25 rpm และ 
มุมเอียงที ่ด ีที่สุดที่ 5 องศา มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดอยู ่ที ่ 88.55% มีความสามารถล้างเหง้ามันสำปะหลังได้  
353 kg h-1 และมีอัตราการใช้ไฟรวม 1.12 kW h-1 คิดเป็น 4.40 Baht h-1 เมื่อทำงานปีละ 300 day วันละ 8 h จะมีระยะเวลา 
ในการคืนทุนที่ 6 day และจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 1,504 kg year-1 

คำสำคัญ: เครื่องล้าง, ชุดตะแกรงทรงกระบอก, เหง้ามันสำปะหลัง 
 

Abstract 
The objectives of this research were to efficiency assessment of cassava root washing machine.  The 

purpose of this research was to raise production of cassava root to higher performance and safe work- times 
due to the shortage of labor in the agricultural sector. The machine has the following key components are: 1) 
the structure of machine, 2) Cylindrical sieve set, 3) Transmission system, 4) Pump nozzle and water tray, and 
5 )  Feed tray and out tray cassava root.  The performance of washer was tested by used cassava root variety 
Rayong-9 variety with a 1 hp 3 phase electric motor.  Machine operation test used the speed of the cylindrical 
sieve at 15, 20, 25, and 30 rpm at the angle of the cylindrical sieve 3, 4, and 5 degrees respectively. The result 
showed that the best is 25 rpm at 5- degree, cleaning efficiency is 88.55 % , the capacity is 353 kg h-1, power 
consumption rate total is 1.12 kWh-1 (4.40- baht h- 1 ) .  An engineering economic analysis showed that, for an 
operation of 300-day year-1 and 8-hour day-1, the break-even period was 6 days and the break-even point was 
1,504 kg year-1.  These findings may benefit cassava farmers in their quest for a higher production capacity with 
less manual labor. 

Keywords: washing machine, Cylindrical sieve set, cassava root 
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บทนำ 

มันสำปะหลังเป็นพืชสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
เนื ่องจากเป็นพืชที ่ปลูกง่ายทนทาน ต่อสภาพดินฟ้าอากาศ 
ที่แปรปรวน และสามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นดินมีความอุดม
สมบูรณ์ต่ำจากแนวโน้มสถานการณ์ของมันสำปะหลัง ปี 2564 
ของประเทศไทยพบว่า มีพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งประเทศ 8.844 
ล้านไร่ เพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว 0.105 ล้านไร่ หรือ 1.20% ผลผลิต 
รวมทั้งประเทศ 29.909 ล้านตันเพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว 1.379 
ล้านตัน หรือ 4.83% ผลผลิตต่อเนื ้อที ่เก็บเกี ่ยว ทั้งประเทศ 
3,382 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว 117 กิโลกรัมต่อไร่ 
หรือ 3.58% (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) 

การนำเหง้ามันสำปะหลังมาใช้ผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 
ต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาดก่อน เนื่องจากมันสำปะหลัง 
เป็นพืชที่อยู่ใต้ดิน จึงทำให้หัวและเหง้ามันสำปะหลังที่ขุดขึ้นมา
จากไร่ ไม่สะอาด มีเศษดิน เศษทรายปะปนอยู ่ หากไม่ทำ 
ความสะอาดก่อนนำเข้ากระบวนการแปรรูปจะส่งผลให้ค่า
พลังงานความร้อนที ่ได้จากการเผาไหม้ลดลง เพราะมีวัสดุ
แปลกปลอมปะปนอยู่ และซิลิก้าในเม็ดทราย จะหลอมละลาย
ในเตาเผาชีวมวลเนื่องจากโดนความร้อนสูง ซึ่งส่งผลให้เตาเผา 
มีประสิทธิภาพลดลงอีกด้วย ประสิทธิชัยและธีรพงศ์ (2563) 

สุกัญญา (2555) ได้สร้างเครื ่องทำความสะอาดหัวมัน
สำปะหลัง เป็นถังหมุนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 m ยาว 6 m  
ใช้เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวเป็นต้นกำลังในการหมุนถัง ซึ่งจะมี
อัตราการผลิตอยู่ที่ 18 ตัน/ชั่วโมง มีอัตราการผลิตที่ 45 – 50 
ตัน/ชั ่วโมง พบว่าเมื ่อนำมาทำมันเส้น มันเส้นที ่ทำออกมา 
มีทรายปนอยู่เพียง 0.5 % 

Adegbite et al. (1999) ได้สร้างเครื่องปอกเปลือกและ
ล้างมันสำปะหลัง ประกอบด้วยห้องสองห้องที่รวมกันเป็นเครื่อง
เดียวเพื่อทำงานลอกและล้าง โดยล้างทำความสะอาดทราย
ภายใต้แรงดันผ่านปั๊มน้ำ ถังปอกถูกล้อมรอบด้วยพื้นผิวที่หยาบ 
มีคมมีดซึ ่งปอกเปลือกและยังวางในรูปแบบเกลียว (สว่าน) 
สำหร ับการลำเล ียงห ัวม ันสำปะหล ังไปย ังรางทางออก  
ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเฟสเดียว 3 hp มีความเร็วในการหมุนของ 
ถังปอกที่ 420 rpm ประสิทธิภาพในการทำงานที่ 70%  

 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการพัฒนา ทดสอบและประเมิน 
ผลเครื ่องล้างเหง้ามันสำปะหลัง ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
ที่จะช่วยในการล้างเหง้ามันสำปะหลังให้สะอาด ประหยัดเวลา
และแรงงานที่ขาดแคลนอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นการศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพและวิเคราะห์ผลทาง
เศรษฐศาสตร์ของเครื่องล้างเหง้ามันสำปะหลัง 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1. ตัวอย่างเหง้ามันสำปะหลัง 
ตัวอย่างเหง้ามันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 นำมาจากชลบุรี 

โดยมีมิติของเหง้ามันสำปะหลัง ความกว้าง 10.2 cm ความยาว 
40.4 cm และความหนา 6.7 cm มีค่าความชื้นอยู่ที่ 12.5% 
น้ำหนักเฉลี่ยต่อเหง้า 63.43 g  

 
2. ลักษณะของเครื่องล้างเหง้ามันสำปะหลัง 

เครื่องล้างเหง้ามันสำปะหลัง ที่พัฒนาเป็นเครื่องล้างเหง้า
มันสำปะหลังแบบทำงานต่อเน่ืองในการป้องเหง้ามันสำปะหลัง 
(Figure 1) โครงสร้างของเครื่องมีความกว้าง 95 cm ยาว 300 
cm และสูง 80 cm ซึ่งมีส่วนประกอบหลักที่สำคัญอยู่ 6 ส่วน 
คือ มอเตอร์ต้นกำลัง 1hp ชุดส่งกำลัง ชุดปั๊มหัวฉีด ชุดถาดรองน้ำ  
ช่องป้อนกับช่องทางออกของเหง้ามันสำปะหลัง และชุดตะแกรง 
ทรงกระบอก (Figure 2) โดยตะแกรงทรงกระบอกมีขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 65 cm ความยาว 240 cm ทำจากเหล็ก
แผ่นรู ขนาดรู 2.54 cm และหนา 1.2 mm ซ่ึงภายในตะแกรง
ทรงกระบอกจะมีท่อน้ำ ประกอบด้วยชุดหัวฉ ีดแรงด ันสูง 
และแปรงทำความสะอาด เพื ่อฉ ีดชะล้างทำความสะอาด  
ในขณะเดียวกัน ชุดดรัมจะหมุนตลอดกระบวนการโดยใช้  
แรงขับเคลื่อนของล้อที่ติดกับเพลา 

 
Figure 1 Cassava root washing machine 
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Figure 2 Cylindrical sieve  

 
3. ตัวแปรในการทดสอบโดยใช้เครื่องล้างเหง้ามันสำปะหลัง 

ใช้เหง้ามันสำปะหลัง โดยพิจารณาเลือกเหง้ามันสำปะหลัง
ที่มีรูปร่างเหมาะสมที ่จะล้างโดยมีตัวแปรในการทดสอบ คือ
ความเร็วรอบ 15 , 20, 25 และ30 rpm และที ่มุมเอียงของ
ตะแกรงทรงกระบอก 3, 4 และ 5 องศาตามลำดับ ในการทดสอบ 
ครั้งน้ีจะทำการทดลองกลุ่มตัวอย่างละ 30 ครั้ง โดยมีตัวแปรชี้วัด  
คือ ความสามารถของเครื่องล้างเหง้ามันสำปะหลัง (kgh-1) และ
ประสิทธิภาพในการทำความสะอาด (%) 

 
4. วิธีการทดสอบ 

ทำการชั่งน้ำหนักเหง้ามันสำปะหลัง แล้วปรับรอบเครื่องล้าง 
ที่ใช้ทดสอบ ปรับมุมเอียงของตระแกรงทรงกระบอก จากน้ัน 
กดสวิตซ์ให้เครื่องทำงาน นำเหง้ามันสำปะหลังในเครื ่องล้าง  
จับเวลาตั ้งแต่นำเหง้ามันสำปะหลังใส่เครื ่องล้างจนเสร็จ  
เหง้ามันสำปะหลังที ่นำออกจากเครื ่องล้าง จะทำการแยก 
สิ่งสกปรกที่ออกมากับน้ำที่ผ่านการล้างเหง้ามันสำปะหลังไป  
ชั ่งน้ำหนัก แล้วนำข้อมูลจากการทดสอบไปคำนวณหา
ความสามารถในการทำงานของเครื่องล้างเหง้ามันสำปะหลัง 
และคำนวณหาค่าต่าง ๆ เพื ่อประเมินสมรรถนะของเครื ่อง 
ล้างเหง้ามันสำปะหลัง ดังน้ี 

 
 
 
 

− ความสามารถในการทำงาน สามารถคำนวณได้จาก
สมการต่อไปดังน้ี พยุงศักดิ์ (2554) 

w
Q =

t
 (1) 

เม่ือ Q คือ อัตราการทำงาน (kgh-1) 

w  คือ น้ำหนักมันสำปะหลัง (kg) 

t  คือ เวลา (hr) 
 

− ประสิทธิภาพการทำความสะอาด สามารถคำนวณ 
ได้จากสมการต่อไปดังน้ี พยุงศักดิ์ (2554) 

1 2

1

C= x100M M
M

 
 
 

-
 (2) 

เม่ือ C คือ ประสิทธิภาพการทำความสะอาด (%) 
M1 คือ สัดส่วนของดิน ทราย ที่ติดเหง้ามันสำปะหลัง 

ต่อน้ำหนักเหง้าสำปะหลังรวมก่อนทำความสะอาด  
(%) 

M2 คือ สัดส่วนของดิน ทราย ที่ติดเหง้ามันสำปะหลัง 
ต่อน้ำหนักมันสำปะหลังรวมหลังทำความสะอาด 
(%) 

 
5. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

วิเคราะห์ความแปรปรวนผลของระดับความเร็วรอบและ
มุมเอียงของตะแกรงแล้วเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของแต่ละวิธีโดยใช้การทดสอบแบบดันแคน (Ducan 
multiple range test) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% (p ≤ 0.05) 

 
6. การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

วันชัย และชอุ่ม (2538) กล่าวว่าเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
เป็นการวิเคราะห์เพื ่อคัดเลือกโครงการหรือ บริการ ซึ ่งมี  
ความมุ ่งหมายเพื ่อประหยัดทรัพยากร โดยเน้นความคุ ้มค่า 
และก่อให้เกิดประโยชน์มากที ่สุด แต่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที ่สุด 
เป็นการประเมินต้นทุนเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับการลงทุน 
การประเมินค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่องล้างเหง้ามันสำปะหลัง 
ในที ่นี ้ค ิดเฉพาะราคาที ่จัดซื ้อหรือไม่คิดค่าที ่ด ิน โรงเรือน  
ค่าประกันโรงเรือน และอ่ืน ๆ 
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1. ค่าใช้จ่ายเริ ่มต้น (First Cost) ต้นทุนเริ ่มแรก คือ 
ค่าใช้จ่ายสำหรับลงทุนเริ่มต้น เช่น เครื่องจักร ที่ดิน 
เป็นต้น 

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (Operating Cost) ต้นทุน
ในการดำเนินการ คือ ค่าใช้จ่ายที่ต ้องเตรียมไว้เพื่อ
ดำเนินการกับทรัพย์สินที ่ต ้องลงทุนไปเพื ่อให ้เ กิด  
ผลผลิต 

2.1 ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) คือค่าที่คงที่ไม่แปรไป
ตามปริมาณการผลิต เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าเสีย
โอกาสของทุนในเครื่องล้างเหง้ามันสำปะหลัง 

2.2 ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable Cost) คือค่าใช้จ่ายที่
แปรไปตามปริมาณการผลิตเช่น ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่าย
เหล่านี้จะแปรเปลี่ยนตามปริมาณเหง้ามันสำปะหลัง 
ที่นำมาล้างทำความสะอาด 

3. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการล้างเหง้ามันสำปะหลัง 

AC = FC + VC (3) 

เม่ือ AC = ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการล้างเหง้ามัน
สำปะหลัง (Baht Year-1) 

FC = ค่าเสื่อมราคาของเครื่องล้างเหง้ามันสำปะหลัง  
(D) + ค่าเสียโอกาสในการลงทุน (R) 

VC = ค ่าจ ้างแรงงาน (W)  +  ค ่าไฟฟ ้า (E)  +  
ค่าบำรุงรักษา (M) 

 
ค่าเสื่อมราคา (คิดวิธีเส้นตรง) 

D = (P-S)/L (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 
R = ((P+S)/2) x I (5) 

โดยที่ P = ราคาซ้ือหรือสร้างเครื่องล้างเหง้ามันสำปะหลัง  
(Baht) 

L = อายุการใช้งานเครื่องล้างเหง้ามันสำปะหลัง 
= 10 (year) 

S = ราคาเครื ่องมือใช้งานครบ 10 ปี = 0.1P 
(Baht) 

D = ค่าเสื่อมราคาต่อปี (Baht year-1) 
R = ค่าเสียโอกาสในการลงทุนต่อปี (Baht year-1) 

I = อัตราดอกเบี้ยที่ 10% ต่อปี 
 

4. จุดคุ้มทุน  
Blank and Turquin (1998) เสนอสมการหาจุดคุ้มทุนไว้

ดังน้ี 
BEP = FC/(SU-VC) (6) 

เม่ือ BEP = จุดคุ้มทุน (unit) 

FC = ค่าใช้จ่ายคงที่ (Baht) 

SU = ราคาขายต่อหน่วย (Baht unit-1) 

VC = ค่าใช้จ่ายแปรผันต่อหน่วย (Baht unit-1) 
 

5. ระยะเวลาในการคืนทุน 
PBP = MC/P (7) 

เม่ือ PMP = ระยะเวลาในการคืนทุน (year)   

MC = ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่อง (Baht)   

P = กำไร (Baht) 
 
ผลและวิจารณ์ 

1. ผลการทดสอบหาความสามารถในการทำความสะอาด 
จาก Figure 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า 

ที่ความเร็วรอบและมุมเอียงของตะแกรงทรงกระบอกที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการ
ทำความสะอาด (Capacity) โดยที ่ความเร ็วรอบ 15 rpm  
มุมเอียงตะแกรง 3, 4 และ 5 องศา มีความสามารถชะล้างเหง้า
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มันสำปะลังเท ่ากับ 92 , 119 และ 194 kg h-1 ตามลำดับ  
ที่ความเร็วรอบ 20 rpm มุมเอียงตะแกรง 3, 4 และ 5 องศา  
มีความสามารถชะล้างเหง้ามันสำปะหลังเท่ากับ 135, 188 และ 
296 kg h-1 ตามลำดับ ที่ความเร็วรอบ 25 rpm มุมเอียงตะแกรง  
3, 4 และ 5 องศา มีความสามารถชะล้างเหง้ามันสำปะหลัง
เท่ากับ 205, 256 และ 353 kg h-1 ตามลำดับ และที่ความเร็ว
รอบ 30 rpm มุมเอียงตะแกรง 3, 4 และ 5 องศา มีความสามารถ 
ชะล้างเหง้ามันสำปะลังเท่ากับ 232 , 278 และ 382 kg h-1 
ตามลำดับ เมื ่อพิจารณาอิทธิพลร่วมของความเร็วรอบกับ  
มุมเอียงตะแกรงในแต่ละระดับพบว่ามีอิทธิพลต่อกัน โดยที่
ความเร็วรอบ 30 rpm เมื่อใช้งานร่วมกับมุมเอียงตะแกรงที่  
 5 องศา ให้ความสามารถในการทำความสะอาดสูงสุดอย่างมี
นัยสำค ัญที ่  382 kg h-1 แต ่เม ื ่อพ ิจารณาเปร ียบเทียบกับ
เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดที่ความเร็วรอบ 
30 rpm กับมุมเอียงตะแกรงที่ 5 องศามีประสิทธิภาพในการทำ
ความสะอาดที่ 81.84% ซ่ึงได้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาด 
น้อยกว่าจึงเลือกความเร็วรอบ 25 rpm กับมุมเอียงตะแกรงที่ 
5 องศา ให้ความสามารถในการทำความสะอาดที่ 353 kg h-1 

 
Figure 3 The graph shows the relationship between 
Speed round of Cylindrical basket (rpm) and capacity 
to clean up ( kgh- 1 ) .  abcd:  letters indicate differences 
among each treatment (P < 0.05) 
 
2. ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพในการทำความสะอาด 

จาก Figure 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า 
ที่ความเร็วรอบและมุมเอียงของตะแกรงทรงกระบอกที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการ
ทำความสะอาด (Capacity) โดยที ่ความเร ็วรอบ 15 rpm  
มุมเอียงตะแกรง 3, 4 และ 5 องศา มีประสิทธิภาพในการทำ

ความสะอาดเหง้ามันสำปะลังเท่ากับ 27.29, 47.52 และ 57.45 %  
ตามลำดับ ที่ความเร็วรอบ 20 rpm มุมเอียงตะแกรง 3, 4 และ 
5 องศา มีมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดเหง้ามันสำปะหลัง 
เท่ากับ 17.77, 43.75 และ 66.65 % ตามลำดับ ที่ความเร็วรอบ  
25 rpm มุมเอียงตะแกรง 3, 4 และ 5 องศา มีมีประสิทธิภาพ
ในการทำความสะอาดเหง้ามันสำปะลังเท่ากับ 15.73, 51.04 
และ 88.55 % ตามลำด ับ และที ่ความเร ็วรอบ 30 rpm  
มุมเอียงตะแกรง 3, 4 และ 5 องศา มีมีประสิทธิภาพในการ 
ทำความสะอาดเหง้ามันสำปะลังเท่ากับ 14.22, 46.46 และ 
81.54 % ตามลำดับ เมื่อพิจารณาอิทธิพลร่วมของความเร็ว
รอบกับมุมเอียงตะแกรงในแต่ละระดับ พบว่ามีอิทธิพลต่อกัน 
โดยที่ความเร็วรอบ 25 rpm เม่ือใช้งานร่วมกับมุมเอียงตะแกรง
ที่ 5 องศา มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูงสุดอย่างมี
นัยสำคัญที่ 88.55%  

 
Figure 4  The graph shows the relationship between 
Speed round of Cylindrical basket ( rpm)  and 
Performance to cleaning ( % . )  abcd :  letters indicate 
differences among each treatment (P < 0.05) 
 
3. ผลการวิเคราะห์และประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

จากผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม โดยคิดที่
ราคาเคร ื ่องล ้างเหง ้ามันสำปะหลัง 26,000  Baht ได ้รับ 
การประเมินจากผู ้ผลิตเครื ่องจักรกลเกษตร (Table 1) อายุ 
การใช้งาน 10 yearโดยการประเมิน อัตราดอกเบี้ย 10% ใช้ 
ผู้ควบคุมเครื ่อง 1 คน ราคาเหง้ามันสำปะหลัง 2 Baht kg-1 
ความสามารถในการทำงาน 353 kg h-1 อัตราการใช้ พลังงานไฟฟ้า  
1.12 kW h-1 และทำงานวันละ 8 h ปีละ 300 day จะได้ค่าใช้จ่าย 
ในการใช้เครื่อง 318 Baht day-1 ระยะเวลาคืนทุน 6 day และ
จุดคุ้มทุน 1,504 kg year-1 
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Table 1  Construction cost of cassava root washing 
machine prototype.  

Item Cost (Baht) 
1. Electric motor and Water pump 13,000 
2. Materials 

2.1 Main frame 
2.2 Pipe and nozzle 
2.3 other devices 

 
5,500 
1,000 
1,000 

3. Fabrication by Cylindrical sieve 5,500 
Total 26,000 

 
สรุป 

เครื่องล้างเหง้ามันสำปะหลังที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถ  
ในล้างทำความสะอาดเหง้ามัน มีชุดตะแกรงทรงกระบอก
สามารถหมุนได ้รอบโดยใช้มอเตอร ์เป็นต ้นกำลัง ภายใน 
ชุดตะแกรงทรงกระบอก จะมีแปรงทำความสะอาดเป็นช่วง
ตลอดความยาว เพื ่อช่วยให้เกิดการเคลื่อนที ่และพลิกเหง้า 
มันสำปะหลังในขณะที่ทำความสะอาด ด้านชุดรองรับการป้อน
จะอยู ่สูงกว่าช่องรองรับทางออกเพื ่อให้ เหง้ามันสำปะหลัง
เคลื่อนผ่านตะแกรงที่ได้อย่างต่อเนื่อง และทำให้ประสิทธิภาพ
ของการทำความสะอาดเพิ่มขึ้น 

จากผลการทดลองที ่ความเร็วรอบ 25 rpm ที ่มุมเอียง  
5 องศา ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดอยู่ที่ 88.55% 
สามารถล้างเหง้ามันสำปะหลังได้ 353 kg h-1 โดยเครื่องล้าง
เหง้ามันสำปะหลังมีอัตราการใช ้น้ำเฉลี ่ย 20 ลิตรต่อครั้ง 
การทดลอง และอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 1.12 kW h-1  
คิดเป็น 4.4 Baht h-1 ค่าใช้จ่ายในการทำงาน 2 Baht kg-1  
เมื ่อทำงานปีละ 300 day วันละ 8 h จะมีระยะเวลาในการ 
คืนทุนที่ 6 day และจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 1,504 kg year-1  
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันมีการใช้ชีวมวลอัดเม็ดเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตชีวมวล
อัดเม็ดจำเป็นต้องผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความชื้นและความหนาแน่น งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนาย
ความชื้น (moisture content) และความหนาแน่นเน้ือ (solid density) ของเม็ดชีวมวล โดยใช้เทคนิคการภาพถ่ายไฮเปอร์สเปกต
ราอิมเมจ การทดสอบครั้งน้ี ใช้เม็ดชีวมวลทั้งหมด 140 เม็ด ซ่ึงได้มาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 11 ชนิด ทดสอบโดยการนำ
เม็ดชีวมวลไปสแกนด้วยเครื่องไฮเปอร์สเปกตราอิมเมจ ที่ความยาวคลื่น 900 – 1700 นาโนเมตร จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนา
แบบจำลองในการทำนาย โดยใช้วิธีการถดถอยของวิธีกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (PLS-R) ซ่ึงเป็นวิธีเป็นวิธีการวิเคราะห์หลายตัว
แปร โดยเปรียบเทียบวิธีการปรับสภาพเส้นสเปกตรัม 4 วิธี ได้แก่ สเปกตรัมปกติ (raw), อนุพันธ์อันดับหนึ ่ง (D1), อนุพันธ์ 
อันดับสอง (D2), และการปรับความแปรปรวนให้เป็นมาตรฐาน (SNV) เพื่อเลือกวิธีการที ่เหมาะสมในการพัฒนาแบบจำลอง  
และนำไปสร้างแผนภาพสีในการทำนายความชื้น (%) และความหนาแน่น (g/cm3) ของเม็ดชีวมวล ซ่ึงผลการวิจัยในครั้งน้ีสรุปได้ว่า 
การพัฒนาแบบจำลองโดยวิธีการถดถอยของวิธีกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน ด้วยวิธีการใช้สเปกตรัมปกติ เหมาะสมในการทำนาย
ความชื้น ซึ่งให้ค่า SEC และ SEP เท่ากับ 1.54 และ 1.32 ตามลำดับ และ SNV เหมาะสมในการทำนายความหนาแน่น ซึ่งให้ค่า 
SEC และ SEP 0.07 และ 0.06 ตามลำดับ การทำนายความชื ้นและความหนาแน่น ของเม็ดชีวมวลโดยการทำแผนภาพสี  
ช่วยตรวจสอบคุณภาพของเม็ดชีวมวลในกระบวนการผลิตได้ ซ่ึงมีความจำเป็นในการควบคุมคุณภาพของเม็ดชีวมวลในเชิงพาณิชย์  
 
คำสำคัญ: ชีวมวลอัดเม็ด, ไฮเปอร์สเปกตราอิมเมจ, ความชื้น, ความหนาแน่นเน้ือ 
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Abstract 
Currently, the use of biomass pellets is increasing because it is a clean and environmentally friendly 

energy. The production of biomass pellets has required the standards, especially moisture content and solid 
density. The objective of this research is to predict moisture content and solid density of biomass pellets using 
hyperspectral imaging technique. The total of 140 biomass pellets was obtained from 11 types of agricultural 
waste. The biomass pellets were scan by hyperspectral imaging camera, wavelength range between 900 and 
1700 nm. The models were developed using partial least squares regression (PLS-R) method. The model 
develpoed using different pretreatment method including raw spectrum, first derivative (D1), second derivative 
(D2), and standard normal variate (SNV) were compared. The effective model wsa selected and was applied to 
create the distribution map for predicting moisture content (%) and solid density (g/cm3) of biomass pellets. 
The optimal model for predicting moisture content was the PLS-R method coupled with raw spectrum, provided 
SEC, and SEP value 1 . 5 4  and 1 . 3 2 , respectively. The SNV spectra was effective for predicting solid density, 
provided SEC and SEP values of 0.07 and 0 . 0 6 , respectively. The prediction of moisture content and solid 
density of biomass pellets can be represented into a distribution map to help monitor the quality in the 
production process. There is a necessary for quality control commercial biomass pellets. 
 
Keywords: biomass pellets, NIR hyperspectral imaging, moisture content, solid density
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บทคัดย่อ 

บทความนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอแก๊สโซลีนและน้ำมันไ บโอดีเซลจากยางพาราก้อนด้วยวิธี 
ไพโรไลซิสแบบเร็ว ยางพาราก้อนถูกไพโรไลซิสในเครื่องปฏิกรณ์แบบ batch reactor ที่สภาวะอุณหภูมิไพโรไลซิส 400 °C , 500°C 
และ 600 °C ซ่ึงการศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของยางพาราก้อนคือ ความชื้น ความร้อน การสลายตัวทางความร้อน เพื่อประเมินถึง
ความเป็นไปได้ของการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากยางพารา โดยจากการทอลองหาคุณสมบัติเบื้องต้นของยางพาราก้อนพบว่า 
ยางพาราก้อนมีความชื้นอยู่ที่ 7.64 %wt มีค่าความร้อนอยู่ที่ 40,682 kJ/kg และการสลายตัวทางความร้อนยางพาราเริ่มสลายตัว
อย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิ 300 °C ในการศึกษาคุณสมบัติของน้ำมันชีวภาพค่าชี้ผลที ่จะใช้ชี้วัดคือ จุดวาบไฟ ความหนืด ความ
ถ่วงจำเพาะ ดัชนีซีเทน ซ่ึงค่าที่ผ่านมาตรฐานคือค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำมันไบโอดีเซลอยู่ที่ 0.85 g/cm3 ซ่ึงอุณหภูมิไพโรไลซิสที่ 
500 °C ได้ปริมาณน้ำมันมันมากที่สุดเท่ากับ 866.5 g ในการทดสอบเครื่องยนต์เบื้องต้นของน้ำมันไบโอแก๊สโซลีนและไบโอดีเซล
พบว่า น้ำมันไบโอแก๊สโซลีนสามารถทำงานได้ทั้งรอบต่ำที่ 3800 รอบ/นาที และรอบสูงที่ 5600 รอบ/นาที โดยประสิทธิภาพ 
การทำงานของรอบต่ำดีกว่ารอบสูง น้ำมันดีเซลจะทำงานในรอบต่ำที ่ 1200 รอบ/นาที และรอบสูงที่ 2000 รอบ/นาที โดย 
น้ำมันดีเซลทำงานที ่รอบต่ำดีกว่ารอบสูง และการทดลองน้ำมันไบโอดีเซลแบบผสมระหว่างน้ำมันดีเซลและน้ำมันไบโอด ีเซล  
จากยางพาราพบว่า เครื่องยนต์สามารถทำงานได้ดีที่สัดส่วนผสมของน้ำมันไบโอดีเซลจากยางพาราไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ 
 
คำสำคัญ: ยางพาราก้อน, น้ำมันไบโอแก๊สโซลีน, น้ำมันไบโอดีเซล
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Abstract 
The purpose of this article is to study the production of biogasoline and biodiesel from lump rubber 

by fast pyrolysis method. Lump rubber were pyrolysis in a batch reactor at pyrolysis temperatures of 400  ° C, 
500 ° C and 600 ° C. The preliminary properties of the rubber were moisture, heat, thermal decomposition. To 
assess the possibility of producing fuel from rubber By weaving, try to find the basic properties of the rubber 
lump found that The moisture content of the lump rubber is 7.64% wt, the heat value is 40 ,682 kJ / kg, and 
the thermal degradation of the rubber begins to decompose rapidly at 300  ° C. Indicated is the flash point, 
viscosity, specific gravity, cetane index, where the standard pass is the specific gravity of biodiesel at 0 . 8 5  g / 
cm3, where the pyrolysis temperature at 500 ° C has the highest oil content as 866.5 g in the preliminary engine 
testing of biogasoline and biodiesel found that Biogasoline can run both low cycle at 3800 rpm and high cycle 
at 5600 rpm, with low cycle performance better than high cycle. Diesel will run at low rpm at 1200 rpm and 
high rpm at 2000  rpm, with diesel running at low rpm better than high rpm. And the experiment of biodiesel 
blended between diesel oil and biodiesel from rubber found that The engine can work well with a mixture of 
biodiesel from rubber no more than 40 percent. 
 
Keywords: Lump rubber, Biogasoline, Biodiesel 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์จากการใช้ใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิงเสริม เนื่องจากปัญหา  
ความไม่เพียงพอของชานอ้อยซ่ึงเป็นเชื้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้าชีวมวลในอุตสาหกรรมน้ำตาลแห่งหน่ึง ทำให้ต้องหาเชื้อเพลิงเสริม
ทดแทนส่วนที่ขาดและเป็นเชื้อเพลิงเสริมที่หาได้ในพื้นที่และมีต้นทุนที่ต่ำกว่า  ใบอ้อยเป็นชีวมวลที่มีศักยภาพเป็นเชื้อเพลิงเสริม  
ที่สามารถหาได้พื้นที่ จากกรณีศึกษาการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์จากการใช้ใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิงเสริม พบว่าการนำใบอ้อย
เป็นเชื้อเพลิงเสริมสามารถประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงเสริมได้  98 ,170,819 ล้านบาทต่อปี โดยมีค่าอัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR) 
ร้อยละ 353 มูลค่าปัจจุบัน (NPV) 635 ล้านบาท และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) 0.21 ปี (2เดือน20วัน)  จากผลการวิจัยพบว่า
โครงการนี้คุ้มค่าในการลงทุนและเป็นบริหารจัดการเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากสามารถลดต้นทุนเชื้อเพลิงเสริม 
และแก้ปัญหาความไม่เพียงพอของเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวลแล้ว ยังมีผลประโยชน์ที่ตามมาคือ การสร้างมูลค่าให้กับใบอ้อย , 
สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่และลดปัญหามลภาวะ PM2.5 จาการกเผาใบอ้อยและตัดอ้อยไฟไหม้ลงอีกด้วย  
 
คำสำคัญ: การประเมินต้นทุนและผลประโยชน์, ใบอ้อย, เชื้อเพลิงเสริม 
 
Abstract 

The purpose of this study is to assess the costs and benefits of using sugarcane leaves as a 
supplementary fuel. Due to the problem of insufficiency of bagasse, which is the main fuel of a biomass power 
plant in the sugar industry. Therefore, looking for supplementary fuels available locally and at a lower cost. 
Sugarcane leaves are biomass that has the potential as a supplementary fuel that can be obtained in the area. 
this study found that supplementary fuel cost saving is 98 million baht per year with the internal rate of return 
(IRR) % 353%, 635 million baht of NPV and Payback Period 0.21 years. Furthermore, this project benefits that 
adding value for sugarcane leaves, generating income for farmers in the local area and reducing the PM2.5 
pollution problem from burning sugarcane leaves. 
 
Keywords: Assessment of Costs and Benefits, Sugarcane Leaves, Supplementary Fuel 



การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 22 
12 – 13 พฤษภาคม 2564 จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

210 

บทนำ 

โรงงานไฟฟ้าชีวมวลในอุตสาหกรรมน้ำตาลจะใช้ชานอ้อย
เป็นหนึ ่งในผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมน้ำตาลในการผลิต
ไฟฟ้า เนื่องจากปริมาณชานอ้อยที่หีบได้ในแต่ละปีมีปริมาณ 
ไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าตลอดทั้งปี ทำให้ต้องใช้เชื้อเพลิง
เสริมทดแทนส่วนที ่ขาด ใบอ้อยเป็นเศษวัสดุเหลือใช ้จาก  
การเก็บเกี ่ยวอ้อยสด หลังจากการเก็บเกี่ยวอ้อยสดส่งไปยัง
โรงงานน้ำตาล ในแต่ละปีจะมีใบอ้อยมากถึง 17 ล้านตัน (กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2556) โดย Rahul 
A. Patil and Umesh B. Deshannavar กล่าวว่าการที่เกษตรกร 
จะใช้วิธีเผาทำลายใบอ้อยเพื่อให้สะดวกต่อการจัดการแปลง  
เป็นการสูญเสียความร้อนไปโดยเปล่าประโยชน์ หากการจำหน่าย 
ใบอ้อยเพื ่อเป็นเชื ้อเพลิงเสริมเป็นทางเลือกหนึ ่งที่สามารถ 
ลดต้นทุนของเชื ้อเพลิงเสริมและแก้ปัญหาความไม่เพียงพอ 
ของเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวล อีกทั้งสามารถสร้างมูลค่าให้กับ
ใบอ้อย, สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่และลดปัญหามลภาวะ
จากการเผาใบอ้อยในที่โล่งและการตัดอ้อยไฟไหม้ (กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม, 2563) จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ที่จะประเมิน
ต้นทุนและผลประโยชน์จากการใช้ใบอ้อยเป็นเชื ้อเพลิงเสริม
ของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

งานวิจัยนี ้เป็นกรณีศึกษาโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งหนึ ่งใน
อุตสาหกรรมน้ำตาล โดยโรงไฟฟ้าแห่งน้ีมีชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิง
หลักและใช้ไม้สับเป็นเชื ้อเพลิงเสริม โดยการวิจัยนี้ประเมิน
ต้นทุนและผลประโยชน์จากการใช้ใบอ้อยเป็นเชื ้อเพลิงเสริม
ทดแทนไม้สับ ซ่ึงทำการเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างการใบอ้อย
และไม้สับ (เชื้อเพลิงเสริม) แต่ใบอ้อยที่รับซื้อนั้น เป็นใบอ้อย
ม้วนก้อนเพื่อความสะดวกต่อการขนส่ง ดังน้ันการจะนำใบอ้อย
เข้าสู่กระบวนห้องเผาไหม้ของโรงไฟฟ้า จำเป็นต้องมีการลงทุน
เพิ่มในการซ้ือเครื่องสับใบอ้อยม้วนก้อน เพื่อให้ใบอ้อยมีความยาว 
ที่เท่ากันเพื่อประสิทธิภาพของการเผาไหม้ ซ่ึงจะประเมินต้นทุน
, ผลประโยชน์ และการวิเคราะห์การลงทุนทางการเงินในการใช้
ใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิงเสริม ทำให้โรงไฟฟ้าสามารถนำไปพัฒนา
ระบบการจัดการเชื้อเพลิงในระยะยาวได้ และเป็นข้อมูลสำหรับ
โรงไฟฟ้าอ่ืนที่สนใจลงทุนต่อไป 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการกรณีศึกษาโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งอยู่
ในพื ้นที ่จังหวัดสุพรรณบุรี มีกำลังการผลิต  122 เมกะวัตต์  
โดยมีชานอ้อยเป็นเชื ้อเพลิงหลักประมาน 60-70% และใช้
เชื้อเพลิงเสริมประมาน 30-40%  

 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เช่น ปริมานเชื้อเพลงิที่ใช้ 
ต้นทุนเชื ้อเพลิง กำลังการผลิต ข้อมูลของโรงไฟฟ้าในการ
ดำเนินโครงการ จากการสัมภาษณ์จากที่ปรึกษาโครงการของ
โรงไฟฟ้าชีวมวลกรณีศึกษา และ การเก็บข้อมูลของเครื่องสับใบ
อ้อยก้อนจากบริษัทผู้จัดจำหน่ายเครื่องน้ี 

ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) จากการศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร วารสาร แหล่งข้อมูลออนไลน์ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทราย, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นต้น 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของโรงไฟฟ้า 
โรงไฟฟ้าชีวมวล มีกำลังการผลิต 122 เมกะวัตต์ และ 

มีจำนวนวันการผลิต 350 วัน/ปี (หยุด 15 วัน สำหรับซ่อม
บำรุงรักษาเครื ่องจักร) ผลิต 24 ชั ่วโมงต่อวัน โดยมี  3 ชุด
เครื่องจักร โดยอุปกรณ์หลักประกอบด้วย หม้อไอน้ำ (Boiler) 
จำนวน 11 ตัว เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Turbine) จำนวน 7 ตัว 
กำลังผลิตไอน้ำของเครื่องจักรแต่ละชุด ดังแสดงใน Table 1 

 
Table 1 Boiler & turbine Capacity 

Machine no. 
Boiler Cap. 

(T/Hr.) 
Turbine Cap. 

(MW) 
Set 1 240 52.5 
Set 2 180 32 
Set 3 650 37.5 
Total 1,070 122 

 
จาก Table 1 พบว่าหม้อไอน้ำทั้ง 3 ชุดเครื่องจักร มีกำลัง

การผลิตอยู ่ที ่ 1,070 ตันต่อชั ่วโมง และเครื ่องกำเนิดไฟฟ้า 
มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 122 MW  
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1.2 อัตราการใช้เชื้อเพลิง 
โรงไฟฟ้าชีวมวลกรณีศึกษาเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจาก

เศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร 100% มีเชื้อเพลิงหลักคือ ชานอ้อย 
ที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ำตาล ปริมาณอ้อยเข้าโรงงาน 1 
ตัน ได้ชานอ้อยปริมาณเท่ากับ 27% ของปริมาณอ้อย หรือ
เท่ากับ 0.27 ตัน และมีปริมานใบอ้อยเท่ากับ 1% ของ ปริมาณ
อ้อย หรือ 0.1 ตัน เดิมเชื้อเพลิงเสริม คือไม้สับ จากกรณีศึกษา
จะทำการใช้ใบอ้อยทดแทนไม้สับ จากกำลังการผลิต 122  
เมกะวัตต์มีเชื ้อเพลิงหลักหรือชานอ้อย 62%  ผลิตไฟฟ้าได้  
76 เมกะวัตต์ เชื้อเพลิงเสริม 38% ผลิตไฟฟ้าได้ 46 เมกะวัตต์ 
โดยราคาชานอ้อยที่รับซื้อจากโรงงานน้ำตาล 561 บาทต่อตัน 
ราคาไม้สับอยู่ที่ 1,290 บาทต่อตัน ราคาใบอ้อย 1,000 บาท 
ต่อตัน โดยจะมีค่าความร้อนและราคาดังแสดงใน  Table 2  
ซึ ่งรายได้จากการประหยัดเชื ้อเพลิง (บาทต่อปี) หาได้จาก
สมการที่ (1) และ (2) ดังน้ี 

พลังงานไฟฟ้า (MJ)  

= 
หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ (𝑘𝑊ℎ)×ค่าความร้อนต่อหน่วย

ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้า𝑏  (1) 

aค่าความร้อนต่อหน่วยไฟฟ้า = 3.6 MJ/kWh 

bประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าโดยเฉลี ่ย = 0.45 
(เทียบกับโรงไฟฟ้าชีวมวล ระบบพลังงานความร้อนร่วม) 
 

รายได้จากการประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงเสริม (บาทต่อปี)  
= ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ (ตันต่อปี) × ราคาเชื้อเพลิง  

(บาทต่อตัน) (2) 
 

Table 2 LHV and Price of Fuel 

Fuel 
LHV  Price 

(kj/kg) Baht/Ton 
Bagasse 7,749 561 

Wood Chip 8,543 1,290 
Sugarcane Leave 12,594 1,000 

 
 
 
 
 

1.3 เครื่องย่อยใบอ้อย Round Stump Grinder 

 
 

การจำหน่ายใบอ้อยเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล จะต้องใช้
เครื ่องม้วนใบอ้อย ม้วนใบอ้อยให้เป็นก้อนเนื ่องจากใบอ้อย 
มีน้ำหนักเบาและเกิดขึ้นอย่างกระจัดกระจายหลังจากการเก็บ
เก่ียวอ้อย และเพื่อความสะดวกในการขนส่งมายังโรงงาน ดังน้ัน
ใบอ้อยที่มาถึงโรงไฟฟ้าจึงเป็นใบอ้อยม้วนก้อน ก่อนที่จะนำ  
ใบอ้อยเข้าสู่กระบวนห้องเผาไหม้ของโรงไฟฟ้า จำเป็นต้องมี
เครื่องย่อยใบอ้อย Round Stump Grinder  เพื่อตีใบอ้อยก้อน
ให้แตกและสับให้มีความยามที่เท่ากันก่อนส่งขึ้นสายพานเขา้สู่
ห ้องเผาไหม้ต ่อไป  (Energy789 Co.,Ltd) โดย โดยมีข ้อมูล 
ดังแสดงใน Table 3 

 
Table 3 Round Stump Grinder (Energy789 Co.,Ltd) 

Price 2,890,000  Baht 
Service Life 10 Years 
Production Cap. 7 tph 
Matchine no. 14 Nos. 
Power Consumption  90 kWh 

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์รายรับมาจากอัตราการประหยัดต้นทุนค่า
เชื้อเพลิงเสริมจากใบอ้อยแทนการใช้ไม้สับ (เชื้อเพลิงเสริมเดิม) 
โดยแบ่งออก 2 รูปแบบ ดังน้ี  

แบบเดิมใช้เชื้อเพลิงหลัก(ชานอ้อย) 62% ในการผลิตไฟ 
76 MW คิดป็นปร ิมานชานอ้อย 189 ตันต ่อช ั ่ วโมง และ 
เชื ้อเพลิงเสริม (ไม้สับ) 38% ในการผลิตไฟ 46 MW คิดป็น 
ปริมาณไม้ส ับ 105 ต ันต ่อช ั ่วโมง แบบใหม่เชื ้อเพลิงหลัก  
(ชานอ้อย) 62% ในการผลิตไฟ 76 MW คิดป็นปริมานชานอ้อย 
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189 ตันต่อชั่วโมง และ เชื้อเพลิงเสริม (ใบอ้อย) 38% ในการ
ผลิตไฟ 46 MW ค ิดป ็นปร ิมานใบอ้อย 71 ต ันต ่อช ั ่วโมง  
ดังแสดงใน Table 4 ซึ ่งรายได้จากการประหยัดเชื ้อเพลิง  
(บาทต่อปี) หาได้จากสมการที่ (3) และ (4) (คู่มือการรายงาน
การใช้เชื ้อเพลิงเสริมในระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก  
จากพลังงานหมุนเวียน, 2553) ดังน้ี 

ปริมาณเทียบเท่าชานอ้อย = 
𝐿𝐻𝑉𝑠𝑢𝑝

𝐿𝐻𝑉𝑝
 (3) 

สัดส่วนปริมาณเชื้อเพลิงเสริม (%)  

=
(LHVsup × fsub )  ×  100

(LHVp  ×  fp )+LHVsub ×  fsub)
 (4) 

 
Table 4 % Fuel of Production 

Parameter 
%Fuel Production 

(MW) 
Fuel 

(Ton/h) 
Primary Fuel  
(Bagasse) 

62 76 189 

Supplementary Fuel 
(Wood Chip) 

38 46 105 

Supplementary Fuel 
(Sugarcane Leaves) 

38 46 71 

 
การวิเคราะห์รายจ่ายหรือการลงทุนเครื ่องย่อยใบอ้อย 

Round Stump Grinder เพื่อนำใบอ้อยไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริม
และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากการบำรุงรักษา เที่ยบกับ
อัตราการประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงเสริมจากใบอ้อยทดแทน
การใช้ไม้สับ โดยวิธีการจำลองการคิดลดกระแสเงินสด (DCF 
model) โดยใช้สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินดังน้ี  

1. ต้นทุนเครื่องย่อยใบอ้อย Round Stump Grinder (CAPEX)  
40.46 ล้านบาท  

2. ต้นทุนการดำเนินงาน (OPEX) 361 ล้านบาทต่อปี เพิ่มขึ้น 
1% CAPEX ต่อปี 

3. การคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ใช้อัตราคิดลดแบบวิธีต้นทุน
ทางการเงินเฉลี่ย (Discount Rate) 10%  

4. อายุโครงการคิดจากอายุการใช ้งานเครื ่องย ่อยใบอ้อย 
Round Stump Grinder 10 ปี  

5. รายรับโครงการมาจากค่าต้นทุนเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ต่อปี 
จากปริมานไฟฟ้าที่ผลิตได้เท่ากับที่ใช้ไม้สับเป็นเชื้อเพลิง 
เสริมคือ 46 MW 

6. ประสิทธิภาพเครื ่อง เครื ่องย่อยใบอ้อย Round Stump 
Grinder จากกรณีศึกษาสันนิฐานว่าเครื่องสามารถทำงาน
ได้เต็มประสิทธิภาพ 100%  

7. ปกติเครื่องไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ 100% 
โดยเครื ่องส ับใบอ้อยมีก ําล ังการผลิต 7 ตันต ่อช ั ่วโมง  
จากอัตราการใช้ใบอ้อยพบว่าจะต้องใช้เครื่องย่อยใบอ้อย 
Round Stump Grinder ทั ้งหมด 10 เคร ื ่อง เนื ่องจาก 
การทำงานระยาวจึงสันนิษฐานว่าต้องมีการซ้ือเครื่องสำรอง
เพิ่มอีก 4 เครื่องเพื่อทดแทนการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพ 
100% และการพักเครื่องเพื่อทำความสะอาดใบมีด  

8. อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 3 และภาษีเงินได้นิติบุคคล 20%  
 

การวิเคราะห์การลงทุนทางการเงินการจำลองการคิด  
ลดกระแสเงินสด (DCF model) (อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์, 2554) 
ในโครงการน้ีใช้เกณฑ์การตัดสินใจดังน้ี 
1. ระยะเวลาคืนทุน (PB) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจำนวนปี  

ที่จะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินลงทุน  
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาว่าถ้า  

NPV >= 0 จึงยอมรับการลงทุน  
3. อัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาว่า 

ถ้า IRR >i จึงยอมรับการลงทุน 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การวิเคราะห์รายรับมาจากอัตราการประหยัดต้นทุนค่า
เชื้อเพลิงเสริมจากใบอ้อยแทนการใช้ไม้สับ (เชื้อเพลิงเสริมเดิม) 
กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าชีวมวลในอุตสาหกรรมน้ำตาลแห่งหน่ึง 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีผลสรุปดังแสดงใน Table 5  
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Table 5 Total Cost saving 

Parameter Total Cost 
Bagasse + Wood Chip (THB/h) 241,700  
Bagasse + Sugarcane Leave (THB/h) 177,397 
Cost saving (THB/h) 64,302  
Cost saving (THB/Y) 540,143,114 

 
จาก Table 5 ผลการรศ ึกษาต ้นทุนและผลตอบแทน 

พบว่าการใช้ใบอ้อยเป็นเชื ้อเพลิงเสริมทดแทนการใช้ไม้สับ
สามารถประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้ 64,303 บาทต่อชั่วโมง 
หรือ 540 ล้านบาทต่อปี 

การวิเคราะห์การลงทุนเครื่องย่อยใบอ้อย Round Stump 
Grinder เพื ่อใช้ใบอ้อยเป็นเชื ้อเพลิงเสร ิม เทียบกับอัตรา 
การประหยัดต้นทุนเชื ้อเพลิง โดยวิธีการจำลองการคิดลด  
กระแสเงินสด (DCF model) มีผลสรุปดังตารางแสดงใน Table 6 
 
Table 6 DCF model summary 

Investment Cost 40.46 MB 
Operation & Maintenance Cost 361 MB/Year 
Fuel cost saving  98 MB/Year 
NPV (Discount Rate 10%) 635 MB 
IRR 353 % 
Payback Period 2M20D 

 
จาก Table 6 พบว่ามีการลงทุนเครื่องย่อยใบอ้อย Round 

Stump Grinder เพื ่อใช้ใบอ้อยเป็นเชื ้อเพลิงเสริม ทั ้งหมด  
14 เครื ่อง เป็นเงินทั ้งหมด 40.46 ล้านบาทต่อปี และมีค่า
ดำเนินการและค่าซ่อมบำรุงทั้งหมด 361 ล้านบาทต่อปี โดยมี
รายได้จากการประหยัดเชื ้อเพลิง 540 ล้านบาทต่อปี จาก 
การคิดลดกระแสเงินสด (DCF model) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(Net Present Value) โดยใช ้ เกณฑ ์พ ิจารณาว ่า ถ ้า NPV 
มากกว่า 0 จึงจะมีผลตอบแทนที่คาดว่าจะได ้ร ับมากกว่า 
เงินลงทุน ซ่ึงจากการลงทุนน้ีพบว่า มี NPV อยู่ที่ 635 ล้านบาท 
โดยมีอัตราผลตอบแทนภายใน ( Internal Rate of Return) 
มากกว่าต้นทุนทางการเงิน หรือ IRR มีค่ามากกว่า Discount 
Rate ซึ่งกำหนดให้เท่ากับ 10% แสดงให้เห็นว่า การลงทุนน้ี  

มีอัตราผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ 
โดยการลงทุนนี้มีอัตราผลตอบแทนภาย เท่ากับ 353% และมี
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) โดยใช้เกณฑ์พิจารณา
จำนวนปีที่จะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินลงทุน อยู่ที่ 0.21 
ปี (2 เดือน 20 วัน) 

 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยกรณีศึกษาการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์

จากากรใช้ใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิงเสริม พบว่า มี NPV 635 ล้านบาท  
มี IRR ร้อยละ 353 และ มี PB อยู่ที่ 0.21 ปี(2 เดือน 20 วัน)  
การลงทุนนี ้จึงมีความคุ ้มค่าในการลงทุน ซึ ่งการใช้ใบอ้อย  
เป็นเชื้อเพลิงเสริมนี้ จะคุ้มค่าหรือไม่ซึ้นอยู่กับปริมาณใบอ้อย 
ที่จะมาเป็นเชื้อเพลิงเสริม หากเกษตรกรไม่เผาใบอ้อยทิ้งแล้ว
นำมาขายให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื ่อใช้เป็นเชื ้อเพลิงเสริม 
นอกจากจะสร้างความคุ้มค่าให้แก่โรงไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย และสามารถลดการเผาใบอ้อย
ในที่โล่ง ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดมลภาวะที่กำลังส่งผลกระทบ
ในวงกว้างอีกด้วย 

สรุปได้ว่า การประเมินต้นทุนและผลประโยชน์จากการใช้
ใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิงเสริมมีความคุ้มค่าในการลงทุน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการนำผลการศึกษาไปใช้ 
งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาการปริมาณใบอ้อยและค่าความร้อน 

จากใบอ้อยที่นำมาใช้ทันทีรับซ้ือ ไม่ได้มีการคำนวนถึงความแตกต่าง 
ศักยภาพใบอ้อยแห้งที่สูญเสียค่าความชื้นจากการเสื่อมสภาพ
ภายใต้การเก็บรักษาที่แห้งตลอดทั้งปี  

จากงานวิจัยน้ีการเป็นใช้ใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิงเสริมทดแทน
ไม้สับ ซึ่งชีวมวลแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างคุณสมบัติ
บางอย่างถือเป็นจุดเด่น คุณสมบัติบางอย่างถือเป็นจุดด้อย เช่น 
การกระจายตัวของแหล่งชีวมวล ขนาด ความชื้น ความหนาแน่น 
สิ่งเจือปน ปริมาณขี้เถ้า/องค์ประกอบในเถ้า ดังนั้นการนำชีว
มวลมาผลิตพลังงานไฟฟ้าความร้อน คุณสมบัติของเชื้อเพลิง
ทางด ้านกายภาพ  (กฤษกร ร ับสมบัติ , 2555) ด ังนั ้นจึงมี 
ความแตกต่างในเร ื ่องของค่าใช ้จ ่ายในการเก็บรักษาและ 
ในการลำเลียง รวมถึงผลที่อาจเกิดกับ Boiler ซึ่งอาจส่งผลให้ 
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มีค่าบำรุงรักษา Boiler ที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ Design และ 
Specification ของ Boiler ที่โรงไฟฟ้าเลือกใช้และคุณสมบัติ
และองค์ประกอบทางเคมีเชื ้อเพลิงทั ้งสองชนิดที่มีค่า Bulk 
density ที่แตกต่างกันมากอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะในกำรศึกษาครั้งต่อไป  
งานวิจ ัยนี ้ เป ็นการใช ้ใบอ้อยเป็นเชื ้อเพลิงเสร ิมจาก 

การเผาตรงในห้องเผาไหม้เท่านั้น หากมีการศึกษาต้นทุนและ
ประสิทธิภาพของการใช้ใบอ้อยอัดก้อนเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า
ช ีวมวลต ่อไปน ่ าจะเป ็นการต ่ อยอดการใช ้ ใบอ ้ อยท ี ่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

งานวิจัยครั ้งนี้เป็นการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์
ทางการเงินของการใช้ใบอ้อยเป็นเชื ้อเพลิงเสริมในโรงไฟฟ้า  
ชีวมวลในอุตสาหกรรมน้ำตาลแห่งหน่ึงเท่าน้ัน โดยไม่ได้คำนึงถึง
ต้นทุนและผลประโยชน์ในทางเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
หากมีการศึกษาในด้านเศรษฐศาสตร์ในการประเมินมูลค่า 
ที่เพิ่มขึ้นของใบอ้อยจากการใช้ใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิงเสริม หรือ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ที่หากนำใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิงเสริมช่วยลด
ปัญหาการเผาในที่โล่ง จะเป็นแนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
และเพิ่มมูลค่าให้ใบอ้อยต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัย การประเมินสมรรถนะเครื ่องเกี่ยวนวดขนาดเล็กมีวัตถุประสงค์เพื ่อ ศึกษาและประเมินสมรรถนะ  

ในการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็กต้นแบบ และวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก
ต้นแบบ การทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวรุ่น ENG-MJU-003 ดําเนินการทดสอบที่หมู ่บ้านแม่เตาไห ตำบลหนองหาร อำเภอ  
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการทดสอบพบว่า เครื ่องเกี ่ยวนวดข้าว รุ ่น ENG-MJU-003 ที ่ใช้ความเร็วปฏิบัติงานเท่ากับ  
0.93 km hr-1 มีความสามารถในการทํางาน 1.07 rai hr-1 อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 3 l rai-1 เปอร์เซ็นต์การสูญเสียเมล็ด
รวม 3.36% และเม่ือใช้ความเร็วปฏิบัติงานเท่ากับ 1.85 km hr-1 มีความสามารถในการทํางาน 1.46 rai hr-1 อัตราการสิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิง 3.57 l rai-1 เปอร์เซ็นต์การสูญเสียเมล็ดรวม 6.74 % และเมื่อใช้ความเร็วการปฏิบัติงานเท่ากับ 3.1 km hr-1  
มีความสามารถในการทํางาน 2.55 rai hr-1 อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 3.7 l rai-1 เปอร์เซ็นต์การสูญเสียเมล็ดรวม 9.1 % 
และผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องเก่ียวนวดข้าวรุ่น ENG-MJU-003 พบว่ามี จุดคุ้มทุน เท่ากับ 600 hr yr-1 พิจารณา
อัตราการรับจ้างที่ 500 Baht rai-1 จึงจะมีระยะเวลาในการคืนทุนเครื่องเก่ียวนวดข้าว เท่ากับ 6 yr 

 

คำสำคัญ: เครื่องเก่ียวนวดข้าว, สมรรถนะ, จุดคุ้มทุน 
 

Abstract 
The purposes of this study were to study and estimate working ability of the small model harvesting 

machine and to analyze its economic data. The test of the ENG-MJU-003 Harvesting machine was set at the 
farm area of Mae Tao Hai village, Nong Han sub district, San Sai district, Chiangmai. The result of the study 
revealed that the ENG-MJU-003 using the speed of 0.93 km hr-1 could make 1.07 rai hr-1 working ability by using 
fuel 3 l rai-1. The percentage of losing the rice seed is 3.36%. The ENG-MJU-003 using the speed of 1.85 km hr-1 
could make 1.46 rai hr-1 working ability by using fuel 3.57 l rai-1. The percentage of losing the rice seed is 6.74%. 
The ENG-MJU-003 using the speed of 3.1 km hr-1 could make 2.55 rai hr-1 working ability by using fuel 3.7 l rai-1. 
The percentage of losing the rice seed is 9.1%. The analysis result of economic expenses of this ENG-MJU-003 
Harvesting machine was found that the break-even point is 600 hr yr-1. Considering the hire rating at 500 Bath 
rai-1, it could make the period of gaining investment back in 6 yr. 
 

Keywords: Combine harvester, ability, break-even point 
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บทนำ 

ในปัจจุบันการนำเครื่องจักรมาใช้ในการเกษตรมีมากขึ้น 
เริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการเก็บเก่ียว ซ่ึงงานวิจัยเก่ียวกับ
เครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้ในการเก็บเกี ่ยวข้าว ซึ่งข้าวเป็นพืช
เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เพราะนอกจากจะผลิตไว้สำหรับ
บริโภคภายในประเทศแล้วยังสามารถส่งออกไปต่างประเทศ  
ซึ่งในอดีตนั้นแรงงานที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวข้าวมีค่อนข้างมาก 
ต่อมาแรงงานในภาคการเกษตรเริ ่มลดลง มีปัญหาการขาด
แคลนแรงงานในภาคเกษตร ค่าจ้างแรงงานสูงขึ ้น จึงได้เริ่ม 
มีการนำเอาเครื ่องเกี ่ยวนวดข้าวเข้ามาช่วยในการเก็บเกี่ยว 
แทนแรงงานคนมากขึ้น (สมชาย. 2543) เครื่องเกี่ยวนวดข้าว
สามารถช่วยลดระยะเวลาในการทำงานและลดต้นทุนในการ
เก็บเกี่ยวข้าว เนื่องจากข้าวที่ออกผลผลิตพร้อม ๆ กันดังน้ัน
ต้องการการเก็บเก่ียวที่ทันต่อผลผลิตที่ออกมา หากเก็บเก่ียวไม่ทัน 
อาจจะทำให้ผลผลิตเสียหายได้ ซึ่งเกษตรกรมีความต้องการ  
ในการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อทุ่นแรง และประหยัด 
เวลาในการทำงานมากขึ้น 

การใช้เครื่องเก่ียวนวดข้าวก็มีข้อจำกัดคือ ข้าวเปลือกที่ได้
จากเครื ่องเกี ่ยวนวดส่วนใหญ่จะมีความชื ้นสูง เพื ่อป้องกัน 
การร่วงหล่นของเมล็ดข้าวและป้องกันไม่ให้เกิดการเสียสูญ
ระหว่างการเก็บเก่ียว นอกจากน้ันเครื่องเก่ียวนวดข้าว ที่นิยมใช้
ในประเทศเกือบทั้งหมดมีราคาสูงเกินกว่า 1 ล้านบาท ซ่ึงถือว่า
มีราคาค่อนข้างแพง และมีระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองเป็นแบบ
ตีนตะขาบ (Track Layer) ทำให้ความคล่องตัวในการทำงาน 
มีน้อย ไม่สามารถว่ิงบนถนนจากหมู่บ้านไปสู่ท้องนาได้และต้อง
ใช้รถบรรทุกในการขนย้ายเครื่องเกี่ยวนวดไปยังพื้นที่แปรงนา 
นอกจากนั ้นปัญหาของผู ้ร ับจ้างเครื ่องเกี ่ยวนวดข้าว ได้แก่ 
สภาพพื้นที่ที ่เป็นแปลงขนาดเล็ก ราคาอะไหล่ค่อนข้างแพง 
เครื่องเก่ียวหายากในช่วงฤดูเก็บเก่ียว ค่าจ้างเก็บเก่ียวค่อนข้างแพง  
และชั้นดินอัดตัวแน่น (เพราะเครื่องเก่ียวนวดมีขนาดค่อนข้างใหญ่ 
และน้ำหนักมาก) เป็นต้น ดังนั้นเมื่อทำงานในแปลงขนาดเล็ก
หรือพื้นที่ลาดชันทางภาคเหนือตอนบน ทำให้การใช้เครื่องเก่ียว
นวดมีลักษณะไม่เหมาะสมกับพื้นที่เท่าที่ควร  

ปัจจัยที ่มีผลต่อสมรรถนะการทำงานของเครื ่องเกี ่ยว 
นวดข้าวมีหลายปัจจัย ได้แก่ สภาพของพืชและพื้นที่การเก็บเก่ียว  
การปรับตั้งเครื่องเก่ียวนวดข้าว การใช้ความเร็วที่ในการเก็บเก่ียว  
ตลอดจนความกว้างในการเก็บเก่ียว (รุ่งเรือง และคณะ. 2558) 

ปัญหาของเกษตรกรในการใช้เครื่องเก่ียวนวดข้าวได้แก่ เมล็ดข้าว 
ร่วงหล่น ข้าวปน ค่าจ้างเก็บเกี ่ยวแพง และทำให้เกิดป ัญหา 
ดินแน่น (โอภาส และคณะ. 2556) 

จากปัญหาที่กล่าวมา จึงเป็นแนวความคิดในการทำงาน
วิจัยการทดสอบสมรรถนะของเครื ่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก
ต้นแบบรุ่น ENG-MJU-003 เพื่อเป็นแนวทางนำข้อมูลในการ
พัฒนาและปรับปรุงต่อไปในอนาคต 

 
Figure 1 เครื่องเก่ียวนวดข้าวขนาดเล็กรุ่น ENG-MJU-003 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

เตรียมพื้นที่ทดสอบ ขนาด 60 × 100 เมตร 
ทำการทดสอบระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น. และ

ถ้ามีฝนตกให้เริ่มทดสอบหลังฝนหยุดตกไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 

 

เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ 
นาฬิกาจับเวลาที่วัดได้ละเอียดถึง 0.1 s เทปวัดระยะที่วัด

ได้ละเอียดถึง 1 mm และยาวไม่น้อยกว่า 50 m ไม้วัดระยะ 
ที่วัดได้ละเอียดถึง 1 cm และยาวไม่น้อยกว่า 150 cm เสาหลัก
กำหนดระยะ ยาวไม่น้อยกว่า 2 m เคียว กรอบเก็บข้อมูลขนาด 
100 × น 100 cm ถุงพลาสติกเก็บตัวอย่างเมล็ดข้าวเปลือก 
และผ้าพลาสติกเก็บตัวอย่างฟางและสิ่งเจือปน อุปกรณ์วัดมุม 
ที่วัดได้ความละเอียดถึง 1° กระบอกตวงที ่วัดได้ละเอียดถึง  
1 cm3 และมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 200 cm3 เครื่องชั่งที่ชั่งได้
ละเอียดถึง 1 g เครื่องวัดระดับเสียงที่วัดได้ละเอียดถึง 1 db 
เครื่องวัดความแข็งของดิน เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องอบแห้ง  
เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวเปลือก 
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วิธีการทดสอบ 
ก่อนการทดสอบการทำงานของเครื่องเก่ียวนวดข้าว 
เกี ่ยวนวดข้าวตามแนวขอบแปลงข้าวที ่ทำการทดสอบ  

โดยให้เหลือแปลงข้าวทดสอบกว้าง 40 × 80 m สุ่มวัดความสูง
ตอซังในพื้นที่ขอบแปลงข้าวทดสอบหลังการเก็บเกี่ยวนวดแต่ง
แปลงจำนวน 100 ค่า (ด้านละ 25 ค่า) นำไปคำนวณหาความสูง 
ตอซังเฉลี ่ย วางกรอบเก็บข้อมูลขนาด 1 × 1 m ในแปลง 
ค่าทดสอบ เพื่อเก็บข้อมูลเมล็ดข้าวเปลือก วัสดุที่ไม่ใช่เมล็ด
ข้าวเปลือก ความชื้นของเมล็ดข้าวเปลือก ความชื้นของวัสดุ 
ที่ไม่ใช่เมล็ดข้าวเปลือก จำนวนตัวอย่าง 4 ตัวอย่าง เกี่ยวต้นข้าว 
ด้วยเคียวในกรอบเก็บข้อมูล ให้มีความสูงตอซังประมาณเท่ากับ
ความสูงตอซังเฉลี ่ย โดยให้มีเมล็ดข้าวเปลือกร่วงน้อยที่สุด 
นำไปเก็บไว้ในถุงพลาสติก แยกเมล็ดข้าวเปลือกและวัสดุที่ไม่ใช่
ข้าวเปลือกออกจากต้นข้าวนำไปชั่งมวลเมล็ดข้าวเปลือก (WGR) 
และมวลวัสดุที ่ไม่ใช่ข้าวเปลือก (WMOG) หน่วยเป็นกรัม สุ่ม
ตัวอย่างเมล็ดข้าวเปลือกและวัสดุที่ไม่ใช่เมล็ดข้าวเปลือกจำนวน 
5 ตัวอย่าง ตัวอย่างละไม่น้อยกว่า 100 g นำไปหาความชื้น 
ตาม ASAE S352.2 วัดความชื้นของดิน ปักหลักกำหนด ระยะ 
การเก็บตัวอย่างจำนวน 3 หลัก 

การทดสอบความสูญเสียรวม 
เก่ียวนวดข้าวแบบวนซ้ายหรือวนขวา เม่ือเครื่องเก่ียวนวด

เคลื่อนที่ถึง หลักที่ 1 เริ่มจับเวลาเพื่อหาความเร็วในการเคลื่อนที่  
และใช้ตาข่ายรองรับวัสดุที่ถูกขับออกมาจากช่องขับฟางและ
ตะแกรงด้านท้ายเครื่องเกี่ยวนวด จนเครื่องเกี่ยวนวดเคลื่อนที่
ถึงหลักที่ 2 หยุดใช้ตาข่ายรองรับวัสดุที่ถูกขับออกจากช่องขับฟาง 
และตะแกรงด้านท้ายเครื ่องเกี ่ยวนวด เมื ่อเครื่องเกี ่ยวนวด
เคลื่อนที่ถึงหลักที่ 3 หยุดจับเวลาเพื่อหาความเร็วในการเคลื่อนที่ 
และให้เก่ียวนวดต่อเนื่องไปจนกระทั่งชุดใบมีดตัดผ่านกรอบ  
เก็บข้อมูลขนาด 1 × 3.5 m ที ่วางไว้เพ ื ่อเก็บข ้อมูลเมล็ด
ข้าวเปลือกร่วง ใช้ผ้าพลาสติกปูคลุมกรอบเก็บข้อมูลขนาด  
1 × 3.5 m เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของเมล็ดข้าวเปลือกจาก
หัวเกี่ยว แล้วถอยหลังเครื่องเกี่ยวนวดให้พ้นกรอบเก็บข้อมูล
ขนาด 1 × 3.5 m เอาผ้าพลาสติกออก และเก็บเมล็ดข้าวเปลือก 
ร่วง และเมล็ดข้าวเปลือกติดรวงหลังการเก็บเก่ียวนวด ในกรอบ
เก็บข้อมูลขนาด 1 X 3.5 เมตร แต่เก็บเฉพาะในพื้นที่ห่างจาก
แนวขอบแปลงข้าวทดสอบ ที ่ผ่านการเกี ่ยวนวดแล้วเท่าน้ัน
นำไปเก็บไว้ในถุงพลาสติกแล้วนำไปชั่งมวลเมล็ดข้าวเปลือกร่วง

และเมล็ดข้าวเปลือกติดรวงหลังการเกี ่ยวนวด (WH) สุ ่มวัด 
ความกว้างการเกี ่ยวนวดในพื้นที่ที ่ทดสอบระหว่างหลักที ่ 1  
ถึงหลักที่ 3 จำนวน 10 ค่า คัดแยกเมล็ดข้าวเปลือกร่วง เมล็ด
ข้าวเปลือกติดรวงแล้วนำไปชั ่งเป็นมวลเมล็ดข้าวเปลือกร่วง  
ที่ช่องขับฟาง และตะแกรงด้านท้ายเครื่องเก่ียวนวด (WTS) และ
มวลเมล็ดข้าวเปลือกติดรวงที่ช่องขับฟางและตะแกรงด้านท้าย
เครื่องเกี ่ยวนวด (WUS) เพื่อนำไปใช้คำนวณหาความสูญเสีย
เนื ่องจากการคัดแยกและทำความสะอาด และความสูญเสีย
เน่ืองจากการนวด (อนุชิต และคณะ. 2558) 

การทดสอบระดับเสียงและความสามารถในการทำงาน 
ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียงโดยให้หัววัดระดับเสียงอยู่ที่

ตำแหน่งใกล้หูคนขับมากที่สุด เกี่ยวนวดเพื่อปรับแปลงข้าว
ทดสอบให้เหลือขนาด 30 × 60 m เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง  
ระหว่างการเกี่ยวนวด ซุ่มวัดระดับเสียงของเครื่องเกี่ยวนวด  
3 ครั้ง บันทึกเวลาที่ใช้ในการเกี่ยวนวดจนแล้วเสร็จเป็นวินาที 
และหยุดการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวด เติมน้ำมันเชื้อเพลิง  
ให้เต็มอีกครั ้ง บันทึกปริมาณน้ำมันเชื ้อเพลิงที ่ใช้เป็นลิตร 
ระหว่างการทดสอบตรวจพินิจการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวด 
และหลังการทดสอบ นำเมล็ดข้าวเปลือกออกจากถังเก็บหรือ
กระสอบรองรับ ไปชั ่งมวลข้าวเปลือกสุทธิจากถังเก็บ หรือ
กระสอบรองรับ (Wt) สุ ่มตัวอย่างเมล็ดข้าวเปลือก จำนวน  
3 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 2 กิโลกรัม นำไปหามวลรวมของ เมล็ด
ข้าวเปลือกเต็มเมล็ด เมล็ดข้าวเปลือกแตกหัก และวัสดุที่ไม่ใช่
เมล็ดข้าวเปลือก (WA) คัดแยกเป็นเมล็ดข้าวเปลือกเต็มเมล็ด 
เมล็ดข้าวเปลือกแตกหัก นำไปชั ่งเป็นมวลเมล็ดข้าวเปลือก 
เต็มเมล็ด (Wts) มวลเมล็ดขาวเปลือกแตกหัก (Wds) และมี 
การคำนวณค่าต่าง ๆ ดังน้ี 
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ผลผลิตรวม (WT)  
WT = Wt + WTL (1) 

โดยที่ 
Wt คือ มวลข้าวเปลือกสุทธิจากถังเก็บหรือกระสอบรองรับ  

(g) ต่อหน่วยพื้นที่ (จากข้อ 2.4.3) 
WTL คือ มวลเมล็ดข้าวเปลือกที่สูญเสีย (g) ต่อหน่วยพื้นที่ 

(มวลเมล็ดข้าวเปลือกร่วงและมวลเมล็ดข้าวเปลือกติดรวง  
หลังการเก่ียวนวด (WH จากข้อ 2.4.2) มวลเมล็ดข้าวเปลือกร่วง
ที ่ช่องขับฟางและตะแกรงด้านท้ายเครื ่องเกี ่ยวนวด (WTS  
จากข้อ 2.4.2) และมวลเมล็ดข้าวเปลือกติดรวงที่ช่องขับฟาง
และตะแกรงด้านท้ายเครื่องเก่ียวนวด (WUS จากข้อ 2.4.2) 

 
อัตราส่วนมวลเมล็ดข้าวเปลือกต่อมวลวัสดุที่ไม่ใช่เมล็ด

ข้าวเปลือก  

G/MOG Ratio = WGR / WMOG (2) 

โดยที่ 
WGR คือ มวลเมล็ดข้าวเปลือก (g) จากข้อ 2.4.1 

WMOG คือ มวลวัสดุที่ไม่ใช่เมล็ดข้าวเปลือก (g) จากข้อ 2.4.1 
 

ความสูญเสียจากการร่วงก่อนเก่ียว (LSH) 

LSH = (WSH / WT) x 100 (3) 

โดยที่ WSH คือ มวลเมล็ดข้าวเปลือกร่วงก่อนการเกี่ยว (g) ต่อ
หน่วยพื้นที่ จากข้อ 2.4.1 
 

ความสูญเสียจากการเก่ียว (LH) 

LH = (WH / WT) x 100 (4) 

โดยที่ WH คือ มวลเมล็ดข้าวเปลือกร่วงและเมล็ดข้าวเปลือก 
ติดรวงหลังการเก่ียวนวด (g) ต่อหน่วยพื้นที่ จากข้อ 2.4.2 
 

ความสูญเสียจากการนวด (LUS) 

LUS = (WUS / WT) x 100 (5) 

โดยที่ WUS คือ มวลเมล็ดข้าวเปลือกติดรวงที่ช่องขับฟางและ
ตะแกรงด้านท้ายเครื่องเก่ียวนวด (g) ต่อหน่วยพื้นที่ จากข้อ 2.4.2 
 

 
ความสูญเสียจากการคัดแยกและทำความสะอาด (LS) 

LS = (WS / WT) x 100 (6) 

โดยที่ WS คือ มวลเมล็ดข้าวเปลือกร่วงที่ช่องขับฟางและตะแกรง 
ด้านท้ายเครื่องเกี่ยวนวด (WTS) และมวลเมล็ดข้าวเปลือกติดรวง 
ที่ช่องขับฟางและตะแกรงด้านท้ายเครื่องเกี่ยวนวด (WUS) (g) 
ต่อหน่อยพื้นที่ จากข้อ 2.4.2 
 

ร้อยละความเสียหายเน่ืองจากเมล็ดข้าวเปลือกแตกหัก (Dd)  

Dd = (Wds / Wts) x 100 (7) 

โดยที่ Wds คือ มวลเมล็ดข้าวเปลือกแตกหัก จากข้อ 2.4.3 

Wts คือ มวลเมล็ดข้าวเปลือกเต็มเมล็ด จากข้อ 2.4.3 
 

ร้อยละความสะอาดของข้าวเปลือก  

WCG = (Wts + Wds) / WA x 100 (8) 

โดยที่ WA คือ มวลรวมของเมล็ดข้าวเปลือกเต็มเมล็ด เมล็ด
ข้าวเปลือกแตกหัก และวัสดุที่ไม่ใช่เมล็ดข้าวเปลือก จากข้อ 2.4.3 
 

ความสูญเสียรวมจากการทำงานของเครื่องเก่ียวนวด (TL)  

TL = LH + LTH + LS (9) 
 

ความสามารถทางปฏิบัติ  

FC = 4050/TA เป็น rai hr-1 (10) 

โดยที่ TA คือ เวลาที่ใช้ในการเก่ียวนวดเป็น s 
 

ความสามารถทางทฤษฎี  

Ft = (S x Wd)/1.6 เป็น rai hr-1 (11) 

โดยที่ S คือ ความเร็วในการเก่ียวนวด เป็น km hr-1 

Wd คือ ความกว้างหัวเก่ียวเฉลี่ย เป็น m 
 
ประสิทธิภาพการทำงานร้อยละ = (FC / Ft) × 100 (12)  

ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง = (8 x V) / 9 l rai-1 (13)  

โดยที่ V คือ ปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ เป็นลิตร 



การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 22 
12-13 พฤษภาคม 2564 จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

219 

Figure 2 Measure the test area. 
 

  
Figure 3  Measure the height of the rice plant and 
collect the data in the frame 1 x 1 m. 
 

 
Figure 4 Capture the loss data from sorting and cleaning. 
 

ผลและวิจารณ์ 

การประเมินการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก 
มีผลการทดสอบแสดงใน Table 1 ผลการทดสอบความสูญเสีย
และความสามารถในการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก 
จะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีผลต่อการทำงาน คือ ความชื้นของข้าว  
อายุของข้าว ความชื้นของดินถ้าความชื้นของดินในพื้นที่มีมาก
จะทำให้เครื่องเกี่ยวนวดข้าวเกิดการติดหล่มได้เพราะระบบ
ขับเคลื่อนของเครื่องเก่ียวนวดข้าวรุ่น ENG-MJU-003 น้ีขับเคลื่อน 
ด้วยระบบล้อยางจึงไม่เหมาะกับสะภาพพื้นที่ที่มีความชื้นในดิน
เป็นจำนวนมาก และจะทำให้เกิดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื ้อเพลิงมากขึ ้นตามไปด้วย ซึ ่งจากผลการทดสอบพบว่า
ความสามารถในการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวรุ่น ENG-
MJU-003 นี ้อยู่ระหว่าง 1-2.5 rai hr-1 อัตราการสิ ้นเปลือง
น้ำมันเชื ้อเพลิงอยู ่ระหว่าง 3-4 l rai-1 ร้อยละความสูญเสีย 
จากหัวเกี่ยวอยู่ระหว่าง 2.5-7.8 ร้อยละความสูญเสียที่ระบบ
นวดและระบบทำความสะอาดอยู ่ระหว่าง 0.4-0.7 ร้อยละ
ความสูญเสียรวมของเมล็ดข้าวเปลือกอยู ่ระหว่าง 3 -9 ซ่ึง 
จะเห็นได้ว่าการทำงานที ่หน้าหัวเกี ่ยวมีความสูญเสียที ่สูง  
เป็นเพราะความเร็วในการเก็บเกี ่ยว ความเร็วล้อโน้มและ
ความเร็วใบมีด ทำให้เมล็ดร่วงหล่นได้ง่าย ซึ ่งการทดสอบ  
ได้ทดสอบการเกี ่ยวนวดข้าวพันธุ ์สันป่าตองเป็นพันธุ ์ข ้าว 
ที ่ภาคเหนือและภาคอิสานตอนบนนิยมปลูกเป็นส่ว นมาก  
จากผลการทดสอบร้อยละความสะอาดของข้าวเปลือกอยู่ระหวา่ง  
85-91 จากการศึกระดับความดังของเสียงเครื่องเกี่ยวนวดข้าว 
ที่หูของคนขับเครื่องเก่ียวนวดข้าวอยู่ระหว่าง 94.8-95.4 dB(A)  
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Table 1 Test results of rice combine harvesters. 

Test Detail Unit 
Combine harvester model ENG-MJU-003 
Speed 1 Speed 2 Speed 3 

1 พันธ์ุข้าว  สันป่าตอง 1 สันป่าตอง 1 สันป่าตอง 1 
2 อายุของข้าว day 133 133 133 
3 ความสูงของต้นข้าว cm 1.14 1.2 1.18 
4 มุมเอียงของต้นข้าว cm 92.27 91.35 92.14 

5 ความชื้นของดิน  23.92 24.84 18.76 

6 ร้อยละความชื้นเมล็ดข้าวเปลือก  22 22.6 23.08 
7 ปริมาณผลผลิต kg rai-1 673.01 612.44 591.17 
8 ร้อยละความสูญเสียจากการร่วงก่อนเก่ียว  0.33 0.19 0.24 
9 อัตราส่วนมวลเมล็ดข้าวเปลือกต่อฟาง  1.37 1.43 1.22 
10 น้ำหนักรถ kg 2,600 2,600 2,600 
11 ความกว้างในการตัด m 1.4 1.58 1.61 
12 ความเร็วของเครื่องเก่ียวนวด km hr-1 0.93 1.85 3.1 
13 ระดับเสียง dB(A) 95.3 95.4 94.8 
14 ขนาดพื้นที่ทดสอบ m2 6,000 6,000 6,000 
15 ความสามารถในทางปฏิบัติ rai hr-1 1.07 1.46 2.55 
16 ร้อยละประสิทธิภาพการทำงาน  91.4 80.81 79.06 
17 ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง l rai-1 3.7 3.57 3 
18 ร้อยละความสูญเสียที่หน้าหัวเก่ียว  2.59 5.67 7.85 
19 ร้อยละความสูญเสียที่ระบบนวดและทำความสะอาด  0.77 1.06 1.26 
20 ร้อยละความสูญเสียรวมในการเก่ียวนวดข้าว  3.36 6.74 9.1 
21 ร้อยละความสะอาดของเมล็ดข้าวเปลือก  86.65 91.89 85.34 
22 อุณหภูมิในช่วงเวลาการทดสอบ C 30 30 30 
23 ร้อยละความชื้นสัมพัทธ์  31 31 31 
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Table 2 Economic analysis results of rice combine harvesters.  

Test Detail Unit Combine harvester model ENG-MJU-003 

1 ราคาของเครื่องเก่ียวนวดข้าว Baht 800,000 
2 อายุการใช้งาน yr 6 
3 มูลค่าซาก (10%ของราคารถ) Baht 80,000 
4 ค่าใช้จ่ายคงที่ต่อปี   
a. ค่าเสื่อมราคา (6 ปี) Baht yr-1 120,000 
b. ค่าดอกเบี้ย (8%) Baht yr-1 35,200 
 รวมค่าใช้จ่ายคงที่ Baht yr-1 155,200 
 (ทำงาน8เดือนต่อปี) Baht hr-1 80.83 
5 ค่าใช้จ่ายแปรผันต่อชั่วโมง   
a. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (25บาทต่อลิตร) Baht hr-1 75 
b. ค่าน้ำมันหล่อลื่น (30% ของราคาน้ำมัน) Baht hr-1 22.5 
c. ค่าแรงงาน Baht hr-1 75 
 รวมค่าใช้จ่ายผันแปร Baht hr-1 172.5 
6 รวมค่าใช้จ่ายของเครื่องจักร (4+5) Baht hr-1 501.5 
7 อัตรารับจ้าง Baht rai-1 500 
8 จุดคุ้มทุน hr yr-1 600 

9 ระยะเวลาในการคืนทุน yr 6 

 

จาก Table 2 ผลการวิเคราะห์ระยะเวลาในการคืนทุน 
ของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวรุ่น ENG-MJU-003 มีค่าเท่ากับ 6 yr 
จุดคุ้มทุนเท่ากับ 600 hr yr-1 ที่มีอัตราการรับจ้างเก็บเกี่ยว
เท่ากับ 500 Baht rai-1 และจะต้องเก็บเกี่ยวให้ได้อย่างน้อย 
600 rai yr-1 จึงจะเหมาะสมในการลงทุนซื้อเครื่องเกี่ยวนวดข้าว  
ในปัจจุบันเครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่เก็บเกี่ยวในบริเวณภาคเหนือ
สมารถเก็บเก่ียวได้อย่างน้อย 1,000 rai yr-1 

จากการทดสอบของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้ารุ่น DC60 
จากงานวิจัยของ (จุฬาลักษณ์ และคณะ. 2558) มีความสามารถ
ในการทํางาน 3 rai hr-1 อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื ้อเพลิง  
3.9 l rai-1ซ่ึงเป็นผลการทดสอบที่ใกล้เคียงกัน 

 

สรุป 

จากการศึกษาความสามารถในการทำงานของเคร ื ่อง 
เก่ียวนวดรุ่น ENG-MJU-003 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(มอก. 1428-2560) พบว่าความสามารถในการทำงานอยู่ระหว่าง  

1-2.5 rai hr-1 อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ระหว่าง 
3-4 l rai-1 ร้อยละความสูญเสียจากหัวเกี่ยวอยู่ระหว่าง 2.5-7.8  
ร้อยละความสูญเสียที ่ระบบนวดและระบบทำความสะอาด 
อยู่ระหว่าง 0.4-0.7 ร้อยละความสูญเสียรวมของเมล็ดข้าวเปลือก 
อยู่ระหว่าง 3-9 ร้อยละความสะอาดของข้าวเปลือกอยู่ระหว่าง 
85-91 จากการศึกระดับความดังของเสียงเครื่องเกี่ยวนวดข้าว 
ที่หูของคนขับเครื่องเก่ียวนวดข้าวอยู่ระหว่าง 94.8-95.4 dB(A) 

จากข้อมูลการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(มอก. 1428-2560) พบว่าเครื่องเกี่ยวนวดข้าวรุ่น ENG-MJU-
003 นี้มีข้อจำกัดในเรื ่องความสูญเสียจากหัวเกี ่ยวที่มีค่าสูง
เนื่องจาก ดัชนี้ล้อโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปที่มีความสูญเสียมาก 
เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั ้น ผู ้ควบคุมการเก็บเกี่ยวควร 
เก็บเก่ียวที่ความเร็วไม่มากเกินกว่า 1.5 km hr-1 เพื่อไม่ให้เกิด
ความสูญเสียของเมล็ดข้าวเพิ ่มขึ ้น และควรศึกษาเพิ ่มเติม  
เพื่อหาแนวทางแก้ไขการสูญเสียจากหัวเก่ียว 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีได้ออกแบบชุดปลูกแบบลักษณะ A-Frame เพื่อติดตั้งให้ทำงานในโรงเรือนขนาด 6 × 24 m โดยเน้นออกแบบ
เพื่อใช้แสงอาทิตย์ตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นโครงเหล็กยาว 4 m หน้าตัดเป็นรูปตัว A ฐานล่างกว้าง 1.2 m ด้านบนกว้าง 0.6 m 
สูง 3 m มีโซ่ลำเลียงติดตั้งถาดปลูกกับข้อโซ่ไปตามแนว A-Frame ได้จำนวน 12 ถาด ทำให้สามารถปลูกได้จำนวนต้นมากกว่า 
การปลูกแบบบนพื้นหรือโต๊ะปลูกธรรมดา 4.36 เท่า โดยโซ่จะพาถาดเคลื่อนจากจุดเริ่มต้นในตอนเช้าและกลับมาจุดเดิมในตอนเย็น 
บรรจุวัสดุปลูกคือแกลบและขุยมะพร้าว มีระบบเซนเซอร์เพื่อเปิดปิดการให้น้ำแต่ละถาดอย่างแม่นยำวันละ 1 ครั้ง และตั้งเวลา  
ให้น้ำเพียงพอต่อพืชต้องการ ผลการทดลองการหมุน 3 แบบ ของชุด A-Frame 1,2,3 ตามความเข้มแสงในแต่ละวัน พบว่า
กระบวนการเคลื ่อนที ่ของ A-Frame 1 มีความเหมาะสมในการนำมาใช้ปลูกสตอรเบอรี ่พันธุ ์พระราชทาน 80 มากที ่สุด  
เพราะสามารถให้จำนวนช่อดอกสูงที่สุดคือ 3.19 ดอก/ต้น  ซ่ึงจำนวนดอกที่มากจะส่งผลให้ได้ผลผลิตมากตามด้วย 

 
คำสำคัญ: ชุดปลูกพืชแนวตั้ง, หมุนรับแสงธรรมชาติ, สตรอเบอรี่ 
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Abstract 
This research has designed A-Frame type planting set to be installed to work in the 6 × 24 m 

greenhouses with an emphasis on natural sunlight utilization. There is a 4 m long steel frame with a cross-
section of A-shaped base, 1.2 m wide, 0.6 m wide and 3 m high, with a chain conveyor, 12 trays installed with 
a chain along the A-Frame line, making it possible to plant. more than that of a traditional floor plan or table 
is 4 times.The chain moving the trays from the beginning in the morning and returning to their original point in 
the evening. Containing planting material is rice husk and coconut fluff. There is a sensor system to turn and 
close each tray of water precisely once a day and set the time to provide enough water for the plants needs. 
Results of 3 types of rotation experiments of the A-Frame series 1,2,3 according to daily light intensity It was 
found that the movement of A-Frame 1 was most suitable for growing the Royal 80 strawberry varieties because 
the maximum number of inflorescences was 3.19 flowers / plant. Which a large number of flowers will result 
in a large yield followed by. 

 
Keywords: Vertical planting series, Move to receive natural light, Strawberry 
 

บทนำ 

การปลูกพืชภายในโรงเรือนของประเทศไทยเริ ่มได้รับ
ความนิยมเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ปลูกพืชที่มีราคาสูง 
การปลูกพืชจากต่างประเทศ หรือกลุ่มเกษตรกรผู้ที่ต้องการ
ปลูกพืชนอกฤดูกาล เน่ืองจากการปลูกพืชภายในโรงเรือนมีข้อดี 
คือ สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับชนิดของพืช
ที่ปลูกได้ อย่างไรก็ตามโรงเรือนน้ันมีต้นทุนในการปลูกที่สูงกว่า
การปลูกแบบทั่วไป ต้องเลือกพืชที่นำมาปลูกในโรงเรือนที่ให้
ผลตอบแทนคุ ้มค่า สตรอเบอรี่เป็นพืชที ่มีความต้องการของ
ตลาดทั ้งภายในและต่างประเทศเพื ่อใช้ผลิตของสตรอเบอรี่  
ในเชิงอุตสาหกรรมเป ็นปริมาณมากมายต่อป ี และกำลังมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามจำนวนประชากร ประเทศญี่ปุ่น
เป็นแหล่งใหญ่ของไทยในการนำเข้าผลสตรอเบอรี ่ เพื ่อใช้  
ในการแปรรูปมากที่สุด (ที่ผ่านมาประมาณ 1 ,000-3,000 ตัน
ต ่อป ี) นอกจากนี ้ย ังเคยมีการขนส่งผลร ับประทานสดไป
จำหน่ายยังประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ และบางประเทศในแถบ
ยุโรปบ้างเล็กน้อยโดยมูลนิธิโครงการหลวงอีกด้วย (ณรงค์ชัย 
พิพัฒน์ธนวงศ์, 2544) สตรอเบอรี่จึงเป็นพืชที่ควรนำมาปลูก 
ในโรงเรือนเป็นอย่างมากเพราะมีมูลค่าสูง 

แต่การเลือกชนิดพืชที่มีมูลค่าสูงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ 
ต้องจัดการพื้นที่การปลูกเพื่อให้ได้จำนวนต้นต่อพื้นที่อย่างคุ้มค่า  
ซ่ึงการปลูกพืชแนวตั้งเป็นวิธีที่เพิ่มจำนวนต้นต่อพื้นที่ให้มากขึ้น  

การปลูกแบบแนวตั้งมีหลายรูปแบบเช่น แบบเป็นชั้นซ้อน
กันหลายชั้นโดยแบบนี้จะได้ปริมาณต้นมาก แต่ชั้นปลูกจะเกิด
การบังแสงกัน ต้องใช้หลอดไฟให้แสงเทียมล้วน  (Figure 1) 
แบบท่อปล่อยให้น้ำไหลผ่านราก โดยใน 1 ท่อปลูกจะมีระบบ
น้ำภายในแบบครบวงจร ใช้แสงธรรมชาติ (Figure 2) และแบบ 
A-Frame เป็นลักษณะโครงเหล็กหรือไม้รูปตัว A มีถาดปลูกพืช
ให้น้ำแบบไฮโดรโพนิค เรียงขึ้นไปเป็นชั้นๆให้ตำแหน่งเยื้องกัน 
ทำให้ไม่บังแสงแดดซ่ึงกันและกัน (Figure 2) 

 
Figure 1 The vertical planter that requires artificial 
lighting throughout every floor 
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Figure 2 Vertical, tubular and A-fram plant stand still 

 
ซ่ึงการปลูกพืชแนวตั้งจะนิยมใช้กับการปลูกแบบไฮโดรโพนิค  

ซึ ่งการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิคมีต้นทุนสูงกว่าการปลูกพืช 
โดยใช้วัสดุปลูก แต่การปลูกแบบใช้วัสดุปลูกมีต้นทุนต่ำกว่าและ
โรคแมลงน้อยเช่นเดียวกัน จึงมีแนวคิดที่จะนำชุดปลูกแบบ  
A-Frame มาใช้ปลกูผักโดยใช้วัสดุปลูกแบบไม่ใช้ดิน  

แต่ปัญหาของการตั้ง A-Frame เรียงกันหลายอันจะส่งผล
ให้เกิดเงาพาดบนชุดปลูก และถาดต้นพืชที่อยู่ด้านบนสุดของ 
A-Frame จะได้รับแสงแดดมากเกินไปทำให้ต้นไม้ร้อนจนเฉา 
จึงมีแนวคิดสร้างชุดปลูกแบบ A-Frame ที่สามารถพาถาดหมุน
สลับตำแหน่งได้ตามเวลาของแสงใน 1 วัน เพื่อเฉลี่ยการรับแสง
ไม่ให้ถาดใดถาดหนึ ่งร ับแสงมากเกิน ทำให้การเจริญเติบโต 
ของต้นพืชเท่ากันตลอดทั้งชุดปลูกในตลอดระยะเวลาการปลูก 
โดยถาดปลูกพืชจะปลูกโดยใช้วัสดุปลูก และออกแบบระบบน้ำ
ให้สัมพันธ์กับการการหมุนของชุดปลูก 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1. ออกแบบและสร้างชุดปลูกแบบ A-Frame 
ออกแบบชุดปลูกแบบ A-Frame ในโรงเรือนขนาด 6 × 24 m  

ซ่ึงเป็นโรงเรือนระบบปิดของศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร โดยชุดปลูก 
มีลักษณะเป็นโครงเหล็กขนาดยาว 4 m หน้าตัดเป็นรูปตัว A 
ฐานล่างกว้าง 1.2 m ด้านบนกว้าง 0.6 m สูง 3 m (Figure 3) 
ติดตั ้งถาดปลูกได ้จำนวน 12 ถาด แต่ละถาดวางกระถาง  
แบบยาว บรรจุวัสดุปลูกคือแกลบและขุยมะพร้าว ซึ่งได้เคย
ทดสอบการปลูกในกระถางกลมมาในฤดูกาลก่อนหน้ามาแล้ว 
แต่ละถาดจะแขวนบนโซ่ เลือกใช้โซ่เบอร์มาตรฐาน ISO/R606-
16B-2 โดยคิดจากทฤษฎีการขนถ่ายวัสดุ H=(V x mg)/s…..(1) 

(วิทวัส สมัญญาภรณ์ 2545) โดย H = อัตราการขนถ่าย (N s-1) 
V = ความเร็วเชิงเส้นของอุปกรณ์, m =น้ำหนักของถาดปลูก + 
วัสดุปลูก + ต้นไม้, g = 9.81 m s-1 s = ระยะห่างของถาดปลูก 

H = (0.15 (36 x 9.81) /0.65 
= 81.5  N s-1 

 
จากทฤษฎีการขนถ่ายวัสดุนำมาคิดแรงตึงโซ่โดยคำนวณ

จากสมการ F =2 (q+q0)(fLcosβ±H)…..(2) (สมยศ เชิญอักษร 
2541, อ้างถึงใน วิทวัส สมัญญาภรณ์ 2545) โดยอธิบายสมการ
ดังน้ี 

q คือน้ำหนักวัสดุต่อความยาวทางวิ่ง อัตราการขนถ่าย
(1)/ความเร็วเชิงเส้นของโซ่ลำเลียง = 81.5/0.15 = 543 N m-1  

q0 ค ือ มวลของโซ ่จากตาราง (ISO/R 606-1976(E))/ 
ความยาวโซ่ทั้งหมด = (2.71 × 9.81)/7.81 = 3.4 N m-1 

f คือ สัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานระหว่างโซ่กับพื้นที่ผิวสัมผัส
ปกติ = 0.8 

L คือ ระยะทางว่ิง 7.81 m 

β คือ มุมเอียงโซ่ 84.3° 

H คือ ความสูงทางว่ิง = -3.01 m  
 

F = 2(543+3.4)(0.8 × 7.81 × cos5.7-3.01) 
F= 3406 N 

 
กำลังที่ต้องการใช้ขับโรเลอร์สองเส้น คือ Wp =FV/0.7 

Wp = (3406 x 0.15)/0.7 
Wp = 729.85 Watt  

 
จึงเลือกใช้ต้นกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า และ

มีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำระดับ IP4 ออกแบบขนาด
เพื่อให้เหมาะกับโรงเรือน โดยเผื่อทางเดินสำหรับเข้าดูแลและ
เก็บเก่ียว จะสามารถวางชุดปลูกได้ทั ้งหมด 8 ตัว (Figure 4)  
ซึ่งชุดปลูกแบบแนวตั้งสามารถปลูกได้ 1 ,152 ต้น แบบสูงกว่า
แบบใช้โต๊ะปลูกธรรมดา (เผื่อทางเดินแล้วเช่นกัน) ที่สามารถ 
ทำได้ 264 ต้น หมายถึงชุดปลูกแนวตั้งสามารถปลูกได้มากกว่า 
4.36 เท่า 
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Figure 3  Design A-Frame Planting Set in a closed 
system Greenhouse 6x24 m. 
 

 
Figure 4  Design A-Frame Planting Set in a closed 
system Greenhouse 6 × 24 m. 
 

 
Figure 5  Proceeded to construct an A-Frame planting 
set in a closed-system greenhouse measuring 6 × 24 m. 
 
 

 
Figure 6 A-frame planting set is installed in the amount 
of 3 units. 
 
2. ออกแบบและสร้างชุดควบคุมการเคลื ่อนที ่ของถาดปลูก
พร้อมระบบควบคุมการเปิดปิดน้ำที่ประหยัดและแม่นยำ 

ชุดควบคุมการปลูกจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักคือ 
Timer 2 ตัว และเซนเซอร์ตรวจจับโลหะ 1 ตัว โดยถาดปลูกจะ
เริ ่มเคลื ่อนที ่ในตอนเช้าตามที ่ Timer 1 (เป็น Timer แบบ 
ตั ้งเวลา) (Figure 7) ตั ้งเวลาไว้ เช่น ตั ้งไว้ 7.00 น. ก็จะมี  
การจ่ายกระแสไฟไปยังมอเตอร์เวลานั้นเพื่อหมุนโซ่ให้เคลื่อน 
เมื่อถาดเคลื ่อนที ่มาแตะเซนเซอร์ (Proximeter) ที่ติดตั้งอยู่
ด้านล่างของชุดเอเฟรม เซนเซอร์รับค่าการมาถึงของถาด จากน้ัน 
จะส่งคำสั่งออกไป 2 คำสั่ง คือ 1. สั่งหยุดการทำงานมอเตอร์ 
ทำให้ถาดหยุดการเคลื่อนที่  2. สั่งเปิดวาวล์น้ำเพื่อรดน้ำ ใช้ 
Timer 2 (เป็น Timer แบบจับเวลา) ในการตั้งเวลาการปิดน้ำ 
จากการทดลองหาความต้องการน้ำของพืช พบว่าต้องตั ้งค่า 
ให้จับเวลาในการเปิดน้ำที่ 2.15 นาที 

 
Figure 7  Diagram of the operation of the A-frame 
planting set and irrigating system. 

Irrigate 
Valve 

Timer 
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จากนั ้นทดสอบหาความต้องการน้ำของต้นสตรอเบอรี่  
พันธ์ุพระราชทาน 80 โดยใช้กระถางต้นสตรอเบอรี่ที่เกษตรกร
นิยมปลูกมาหุ้มพลาสติก(Figure 8) ชั่งน้ำหนักทุกวัน เป็นเวลา 
3 วัน บันทึกผล โดยผลต่างน้ำหนักของน้ำที่หายไปแต่ละวัน คือ
ปริมาณน้ำที่พืชนำไปใช้ใน 1 วัน อัตราการใช้น้ำเฉลี่ยโดยวิธีการ
นำพลาสติกมาห่อกระถางและโคนต้น คือ 30.11 ลิตร/วัน 
ต่อต้น น้ัหมายถึง หน่ึงกระบะต้องให้น้ำจำนวนสามต้น = 90.33 
มล./วันต่อต้น 

 
Figure 8  Take a pot of strawberry plant that farmers 
prefer to plant and cover the plastic weighing 
 

หาปริมาณน้ำจากหัวปริงเกลอร์ที่กระจายลงบนกระถาง 
ด้วยการนำกระถางมาปิดรูระบายมาวางแล้วทดสอบให้น้ำ
(Figure 9) จับเวลาการให้น้ำและนำโดยพบว่าอัตราการไหล
ของหัวมินิสปริงเกลอร์ต่อถาดคือ 40 ลิตร/นาที อัตราการใช้น้ำ
เฉลี่ยหนึ่งกระบะต้องให้น้ำจำนวนสามต้น = 90.33 มล./วัน 
ต่อต้น ที่ ทำให้ต้องตั้งโปรแกรม การเปิดน้ำเป็นเวลา 2 นาที  
15 วินาที 

 
Figure 9 Caribate determines the true irrigating rate. 

 

3. หลักการการออกแบบการทดลองในตั้งค่าการหมุนเพื่อรับ
แสงของชุด A-FRAME ทั้งสามตัว 

ถาดทั้ง 12 ถาดจะเริ่มขยับในตอนเช้าและกลับมาจุดเดิม
ในตอนเย็น ทำให้ถาดแต่ละถาดจะได้รับแสงไม่เท่ากัน โดยจาก
การวัดแสงบนถาดแต่ละจุดน้ัน Fig 5 พบว่า ด้านบนสุดจะได้รับ
แสงปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือซ้ายและขวา และถาดใตสุ้ด
จะได้รับแสงน้อยที่สุด  เม่ือเปรียบเทียบกับกราฟความเข้มแสง
(Figure 10)  ถาดหมายเลข 1จะอยู่ในจุดที่ได้เปรียบที่สุดเพราะ
จะอยู่ในตำแหน่งสูงสุดในช่วงเวลาที่ความเข้มแสงสุดสุด และ
ค่อย ๆ ขยับลดลดระดับลงอย่างพอเหมาะกับความเข้มแสง 
ทั ้งวัน ส่วน หมายเลข 3 ที ่เร ิ ่มออกตัวตอนเช้าที ่จุดบนสุด  
จะเสียเปรียบที่สุดเพราะเหมือนกำลังว่ิงหนีความเข้มแสงทั้งวัน 
ส่วนหมายเลข 2 และ 4 จะอยู่ในระดับที่ได้รับแสงปานกลาง
ระหว่าง 1 และ 3 ดังนั้นจึงมีการออกแบบให้แต่เอเฟรมแต่ละตัว 
เริ่มขยับเพื่อรับแสงในช่วงเวลาที่ ตากต่างกัน  

 
Figure 10 The number of individual metering points of 
the A-Frame. 
 

การตั้งเวลาการเคลื่อนที่ของเอเฟรมตัวที่ 1 จะเริ่มเคลื่อนที่ 
ที ่ เวลา 7.00 และสิ ้นส ุดเมื ่อเวลา 19.00 รวม 12 ช ั ่วโมง 
หมายความว่าถาดจำนวน 12 ถาด จะเฉลี่ยขยับครั้งละ 1 ชั่วโมง 

การตั้งเวลาการเคลื่อนที่เอเฟรมตัวที่ 2 จะเริ่มเคลื่อนที่ 
ที่เวลา 8.00 และสิ้นสุดเม่ือเวลา 18.00 รวม 10 ชั่วโมง หมายความ 
ว่าถาดจำนวน 12 ถาด จะเฉลี่ยขยับครั้งละ 40 นาที 

การตั้งเวลาการเคลื่อนที่เอเฟรมตัวที่ 3 จะเริ่มเคลื่อนที่ 
ที่เวลา 9.00 และสิ้นสุดเม่ือเวลา 17.00 รวม 8 ชั่วโมง หมายความ 
ว่าถาดจำนวน 12 ถาด จะเฉลี่ยขยับครั้งละ 30 นาที 
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ปลูกสตรอเบอรี่พันธ์ุพระราชทาน 80 เก็บผลการเจริญเติบโต 
เปร ียบเทียบกันทั ้งสาม A-Frame เม ื ่อครบอาย ุเก ็บเกี ่ยว  
105-110 วัน โดยได้ทำการทดลองปลูกบน A-Frame แบบ 
ไม่หมุนแล้วพบว่า ถาดที่อยู่บนสุดและถาดใกล้เคียงนั้นต้นพืช
เหลืองและตาย จึงเหลือเพียงการทดลองเปรียบเทียบการหมุน
เพื่อรับแสงทั้งสามแบบน้ีและการปลูกบนโต๊ะปลูกธรรมดา 

 
ผลและวิจารณ์ 

ผลการปลูกสตรอเบอรี ่พันธุ ์พระราชทาน 80 โดยเก็บ 
ผลการเจริญเติบโต เปรียบเทียบกันทั ้งสาม A-Frame และ 
การปลูกบนโต๊ะปลูกธรรมดา โดยผลการเจริญเติบโตน้ันจะเก็บ

ผลในเวลาใกล้เคียงกัน คือ 105-110 วัน โดยในแต่ละเอเฟรม 
จะเก็บผลการเจริญเติบโตทั้ง 12 ถาด แต่ละถาดจะสุ่มตัวอย่าง
มา 3 ต้น ทำการวัดความสูงต้น ความยาวก้านใบ จำนวนกอ 
จำนวนช่อดอก เปรียบเทียบความแตกต่างของการปลูกว่า 
มีนัยสำคัญทางสถิติ ดังแสดงใน Table 1 ความสูงต้น (height) 
A-Frame 3 เจร ิญเต ิบโตได้ด ีมาก  22.17 cm ใกล้เค ียงกับ 
การปลูกแบบธรรมดาและแตกต่างจาก ตัวที่ 1 และ 2 อย่าง  
มีนัยสำคัญทางสถิติอาจเน่ืองมาจากการรับแสงค่อนข้างใช้เวลา
รวดเร็วกว่าอุปกรณ์ตัวอ่ืน ทำให้บางถาดที่อยู่ด้านล่างพยายาม
ยืดต้นขึ ้นมาเพื ่อรับแสง แต่ในA-Frame 1 และ2 มีความสูง
ใกล้เคียงกันอาจเกิดจากการเฉลี่ยรับแสงต่อวันในจำนวนชั่วโมง
ที่มากกว่า  

 

Table 1 Show the results of the growth of all 4 types of strawberry plants 

Type 
height  
(cm) 

Petiole length 
(cm) 

Number  
of Clump  

Number of  
leaves 

Number of  
inflorescences 

A-Frame 1 19.32 12.67* 4.44 57.3* 3.19* 
A-Frame 2 18.40* 16.00* 4.22 99.7* 1.28 
A-Frame 3 22.17* 15.61 4.72 82.5* 0.64* 

ordinary planting table 25.80 13.47 4.72 29.13 2.17 
*Mean with different characters in the column There was a significant difference at the 95% confidence level (P≤0.05). 
 

ความยาวก้านใบ (Petiole length) A-Frame 2 มีความยาว 
ก้านใบเฉลี่ยมากที่สุด 16.00 cm และมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติกับ A-Frame 1 เป็นการยืนยันสอดคล้องกับ
ข้อมูลความสูงต้น กล่าวคือถ้ามีการเฉลี่ยรับแสงมากพอ ต้นไม้
จะไม่พยายามยืดตัวเองเพื่อออกไปรับแสง ผลของจำนวนกอ 
(Number of Clump) ไม่มีความแตกต่างกันและยังไม่แตกต่าง
กับการปลูกในกระถางกลมบนโต๊ะปลูกแบบธรรมดา ถือเป็น
ข้อดีเพราะในการทดลองครั้งนี้ใช้กระถางแบบยาวบรรจุวัสดุปลูก  
จากสรีระของกระถางทำให้ต้องใช้ปริมาณวัสดุปลูกน้อยกว่า
แบบปลูกในกระถางกลมประมาณ 15% ต่อต้น ซ่ึงปริมาณวัสดุ
ปลูกมีผลกับการแผ่ขยายราก แต่หากได้จำนวนกอใกล้เคียงกัน 
หมายถึงสามารถปลูกในกระถางแบบยาวได้ ผลของจำนวนใบ 
A-Frame 1 ม ีความแตกต ่างอย ่างช ัด เจนคือม ีจำนวนใบ 
น้อยที่สุดในทุก ๆ A-Frame และเมื่อดูการปลูกแบบธรรมดา 
(ordinary planting table) พบว่าต้นเพิ่งจะมีจำนวนใบไม่มาก
คือ 2.17 ใบ/ต้น (จากการสังเกตจำนวนใบของการปลูกแบบ

ธรรมดาจะเพิ่มอีกเท่าตัวในเดือนถัดมา) ซึ่งอาจเกิดจากการที่
ชุด A-Frame 2 และ 3 ได้รับแสงน้อยกว่าจึงพยายามสร้างใบ
เพื่อเพิ่มพื้นที่การรับแสงให้มากขึ้น แต่สำหรับ A-Frame1 น้ัน 
มีแสงเพียงพอแล้วจึงหยุดการสร้างใบไว้เพียงเท่านั้น ผลของ
จำนวนช ่อดอก (Number of inflorescences) หากด ูจาก  
A-Frame 1 จะพบว่ามีจำนวนช่อดอกมากที่สุดคือ 3.19 ใบ/ต้น 
และแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับทุก A-Frame ซ่ึง 
ช่อดอกมากหมายถึงจำนวนผลผลิตที่จะมากตาม ซ่ึงอาจเป็นผล
มาจากการหมุนเฉลี ่ยรับแสงที่พอเหมาะทั ้งวัน หากดูข้อมูล
จำนวนใบเปรียบเทียบกับจำนวนช่อดอกจะเห็นว่ามีความสวนทาง
กัน คือจำนวนใบมากจะให้ดอกน้อย จากผลการทดลองดังกล่าว
จะเห็นว่า A-Frame 1 มีความเหมาะสมในการนำมาใช้ปลูก 
สตอรเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 ถึงแม้จะมีขนาดความสูงต้น 
ต่ำที่สุดแต่สามารถให้ดอกต่อต้นสูงถึง 3.19 ดอก/ต้น ซ่ึงจำนวน
ดอกที่มากจะส่งผลให้ได้ผลผลิตมากตามด้วย 
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สรุป 

งานวิจัยนี ้ ได้ออกแบบชุดปลูกแบบ A-Frame เพื ่อใช้
แสงอาทิตย์ตามธรรมชาติในโรงเรือนขนาด 6  × 24 m โดย 
ชุดปลูกมีลักษณะเป็นโครงเหล็กขนาดยาว 4 m หน้าตัดเป็นรูป
ตัว A ฐานล่างกว้าง 1.2 m ด้านบนกว้าง 0.6 m สูง 3 m ติดตั้ง
ถาดปลูกได้จำนวน 12 ถาด แต่ละถาดวางกระถางแบบยาว 
บรรจุวัสดุปลูกคือแกลบและขุยมะพร้าว มีระบบเซนเซอร์เพื่อ
เปิดปิดการให้น้ำแต่ละถาดอย่างแม่นยำ และเพียงพอต่อพืช
ต้องการ ผลการทดลองการหมุนของชุด A-Frame 1-2-3 พบว่า 
A-Frame 1 มีความเหมาะสมในการนำมาใช้ปลูกสตอร เบอรี่
พันธุ ์พระราชทาน 80 ถึงแม้จะมีขนาดความสูงต้นต่ำที ่สุด  
แต่สามารถให้ดอกต่อต้นสูงถึง 3.19 ดอก/ต้น ซึ่งจำนวนดอก  
ที ่มากจะส่งผลให้ได้ผลผลิตมากตามด้วย โดยสามารถปลูก 
ได้มากกว่าการปลูกแบบธรรมดา 4 เท่า 
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บทคัดย่อ 

จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง การใช้เครื่องเกี่ยวนวดที่มีขนาดใหญ่ยังมีข้อจำกัด  
ในด้านของความสูญเสีย และลักษณะแปลงปลูกถั่วเหลืองทั่วไปไม่เหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ งานวิจัยน้ี  
มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและประเมินผลเครื่องเก่ียวนวดถั่วเหลืองแบบติดตั้งกับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ดำเนินการออกแบบและ
สร้างต้นแบบเครื ่องเกี ่ยวนวดถั ่วเหลืองติดตั้งกับรถแทรกเตอร์ขนาด 21 แรงม้าเป็นต้นกำลังในการขับเคลื ่อน โดยพัฒนา
ส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ชุดหัวเกี่ยว ชุดลำเลียง ชุดนวดและทำความสะอาด มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดรถแทรกเตอร์ 
ทดสอบประเมินผลสมรรถนะการทำงานของเครื่องต้นแบบในภาคสนาม ซ่ึงผลการทดสอบกับถั่วเหลืองพันธ์ุเชียงใหม่ 60 ในสภาพ
การปลูกแบบหว่าน พบว่ามีความสามารถในการทำงาน 0.55 ไร่ต่อชั่วโมง ที่ความเร็วในการขับเคลื่อน 1.25 กิโลเมตรต่อชั่วโม ง 
ประสิทธิภาพการทำงาน 70.24% อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 3.45 ลิตรต่อไร่ ความสูญเสียเมล็ดจากการเกี่ยว 5.32% 
ความสูญเสียเมล็ดจากการนวด 4.26% ความสูญเสียเมล็ดรวมทั้งหมด 9.58% ประสิทธิภาพความสะอาด 96.21% และไม่มีเมล็ด
แตกหักจากการเก็บเก่ียว และถั่วเหลืองพันธ์ุศรีสำโรง ในสภาพการปลูกแบบเป็นแถวพบว่า มีความสามารถในการทำงาน 0.32 ไร่
ต่อชั่วโมง ที่ความเร็วในการขับเคลื่อน 0.68 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพการทำงาน 74.59% อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิง 7.57 ลิตรต่อไร่ ความสูญเสียเนื่องจากการเกี่ยว 16.98% ความสูญเสียเนื่องจากการนวด 1.88% ความสูญเสียรวม 
18.86% เปอร์เซ็นต์ความสะอาด 85.50% และไม่มีเมล็ดแตกหักจากการเก็บเกี่ยว เครื่องต้นแบบที่ได้นำไปใช้ประโยชน์สำหรับ  
การพัฒนาต่อยอดการผลิตเครื่องเก่ียวนวดถั่วเหลืองแบบติดรถแทรกเตอร์เพื่อการค้าต่อไป 

 
คำสำคัญ: เครื่องเก่ียวนวด, ถั่วเหลือง, รถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก  
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Abstract 
Due to the labor shortage of soybean harvesting process was an important problem. Using of large-sized 

combine harvesters were limited in terms of wastage and the typical soybean plot was unsuitable for large 
machinery. The objective of this research was to testing performance evaluation of soybean combine harvester 
which was attached to a small tractor. The design and construction of a prototype soybean combine harvester 
was done using tractors 21 HP. The important components of development i.e. cutting, conveying, threshing 
and cleaning were appropriate proportion of the size of the tractor. Testing was performance evaluation of 
prototype was investigated in field trail. The results showed Chiang Mai 60 soybeans in the condition of sowing 
cultivation, it was found that field capacity 0.55 rai per hour at a speed of 1.25 kilometers per hour, field 
efficiency 70.24%, fuel consumption rate 3.45 liters per rai, cutting loss 5.32%, unthreshed grain loss 4.26%, 
total loss 9.58%, cleaning efficiency 96.21% and none grain breakage. For testing of Sri Samrong soybeans in a 
row growing conditions, it was found that field capacity 0.32 rai per hour at a speed of 0.68 kilometers per hour, 
field efficiency 74.59%, fuel consumption rate 7.57 liters per rai, cutting loss 16.98%, unthreshed grain loss 
1.88%, total loss 18.86%, cleaning efficiency 85.50% and none grain breakage. The prototype was able to utilize 
in further to development of a tractor-mounted soybean combine harvester for commercial purposes. 

 
Keywords: Combine harvester, Soybean, Small tractor 

 
บทนำ 

การผลิตถั่วเหลืองของไทยยังมีแนวโน้มลดลง ทำให้ต้อง
พึ่งพาการนำเข้าถั่วเหลืองจากต่างประเทศ จึงต้องเร่งพัฒนา  
การผลิตถั่วเหลืองไทยให้มีความยั ่งยืน การส่งเสริมการผลิต
เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี การใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต การให้ความรู ้ด ้านการผลิตถั ่วเหลืองแก่
เกษตรกร คาดว่าจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง
เพิ่มสูงขึ้น (สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร , 2559) ปัจจุบัน 
จากการสำรวจการเก็บเกี ่ยวถั ่วเหลืองยังประสบปัญหาอยู่  
อีกด้านคือ การปรับสภาพพื้นที่ก่อนการปลูกถั่วเหลือง มีแปลง
ขนาดใหญ่ได้มีการพยายามนำเครื่องปลูกและเครื่องเก็บเกี่ยว
ถั่วเหลืองแบบวางรายมาใช้สำหรับผลิตเมล็ดพันธุ ์ถั ่วเหลือง
ปัญหาสำคัญที่พบมากจากการใช้เครื่องจักรกลเกษตร คือสภาพ
พื้นที่ขณะเก็บเกี่ยวไม่เรียบเกษตรกรมักเตรียมดินง่าย  ๆ โดย 
ทำการไถ 1 ครั้งแล้วทำการหยอดหรือปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง
จะเป็นการปลูกแบบใช้เครื่องหยอดทำให้พื้นที่ขรุขระและฝัก  
ถั่วเหลืองต่ำสุดจะอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 10-12 เซนติเมตร 
ซึ่งใบมีดเครื่องเกี่ยววางรายไม่สามารถตัดลงไปได้ต่ำกว่าระดับ
น้ันทำให้มีการสูญเสียโดยรวมประมาณร้อยละ 18 ของผลผลิต 

(สุวรรณ, 2542) ปัญหาในการเก็บเกี ่ยวและนวดเป็นปัญหา 
จากการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น โดยพบว่า 
เฉพาะค่าจ้างแรงงานในการเกี่ยวไม่รวมค่าแรงในครอบครัว 
เป็นค่าใช้จ่ายที ่สูงกว่าค่าใช้จ่ายในขั ้นตอนการผลิตอื ่น ซ่ึง
แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาคือ การนำเครื่องจักรกลเกษตร  
ที่เหมาะสมมาใช้ โดยเฉพาะเครื่องที่สามารถดำเนินการได้ทั้ง
การเกี ่ยวและนวดในคราวเด ียวกัน การเก็บเกี ่ยวโดยใช้
แรงงานคนและเครื่องนวด วิธีการเก็บเกี่ยว ใช้แรงงานคนตัด 
ที่โคนต้นด้วยเคียวหรือมีด แล้วตากถั่วเหลืองไว้ในแปลงให้แห้ง
แล้วจึงมัดเป็นฟ่อนนำไปเก็บไว้ในที่ร่มกันฝนได้เพื่อรอการนวด 
วิธีเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองโดยใช้แรงคนอาจมีผลกระทบต่อผลผลิต
และคุณภาพในทางอ้อม เนื่องจากเก็บเกี่ยวได้ช้า ซึ่งหากผลิต 
ในปริมาณมาก และขาดแคลนแรงงานจะทำให้เก็บเกี่ยวไมท่ัน 
ปัญหาอีกประการหนึ่งที่มักพบในการเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง คือ 
การมีวัชพืชมาก ทำให้เก็บเกี่ยวลำบากและล่าช้า (นิลุบล และ
ละอองดาว, 2547) 

ปัญหาในการใช้งานเครื ่องเกี ่ยวนวดถั ่วเหลือง เครื ่อง  
เก่ียวนวดข้าวมาใช้เก่ียวนวดถั่วเหลือง เกษตรกรบางส่วนพอใจ
การเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องแต่ยังมีข้อจำกัดในการใช้คือ สภาพแปลง 
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ต้องสม่ำเสมอ และมีความสูญเสียของผลผลิตเน่ืองจากเก็บเก่ียว
ไม่หมด มีดินเจือปนในผลผลิต ทำให้เมล็ดหลังจากเกี่ยวนวด  
มีสีดำ ซึ ่งเกิดจากถั ่วเหลืองฝักแรกที ่อยู่ชิดดินเพราะเครื ่อง 
เกี่ยวนวดไม่สามารถตัดให้ชิดพื้นดินได้ และพบปัญหาวัชพืช
ติดขัดในระบบการนวด บางพื้นที่ใช้สารเคมีพ่นให้ต้นแห้งและ
เกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวดที่ระยะ R8 มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสีย
หลังการเก็บเกี ่ยวและการแตกร้าวมากกว่า 7.9 และ 17.4 
เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (กัณทิมา และคณะ, 2558)  

จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงงานค่อนข้างแพง 
ในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว การใช้เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลืองที่ มี
ขนาดใหญ่เพื ่อทดแทนแรงงานก็ยังม ีข้อจำกัดในด้านของ  
ความสูญเสีย และลักษณะแปลงถั่วเหลืองมีความหลากหลาย  
ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของเครื่องจักรขนาดใหญ่ ซึ่งมี
ความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนา อีกทั้งในปัจจุบัน
เกษตรกรเริ ่มหันมาใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กกันแพร ่หลาย 
และมีการถือครองจำนวนมาก เพื่อเป็นต้นกำลังในการขนย้าย
และต่อพ่วงเครื่องมือทุ่นแรงทางการเกษตรต่าง ๆ  การพัฒนา
อุปกรณ์ต่อพ่วงหรือติดตั ้งเพื ่อเป็นการเพิ ่มอรรถประโยชน์ 
ในการใช้เครื่องมือที่เพิ่มขึ้น จึงควรจะต้องมีการพัฒนาเครื่อง
เกี ่ยวนวดถั ่วเหลืองให้สามารถลดความสูญเสียเนื ่องจาก 
การเก็บเก่ียวต่ำกว่าการใช้เครื่องเก่ียวนวดข้าวที่นำมาเก่ียวนวด
ถั ่วเหลือง และมีประสิทธิภาพการทำงานที ่ด ีขึ ้น ซึ ่งการใช้ 
เครื่องเก่ียวนวดอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของเมล็ดถั่วเหลือง
ที ่จะผลิตเป็นเมล็ดพันธุ ์ จึงควรจะมีการศึกษาและทดสอบ
ประเมินผลประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
ตลอดจนการพัฒนาเครื่องเกี ่ยวนวดที ่มีขนาดเหมาะสมและ  
ให้สามารถเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อ
ลดความสูญเสียผลผลิต ทั้งนี้หากเครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง  
ที่มีขนาดเล็กและราคาไม่แพงมากนัก เกษตรกรรายย่อยที่ มี
ศักยภาพสามารถซื้อจากผู้ผลิตไว้เป็นของตัวเองเพื่อประกอบ  
การรับจ้างในเขตพื ้นที ่เพาะปลูกถั่วเหลืองในแต่ละท้องถิ่น  
ก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยลดต้นทุนการผลิตถั่วเหลือง  
และการเก็บเก่ียวถั่วเหลืองก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น การวิจัย
นี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินผลเครื ่องเกี ่ยวนวดถั ่วเหลือง
สำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

เป็นการสร้างต้นแบบเครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลืองติดตั้งกับ 
รถแทรกเตอร์เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อน และทดสอบสมรรถนะ 
การใช้งานภาคสนามในแปลงถั่วเหลือง เพื่อแก้ปัญหาลดการ
สูญเสียผลผลิตเนื่องจากการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองของเกษตรกร 
โดยดำเนินการออกแบบและสร้างต้นแบบเครื ่องเกี ่ยวนวด  
ถั่วเหลือง มีส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ส่วนที่ทำหน้าที่ในการ
เก็บเกี่ยวและลำเลียง ส่วนที่ทำหน้าที่นวด และส่วนที่ทำการ 
คัดแยกและทำความสะอาด และนำเครื ่องต้นแบบติดตั ้งกับ  
รถแทรกเตอร์ซ่ึงเป็นต้นกำลังขับเคลื่อนขนาด 21 แรงม้า ทดสอบ 
และประเมินผลสมรรถนะการทำงานในภาคสนาม 

 
1. การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบ 

การออกแบบส่วนประกอบที ่สำค ัญ ได ้แก่ ส ่วนที ่ทำ 
หน้าที่ในการเก็บเกี่ยวและลำเลียง (cutting and conveying 
mechanisms) ส่วนที ่ทำหน้าที ่นวด (threshing mechanisms)  
ส่วนที่ทำหน้าที่คัดแยกและทำความสะอาด (separating and 
cleaning mechanisms) 

1.1 ส่วนที่ทำหน้าที่ในการเก็บเก่ียวและลำเลียง  
1) ชุดล้อโน้ม (reel) ทำหน้าที ่ในการโน้มหรือดึงต้น 

ถั่วเหลืองเข้ามาหาชุดของใบมีด จะประกอบไปด้วยราวเหล็ก  
6 แถวเรียงกันในแนวรัศมี และมีลวดสปริง หรือหนวดกุ้ง  
ติดตั ้งอยู ่ปลายของล้อโน้ม และรัศมีการหมุนจะเป็นรูปวงรี  
ความเร็วรอบในการหมุนของล้อโน้มนี ้จะมีความสัมพันธ์กับ
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครื่องเก่ียวนวด โดยทั่วไปความเร็ว
รอบในการหมุนของล้อโน้มต่อความเร็วในการเคลื่อนที่จะมีค่า
อยู่ประมาณ 1.25 ถึง 1.5 ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่ทำการเก็บเก่ียว  

2) ชุดใบมีดตัด (cutter bar) ทำหน้าที่ในการตัดต้นพืช
ที่จะทำการเก็บเกี่ยวให้ขาดออกจากกัน โดยการป้อนของล้อโน้ม  
ลักษณะของใบมีดเป็นแบบใบมีดชัก มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ 
ตัวใบมีด ชุดใบมีด ที่รองรับใบมีด และแผ่นกดใบมีด  

3) เกลียวลำเลียงหน้า (auger conveyor) ทำหน้าที่ 
ในการรวบรวมและขนถ่ายส่วนของต้นถั่วเหลืองที่ถูกตัดด้วย 
ชุดใบมีด เพื่อนำไปยังชุดสายพานลำเลียง  

  



การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 22 
12-13 พฤษภาคม 2564 จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

233 

4) ชุดสายพานลำเลียง (feeder conveyor) ส่วนมาก
จะทำด้วยชุดโซ่ มีแผ่นเหล็กติดขวางโดยมี ระยะห่างเท่า ๆ กัน 
ทำหน้าที ่ในการลำเลียงหรือขนถ่ายส่วนของต้นถั ่วเหลืองที่  
ถูกตัดไปป้อนเข้าส่วนของระบบการนวด  

1.2 ส่วนที่ทำหน้าที่นวด ระบบนวดเป็นกลไกส่วนที่ทำหน้าที่ 
ปลิดเมล็ดให้หลุดออกจากต้นถั่วเหลืองมีส่วนประกอบหลักดังน้ี  

1) โครงเหล็กฐานเครื่อง   
2) เกลียวลำเลียงเมล็ดดี   
3) ชุดพัดลมทำความสะอาด   
4) ถาดป้อนวัสดุ   
5) ลูกนวด   
6) ฝาครอบ 
ลูกนวดบน   
7) ตะแกรงนวดบน   
8) เกลียวลำเลียงกลับไปนวดซ้ำ   
9) ตะแกรงโยกคัดแยก และ  
10) เกลียวลำเลียงเมล็ด (Figure 1) 

ลูกนวดมีล ักษณะเป็นโครงเหล็กทรงกระบอกโปร่งมี  
แท่งเหล็ก หรือซี ่นวดติดอยู ่โดยรอบทรงกระบอก ซี ่นวดน้ี  
ทำหน้าที่ขัดสีหรือถูเมล็ดให้หลุดจากรวง เป็นลูกนวดชนิดเดือย
แหลม หรือแบบซ่ีเหล็กกลม (spike-tooth cylinders) จำนวน
ซี ่นวด และระยะห่างระหว่างซี่นวดขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่ 
ทำการนวด ซ่ึงจะทำให้เกิดการสางเมล็ดนอกเหนือจากการนวด
ด้วยแรงกระแทกที ่เก ิดจากความเร็วของลูกนวด สำหรับ
ระยะห่างระหว่างซี่นวดและตะแกรงนวดล่างจะขึ้นอยู่กับชนิด
ของพืช ถ้าระยะห่างมากไปจะทำให้นวดไม่หมด หากระยะห่าง
น้อยเกินไปจะทำให ้เมล็ดแตกหักเส ียหาย เนื ่องจากเกิด 
ความรุนแรงในขณะทำการนวด ส่วนตะแกรงนวดมีลักษณะ  
เป็นซ่ีตะแกรงรูปทรงโค้งตามลูกนวด มีความยาวเท่ากับลูกนวด 
มีตะแกรงนวดบนและล่างแบบถอดประกอบได้ ลักษณะเป็นซ่ี
ตะแกรงรูปทรงโค้งตามลูกนวด ขนาดของซ่ีตะแกรงเครื่องนวด
ถั่วเหลืองเท่ากันกับการนวดข้าว ถ้าระยะห่างมากไปจะทำให้
นวดไม่หมด ทำให้มีเศษต้นถั่วหรือเศษวัสดุต้นถั่วเหลืองพัน  
รอบลูกนวดได้และอาจจะทำให้เกิดการอัดแน่นและติดขัดได้ 
หากระยะห่างน้อยเกินไปจะทำให ้เมล็ดแตกหักเส ียหาย 
เน่ืองจากเกิดความรุนแรงในขณะทำการนวด (สมชาย, 2555) 

 

 
Figure 1 Components of soybean thresher 

 
1.3 ส่วนที่ทำการคัดแยกและทำความสะอาด ประกอบด้วย  

1) ตะแกรงโยก ส่วนแรกอยู ่ใต้ตะแกรงนวดล่างเป็น
เหล็กแผ่นเรียบเพื่อให้ต้นถั่วเหลืองล้มตัวก่อนเคลื่อนไปส่วน  
ที่สองซึ่งอยู่ด้านนอกถัดออกไป เป็นตะแกรงรู ตอนหน้าของ
ตะแกรงจะเอียงขึ้นทำมุมแนวราบ 5 องศา เพื่อช่วยไม่ให้เมล็ด
กระเด็นออกตอนหน้า ซึ่งจะมีแผ่นกันเมล็ดถั่วเหลืองกระเด็น 
ยึดติดอยู่ตอนหน้าของตะแกรงโยก ปรับขึ้นลงได้  

2) พัดลม เป็นแบบหอยโข่ง ทำหน้าที่เป่าลมจากด้านล่าง 
ผ่านรูตะแกรงโยก เพื่อให้เมล็ดลีบและเศษฝักถั่วแยกออกจาก
เมล็ดออกไปทางด้านหน้าตะแกรงโยก พัดลมจะมีแผ่นปรับลม
อยู่ด้านข้าง 2 ด้าน ในขณะทำงานจะต้องปรับให้ช่องลมเปิด
พอเหมาะ เพื่อให้แรงลมเป่าเฉพาะเมล็ดลีบและเศษฝักถั่วเหลือง  

3) ท่อเกลียวดึงเมล็ดลีบหรือเมล็ดที่นวดไม่หมด เป็นท่อ
มีแผ่นเกลียวยาวตลอดแนว หมุนส่งเมล็ดลีบและเมล็ดที่นวด  
ไม่หมดที่ถูกแยกมาทางด้านหน้าตะแกรงโยกกลับเข้าไปช่อง 
ลูกนวดเพื่อแยกเมล็ดที่เหลือออกอีกครั้งหน่ึง ด้านล่างท่อเกลียว
จะเป็นช่องเปิดและมีแผ่นเกลียวโผล่พ้นออกมาก  

4) ตะแกรงร่อนถั่ว จะมีตะแกรงอยู่ตรงช่องเมล็ดออก 
ทำหน้าที่แยกเศษฝักถั่ว เมล็ดลีบ และสิ่งเจือปนที่ยังเหลือออก
จากเมล็ดถั่วครั้งที่สอง 
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Figure 2 Components of soybean combine harvester 

 
จาก Figure 2 แสดงส่วนประกอบของต ้นแบบเคร ื ่อง 

เกี ่ยวนวดถั ่วเหลือสำหร ับต ิดต ั ้งก ับรถแทรกเตอร ์ขนาด  
21 แรงม้า ซึ ่งม ีส ่วนที ่สำค ัญได ้แก่ (1) ชุดล้อโน้ม (reel)   
(2) ใบมีดตัด (cuter bar)  (3) เกลียวลำเลียงหน้า (front auger)   
(4) สายพานส่งกำลังชุดลำเลียง (feeder conveyor)  (5) เกลียว 
ลำเลียงกลับไปนวดซ้ำ (grain return auger)  (6) เกลียวลำเลียง 
เมล็ดดี (grain auger)  (7) ตะแกรงคัดแยกและทำความสะอาด 
(separating and cleaning sieve)  (8) ถังบรรจุเมล็ด (grain tank) 

 
2. การทดสอบและประเมินผลการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวด 
ถั่วเหลืองในภาคสนาม 

2.1 เก็บข้อมูลสภาพพืชทั่วไป ได้แก่ ความสูงตรง ความสูง
เอียง ความสูงของฝักแรกจากพื ้นดิน ความชื ้นฝักและต้น  
ถั่วเหลือง ความหนาแน่นของต้นถั่วเหลือง ผลผลิตต่อพื้นที่ 
อัตราส่วนเมล็ดต่อวัสดุที่ไม่ใช่เมล็ด และเมล็ดร่วงก่อนการเก่ียว
ในแปลง  

2.2 ขั้นตอนการทดสอบต้นแบบเครื่องเก่ียวนวดถั่วเหลือง  
1) เกี ่ยวแต่งขอบแปลงถั ่วเหลืองและวัดขนาดพื ้นที่

แปลงสำหรับการทดสอบเครื ่องเกี ่ยวนวดถั ่วเหลือง เพื ่อหา
สมรรถนะการทำงานของเครื่องต้นแบบ 

2) ปักหลักเล็งแนวระยะห่าง 10 เมตร สำหรับการ 
จับเวลาหาความเร็วในการขับเคลื่อน จำนวน 3 ซ้ำ และเวลา 
ในการทำงานรวมเพื่อหาความสามารถในการทำงาน (ไร่/ชั่วโมง) 

3) เริ ่มให้เครื ่องเกี ่ยวนวดทำงานตามปกติพร้อมทั้ ง
เตรียมอุปกรณ์รองรับวัสดุที่พ่นออกด้านท้ายเครื่อง โดยกำหนด
พื้นที่สุ่มตัวอย่างในช่วงหลักเล็งแนว 10 เมตร  

 

4) คัดแยกเมล็ดถั่วเหลืองเต็มเมล็ดออกจากสิ่งเจือปน 
ที่พ่นออกด้านท้ายเครื่อง เพื่อหาความสูญเสียเน่ืองจากการนวด
และทำความสะอาดต่อพื้นที่สุ่มตัวอย่าง (หน้ากว้างการเก่ียว × 
ระยะทางที ่รองรับสิ ่งเจือปนท้ายเครื ่อง) ทำการเก็บข้อมูล
จำนวน 3 ซ้ำ  

5) สุ่มตัวอย่างความสูญเสียเนื่องจากการเกี่ยวในพื้นที่
เดียวกันกับการสุ ่มตัวอย่าง (กรัม/ตรม.) ทำการเก็บข้อมูล
จำนวน 3 ซ้ำ 

6) สุ่มตัวอย่างผลผลิตถั่วเหลืองจากถังเก็บ 1 กิโลกรัม 
นำไปหาเปอร์เซ็นต์ความสะอาด  

 
2.3 ค่าชี้ผลการทดสอบ 
− ความสามารถในการทำงาน (ไร่ต่อชั่วโมง) คำนวณ 

ได้จากอัตราส่วนระหว่างพื้นที่การทำงานจริง (ไร่) ต่อเวลาที่ใช้
ในการทำงานทั้งหมด (ชั่วโมง)  

− ประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ (%) คำนวณได้จากอัตราส่วน
ระหว่างความสามารถในการทำงานจริงต่อความสามารถในการ
ทำงานทางทฤษฎี × 100 

− ความสูญเสียเนื่องจากการเกี่ยว (%) คำนวณได้จาก
อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของเมล็ดถั ่วเหลืองที่ร ่วงและจาก  
การเกี ่ยวไม่หมดเนื ่องจากการปฏิบ ัติงานของชุดหัวเกี ่ยว 
ต่อน้ำหนักผลผลิตรวม x 100 

− ความสูญเสียเนื่องจากการนวด (%) คำนวณได้จาก
อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของเมล็ดถั่วเหลืองที ่ติดฝักที่ออก  
ทางช่องออกเศษต้นถั่วเหลืองต่อน้ำหนักผลผลิตรวม × 100 

− ความสูญเสียรวม (%) คำนวณได้จากผลรวมของ 
ความสูญเสียเน่ืองจากการเก่ียว (%) และความสูญเสียเน่ืองจาก
การนวด (%)  

− ความสะอาด (%) คำนวณได้จากอัตราส่วนระหว่าง
น้ำหนักของเมล็ดถั่วเหลืองก่อนทำความสะอาด ต่อน้ำหนัก
เมล็ดหลังการทำความสะอาด × 100 

− ความเสียหายจากเมล็ดแตกหัก (%) คำนวณได้จาก
อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของเมล็ดถั่วเหลืองที่แตกหักต่อน้ำหนัก 
ผลผลิตรวม × 100 
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Figure 3  Prototype of soybean combine harvester 
which was attached to a small tractor 
 
ผลและวิจารณ์ 

1. ผลการทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลืองแบบติดรถแทรกเตอร์ 
ในภาคสนาม 

จากการทดสอบต้นแบบเครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลืองสำหรับ
รถแทรกเตอร์ขนาด 21 แรงม้า ที่ได้ออกแบบและสร้างตาม
เงื่อนไขการออกแบบดังกล่าวมาแล้วข้างต้น คณะผู้วิจัยได้ทำ
การทดสอบการเก็บเกี ่ยวถั ่วเหลืองในไร่เกษตรกรในสภาพ  
การเพาะปลูก 2 แบบ คือ แบบเป็นแถวและแบบหว่าน ดำเนินการ 
ทดสอบการปฏิบัติงานเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองในภาคสนาม 
เพื ่อหาสมรรถนะการทำงานของเครื ่องเกี ่ยวนวดถั ่วเหลือง
ต้นแบบมีผลการทดสอบดังน้ี 

แปลงถั ่วเหลืองแบบปลูกเป็นแถวพันธุ ์ศรีสำโรง สภาพ 
พืชทั่วไปจากการสุ่มตัวอย่างวัดค่าโดยเฉลี่ยได้แก่ ความสูงต้น 
46.4 ซม. ความสูงฝักแรก 13.4 ซม. ระยะระหว่างแถว 47.3 
ซม. ระยะห่างต้น 19.2 ซม. และความสูงการตัด 9.8 ซม.  
ความหนาแน่น 35 ต้นต่อ ตร.ม. อัตราส่วนเมล็ดต่อวัสดุที่ไม่ใช่
เมล็ด 1:1.8 ส่วน อายุการเก็บเกี่ยว 77 วัน สภาพแปลงเป็น  
ดินทราย เมล็ดถั่วเหลืองความชื้น 18.37% (wb) และมีวัชพืช
ปานกลาง ทดสอบโดยใช้รถแทรกเตอร์เกียร์ Low 2 ที่ความเร็ว
รอบเครื ่องยนต์ 1200 รอบต่อนาที ลูกนวดมีความเร็วรอบ  
650 รอบต่อนาที ความเร็วล้อโน้ม 29.8  รอบต่อนาที มีผลผลิต
เฉลี่ย 229.33 กิโลกรัมต่อไร่ ความสามารถในการทำงานจริง 
0.32 ไร่ต่อชั่วโมง ความเร็วในการขับเคลื่อน 0.68 กิโลเมตร 
ต่อชั่วโมง ความสามารถในการทำงานทางทฤษฎี 0.42 ไร่ต่อชั่วโมง  
ประสิทธิภาพการทำงาน 74.59% อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน

เชื้อเพลิง 7.57 ลิตรต่อไร่ ความสูญเสียเน่ืองจากการเก่ียว 16.98%  
ความสูญเสียเนื ่องจากการนวด 1.88% ความสูญเสียรวม 
18.86% ความสะอาด 85.50% และไม่มีความเสียหายจาก
เมล็ดแตกหัก 

แปลงถั่วเหลืองปลูกแบบหว่านพันธ์ุเชียงใหม่ 60 สภาพพืช
ทั ่วไปจากการสุ ่มตัวอย่างวัดค่าโดยเฉลี ่ยได้แก่ ความสูงต้น  
68.1 ซม. ความสูงฝักแรก 19.6 ซม. และความสูงการตัด  
10.4 ซม. ความหนาแน่น 29.33 ต้นต่อตารางเมตร อัตราส่วน
เมล็ดต่อวัสดุที่ไม่ใช่เมล็ด 1:5.5 ส่วน อายุการเก็บเก่ียว 95 วัน 
สภาพแปลงเป็นดินทราย เมล็ดถั่วเหลืองความชื้น 29.29% 
(wb) และวัชพืชปานกลาง ทดสอบโดยใช้รถแทรกเตอร์เกียร์ 
Low 3 ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 1200 รอบต่อนาที ลูกนวด 
มีความเร็วรอบ 550 รอบต่อนาที ความเร็วล้อโน้ม 30.5 รอบ
ต่อนาที มีผลผลิตเฉลี่ย 105.95 กิโลกรัมต่อไร่ ความสามารถ  
ในการทำงานจริง 0.55 ไร่ต่อชั่วโมง ความเร็วในการขับเคลื่อน 
1.25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความสามารถในการทำงานทางทฤษฎี 
0.78 ไร่ต่อชั ่วโมง ประสิทธิภาพการทำงาน 70.24% อัตรา 
การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 3.45 ลิตรต่อไร่ ความสูญเสีย
เนื ่องจากการเกี ่ยว 5.32% ความสูญเสียเนื ่องจากการนวด 
4.26% ความสูญเสียรวม 9.58% ความสะอาด 96.21% และ
ไม่มีความเสียหายจากเมล็ดแตกหัก 

 
Figure 4  Testing performance evaluation of soybean 
combine harvester in field 
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Figure 5 Evaluation a loss of before harvesting 

 

 
Figure 6 Testing for threshed Loss and separated loss 

 
2. วิจารณ์ผล 

จากการทดสอบในสภาพการทำงานจริงในแปลงถั่วเหลือง
พบปัญหาในระบบการทำงาน เช่น การเกี่ยวที่ติดขัดเนื่องจาก
วัชพืชหนาแน่นในบางจุดของแปลงทดสอบ มีผลทำให้ระบบ
การนวดเกิดการติดขัดในบางขณะช่วงเวลาที ่ทำการเกี ่ยว 
สามารถปฏิบัติงานเก็บเกี ่ยวถั่วเหลืองที ่มีฝักแรกอยู่ต่ำได้ดี  
แต่สมรรถนะในการทำงานโดยรวมยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควร และ
ควรปรับรอบลูกนวดและพัดลมให้เหมาะสมกับสภาพพืชใน 
แต่ละพื้นที่ สำหรับต้นแบบเครื่องเก่ียวนวดถั่วเหลืองขนาดเล็ก
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตถั่วเหลืองได้ดีเป็นที่พอใจของเกษตรกร
พอสมควร เน่ืองจากช่วยลดภาระการใช้แรงงานคน และลดต้นทุน 
ในการเก็บเกี่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ กัณทิมา และคณะ (2558)  
ที ่กล่าวไว้ว่า เครื ่องเกี ่ยวนวดข้าวมาใช้เกี ่ยวนวดถั่วเหลือง
เกษตรกรบางส่วนพอใจการเก็บเก่ียวด้วยเครื่องแต่ยังมีข้อจำกัด
ในการใช้คือ สภาพแปลงต้องสม่ำเสมอและมีความสูญเสีย  
ของผลผลิตเนื่องจากเก็บเกี่ยวไม่หมด มีดินเจือปนในผลผลิต 
ทำให้เมล็ดหลังจากเก่ียวนวดมีสีดำ ซ่ึงเกิดจากถั่วเหลืองฝักแรก

ที ่อยู ่ชิดดินเพราะเครื ่องเกี ่ยวนวดทั ่วไปไม่สามารถต ัดให้  
ชิดพื ้นดินได้ และเมื ่อเปรียบเทียบการใช้เครื ่องเกี ่ยวนวด  
ถั่วเหลืองต้นแบบมีความสามารถในการทำงานเท่ากับ 0.32 – 0.55  
ไร่ต่อชั ่วโมง และประสิทธิภาพการทำงาน 70.24 – 74.59 
เปอร์เซ็นต์ มีค่าสูงกว่าการใช้แรงงานคนในการเก็บเกี ่ยวที่ มี
ความสามารถในการทำงานเพียง 0.05 ไร่ต่อชั ่วโมง และ
ประสิทธิภาพในการทำงาน 73.84 เปอร์เซ็นต์ (สุวรรณ, 2542) 

ดังนั ้นต้นแบบเครื ่องเกี ่ยวนวดถั ่วเหลืองแบบติดตั ้งกับ 
รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กที ่ออกแบบและสร้างขึ ้นนี ้สามารถ  
ทำการเกี่ยวและนวดถั่วเหลืองได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
อย่างไรก็ตามต้นแบบน้ียังต้องทำการทดสอบกับถั่วเหลืองพันธ์ุ
อื่น ๆ อย่างต่อเนื่องในสภาพพื้นที ่ต่างกันและที่สำคัญขนาด  
ของแปลงถั่วเหลืองจะต้องมีขนาดไม่เล็กจนเกินไป เพราะเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้สูญเสียเวลาในการเลี้ยวและการเคลื่อนที่
บริเวณหัวงานสูง นอกจากนั้นแปลงถั่วเหลืองจะต้องมีวัชพืช  
อยู่ไม่มากนักซ่ึงหากมีวัชพืชหนาแน่นจะมีผลต่อระบบนวดและ
ทำความสะอาดของเมล็ด 

 
สรุป 

ทดสอบและประเมินผลสมรรถนะการทำงานของเครื ่อง
เกี ่ยวนวดถั ่วเหลืองต้นแบบในสภาพไร่ของเกษตรกรโดยมี  
วิธีปลูก 2 แบบ ได้ผลดังน้ี 

1) ปลูกแบบเป็นแถวพบว่า มีความสามารถในการทำงาน 
0.32 ไร่ต่อชั่วโมง ที่ความเร็วในการขับเคลื่อน 0.68 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพการทำงาน 74.59% อัตราการสิ้นเปลือง 
น้ำมันเชื้อเพลิง 7.57 ลิตรต่อไร่ ความสูญเสียเน่ืองจากการเก่ียว 
16.98% ความสูญเสียเนื่องจากการนวด 1.88% ความสูญเสีย
รวม 18.86% เปอร์เซ็นต์ความสะอาด 85.50% และไม่มีเมล็ด
แตกหักจากการเก็บเก่ียว 

2) การปลูกแบบหว่านพบว่า มีความสามารถในการทำงาน 
0.55 ไร่ต่อชั่วโมง ที่ความเร็วในการขับเคลื่อน 1.25 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพการทำงาน 70.24% อัตราการสิ้นเปลือง 
น้ำมันเชื้อเพลิง 3.45 ลิตรต่อไร่ ความสูญเสียเน่ืองจากการเก่ียว 
5.32% ความสูญเสียเนื่องจากการนวด 4.26% ความสูญเสีย
รวม 9.58% เปอร์เซ็นต์ความสะอาด 96.21% และไม่มีเมล็ด
แตกหักจากการเก็บเก่ียว 



การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 22 
12-13 พฤษภาคม 2564 จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

237 

คำแนะนำและข้อเสนอแนะเครื่องเก่ียวนวดติดรถแทรกเตอร์ 
ขนาดเล็กสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ โรงงานผลิต
เครื ่องจักรกลการเกษตรได้ แต่การสร้างเคร ื ่องเกี ่ยวนวด  
เช ิงพาณิชย ์ย ังต ้องการคำแนะนำทางเทคนิคจากวิศวกร
การเกษตรของ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี ้เสร็จสมบูรณ์เป็นอย่างด ีได้ด ้วยความ
ช่วยเหลือและการให้คำชี้แนะจากคณะที่ปรึกษากรมวิชาการ
เกษตร ที่ติดตามงานเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
ของงานวิจัย ขอขอบคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน
ราชการ และพนักงานจ้างเหมา ของศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรม
ขอนแก่น สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร  
ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนงานวิจัยนี้ให้สำเร็จ
ลุล่วง ขอขอบคุณเงินรายได้สนับสนุนโครงการวิจัยด้านการเกษตร  
กรมวิชาการเกษตร ที่สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ให้แล้วเสร็จ 
ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและประเมินสมรรถนะของเครื่องล้างแก่นตะวัน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

แรงงานในภาคเกษตรกรรม โดยเครื่องล้างแก่นตะวัน ประกอบด้วย อ่างล้าง ตะแกรงหมุน ชุดกรองน้ำ และปั๊มแรงดันน้ำ ประเมิน
สมรรถนะของเครื่องล้างแก่นตะวันจากความสามารถในการทำงาน เปอร์เซ็นต์ความสะอาด เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย และพลังงาน
ไฟฟ้า ได้ทำการศึกษาความเร็วตะแกรงหมุน 3 ระดับ ได้แก่ 17 27 และ 37 rpm และเวลาในการแช่น้ำ 2 ระดับ ได้แก่ 5 และ 10 
min ผลการศึกษาพบว่า ความเร็วตะแกรงหมุน มีผลต่อความสามารถในการทำงาน เปอร์เซ็นต์ความสะอาด เปอร์เซ็นต์ 
ความเสียหาย และพลังงานไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับเวลาในการแช่น้ำ มีผลต่อพลังงานไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
แต่ไม่มีผลต่อความสามารถในการทำงาน เปอร์เซ็นต์ความสะอาด และเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย และปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว
ตะแกรงหมุนและเวลา ไม่มีผลต่อความสามารถในการทำงาน เปอร์เซ็นต์ความสะอาด เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย และพลังงานไฟฟ้า
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยความเร็วตะแกรงหมุน 27 rpm และเวลาในการแช่ 5-10 min มีความเหมาะสมสำหรับการทำงาน
ของเครื่องล้างแก่นตะวันมากที่สุด ซึ่งมีความสามารถในการทำงาน  4.93 kg h-1 เปอร์เซ็นต์ความสะอาด 57.20% เปอร์เซ็นต์ 
ความเสียหาย 9.47% และพลังงานไฟฟ้า 6.93 kwh 

 

คำสำคัญ: แก่นตะวัน, เครื่องล้างแก่นตะวัน, การล้างทำความสะอาด 
 

Abstract 
The objectives of this research were to design and performance assessment of Jerusalem Artichoke 

washing machine. The expectation of this research was to raise production of Jerusalem Artichoke to higher 
performance and safe work-times due to the shortage of labor in the agricultural sector. The components of 
Jerusalem Artichoke washing machine are basin, barrel washing, water purifier, and water pump. Performance 
was evaluated from capacity, percentage of cleaning, percentage of damage and electric power. Three levels 
of barrel speed (17, 27 and 37 rpm) and two levels of time (5 and 10 min). The result show that barrel speed 
significantly impacts all indicator. Time significantly impacts only electric power. The barrel speed was 27 rpm 
with time about 5-10 min are suitable operating factors of the Jerusalem Artichoke washing machine, providing 
capacity, percentage of cleaning, percentage of damage and electric power about 4.93 kg h -1, 57.20%, 9.47%, 
and 6.93 kwh, respectively. 
 

Keywords: Jerusalem Artichoke, Jerusalem Artichoke Washing Machine, Washing   
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บทนำ 

การทำความสะอาดเป็นกระบวนการสำคัญสำหรับการเพิ่ม
มูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร ซึ ่งผลผลิตส่วนใหญ่ทำ  
การปลูกจากดินทำให้มีดินหรือโคลนติดอยู่กับผิวของผลผลิต 
โดยเฉพาะพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดิน ต้องมีการล้างทำความสะอาดก่อน
การเก็บรักษา หรือก่อนการจำหน่าย (Ambrose และ Annamalai,  
2013) โดยปัจจุบันการล้างผลผลิตทางการเกษตรมีหลากหลาย
รูปแบบ ได้แก่ การล้างแบบใช้แรงดันน้ำ (Spray washing)  
การล้างแบบใช้ลูกขัด (Brush washing) การล้างแบบใช้ถังหมุน 
(Barrel washing) การล้างพืชที ่ม ีหัว เช่น มันฝรั ่ง แครอท  
มันเทศ ส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยการใช้แรงงานคนในการทำ  
ความสะอาด จากการศึกษาการล้างทำความสะอาดมันฝรั่ง 
โดยใช้แรงงานคนสมารถทำงานได้ 0.5-0.7 กิโกรัมต่อนาที หรือ 
1 คน สามารถล้างทำความสะอาดมันฝรั ่งได ้ 20 กิโลกรัม  
ในเวลา 33 นาที ซ่ึงก่อนที่จะทำการล้างต้องนำมันฝรั่งไปแช่น้ำ
ก่อน 15-20 นาที หลังจากนั ้นก็ผึ ่งให้แห้งและบรรจุใส ่ถุ ง 
(Tenorio, et.al, 2006) เกษตรกรในปากีสถานยังใช้แรงงานคน
ในการล้างทำความสะอาดแครอทซึ ่งใช้เวลาค ่อนข้างนาน  
จากปัญหานี้ Tehmena และคณะ (2018) จึงได้ทำการออกแบบ 
เครื ่องล้างแครอทที ่ใช้ต้นกำลังจากแทรกเตอร์ทำการศึกษา
เปรียบเทียบการทำงาน ระหว่างการใช้แรงงานคนและเครื่อง  
ในการล้างแครอท พบว่าเครื่องมีประภาพการทำงานเชิงเวลา
มากกว่าการใช้แรงงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการล้างต้องใช้
ระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน และต้องใช้แรงงานในการทำงานเยอะ  

แก่นตะวัน (Jerusalem artichoke) เป็นพืชที่มีหัวใต้ดิน 
ดังแสดงใน Figure 1 การเก็บเกี ่ยวผลผลิตทำได้โดยใช้พลั่ว 
จอบ หรือเสียมขุด และถอนด้วยมือ (สนั่น และคณะ , 2549) 
และการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องขุดแก่นตะวันแบบติดตั้งกับรถไถ
เดินตาม (พีรณัฐ และคณะ , 2555) หลังจากขุดแล้วต้องนำ 
แก่นตะวันมาล้างด้วยน้ำสะอาด ผึ่งให้สะเด็ดน้ำแล้วนำหัวสด 
ใส่ถุงพลาสติกเก็บรักษาไว้ในห้องเย็นที่อุณหภูมิ 5-10 องศา
เซลเซียส (สนั ่น และคณะ , 2549) การล้างทำความสะอาด 
หัวแก่นตะวันของเกษตรกร ในเขตตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา เริ่มด้วยนำหัวแก่นตะวันแช่น้ำในภาชนะ
ขนาดใหญ่ไว้ 15-20 นาที จากนั้นใช้ผ้าขัดเศษดินที่ต ิดตาม 
ซอกผิวของหัวแก่นตะวัน แล้วนำไปล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง 
นำแก่นตะวันที่ล้างสะอาดแล้วมาผึ่งไว้เพื่อสะเด็ดน้ำ แล้วนำไป

บรรจุถุงพลาสติกแช่เย็นไว้เพื่อเตรียมจำหน่ายต่อไป และต้อง
ล้างทำความสะอาดแก่นตะวันที ่ขุดมาแล้วให้เสร็จภายใน  
วันเดียว ทำให้เกษตรกรต้องทยอยขุดแก่นตะวันให้พอเหมาะกับ
เวลาและแรงงานที่มีในแต่ละวัน ซึ่งในการล้างแต่ละครั้งใช้คน
จำนวน 4-5 คน สามารถทำงานได้ 10-15 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
จะเห็นได้ว่าใช้เวลานานเน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้แรงงาน
ในครัวเรือน จึงมีแรงงานน้อยและเป็นผู้สูงอายุ  ซึ่งในปัจจุบัน 
ยังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม 
เนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม เป็นผลให้แรงงาน 
มีการเคลื่อนย้ายสู่ภาคอุตสาหกรรม และบริการ ประกอบกับ
แรงงานที ่ เหลืออย ู ่ ในภาคเกษตรกรรมมีอาย ุค ่อนข้างสูง 
(สมศักดิ์, 2554)  

 
Figure 1 Jerusalem artichoke 

 
จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การล้างทำความสะอาด 

แก่นตะวันของเกษตรกรจำเป ็นต ้องใช ้เวลา และแรงงาน
ค่อนข้างมาก ซึ ่งปัจจุบันยังไม่มีเครื ่องจักรที ่สามารถล ้าง  
ทำความสะอาดแก่นตะวันมาทดแทนแรงงานที ่ขาดแคลนได้ 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและประเมิน
สมรรถนะของเครื่องล้างหัวแก่นตะวัน ซึ ่งอาจเป็นแนวทาง 
ในการช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิต และรายได้จากการผลิต 
แก่นตะวันเพิ่มขึ้น 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

การออกแบบเครื่องล้างแก่นตะวัน 

เครื่องล้างแก่นตะวันที่ออกแบบเป็นเครื่องที่มีขนาดเล็ก 
สามารถเคลื ่อนย้ายได้ ดังแสดงใน Figure 2 โดยโครงสร้าง 
ของเครื่องมีขนาดความกว้าง 120 cm ยาว 240 cm และสูง 
160 cm ซ่ึงมีส่วนประกอบหลักที่สำคัญอยู่ 6 ส่วน คือ 

1) อ่างล้าง ทำจากเหล็กแผ่นซึ่งเป็นเหล็กชุบกัลวาไนซ์  
เพื่อกันการเกิดสนิม มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม กว้าง 80 cm 
ยาว 104 cm และสูง 50 cm และปูพื้นถังด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต 
หนาขนาด 0.40 เซนติเมตร สามารถบรรจุน้ำได้สูงสุด 416 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

2) ตะแกรงหมุน มีลักษณะเป็นทรงกระบอกทำจากไม้ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย ์กลาง 60 cm ยาว 80 cm ม ีระยะห่าง
ระหว่างตะแกรง 20 cm และมีช่องเป ิดและปิดสำหร ับนำ 
แก่นตะวันเข้าและออกจากตะแกรง 

3) ปั ๊มแรงดันน้ำ ใช้ปั ๊มน้ำขนาด 370 W ท่อพีวีซีของ 
ชุดระบบน้ำวนขนาด 2.54 cm มีกรองน้ำเพื่อกรองสิ่งสกปรก
ก่อนจะนำน้ำส่งผ่านท่อแรงดันไปยังหัวปล่อยแรงดันน้ำ 

4) ชุดกรองน้ำ ทำจากถังพลาสติกจำนวนสองถังโดย 
ถังแรกจะทำหน้าที่กรองเศษดินหรือหินขนาดใหญ่ และถังที่สอง
จะทำหน้ากรองเศษดินที่มีขนาดเล็ก  

5) ท่อส่งน้ำ เป็นท่อพีวีซีของชุดระบบน้ำวนขนาด 2.54 cm  
เป ็นท่อส่งน้ำระบบน้ำวน และใช้ท ่อพีว ีซ ีขนาด 1.27 cm  
ความยาว 80 cm เป็นชุดฉีดน้ำมีหัวฉีดน้ำ 4 หัว และระยะห่าง
ระหว่างหัวฉีด 20 cm 

6) ชุดส่งกำลังใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 phase 1 hp 
มี inverter เป็นตัวควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้า  
โดยใช้สายพานส่งกำลังไปที่ตะแกรงหมุน 

 
Figure 2 Jerusalem Artichoke Washing Machine. 

 
หลักการทำงานของเครื่องล้างแก่นตะวันมีดังนี ้ เติมน้ำ  

เข้าไปในอ่างล้างให้ระดับน้ำสูง 40 cm จากพื้นอ่าง นำแก่นตะวัน 
เข้าไปในตะแกรงหมุน แช่แก่นตะวันในน้ำตามระยะเวลา 
ที ่กำหนด โดยตะแกรงหมุนจะแช่อยู่ในอ่างล้างสูงประมาณ  
20 cm เพื่อให้ท่วมแก่นตะวันที่ต้องการล้าง จากนั้นกดสวิตช์ 
ให้ตะแกรงหมุนทำงาน และเปิดระบบฉีดน้ำไปพร้อมกันเพื่อ 
ฉีดล้างทำความสะอาดแก่นตะวันที่มีดินติดอยู่ ทำการจับเวลา
ในการหมุนตะแกรงและฉีดน้ำ 3 min แล้วจึงหยุดเครื่อง จากน้ัน 
นำแก่นตะวันที่ทำการล้างเรียบร้อยแล้วออกมาผึ ่งลมให้แห้ง
แล้วนำไปบรรจุใส่ถุงเพื่อเก็บรักษาหรือจำหน่ายต่อไป 

 
ปัจจัยที่ศึกษาและแผนการทดลอง 

ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ความเร็วตะแกรง
หมุน 3 ระดับ ได้แก่ 17 27 และ 37 rpm ซึ ่งช่วงความเร็ว
ตะแกรงที ่ใช้ได้มาจากการออกแบบเครื ่องล้างแครอทแบบ 
ถังหมุนที่ใช้ต้นกำลังจากแทรกเตอร์ ของ Tehmena และคณะ 
(2018) และเวลาในการแช่น้ำ 2 ระดับ ได้แก่ 5 และ 10 min 
ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่อ้างอิงมาจากการศึกษาการล้างแก่นตะวันของ
เกษตรกรในเขตตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
วางแผนการทดสอบแบบ Factorial analysis in CRD การวิเคราะห ์
ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA)  
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วิธีการทดสอบ 

1) เตรียมแก่นตะวัน โดยการชั่งตัวอย่างแก่นตะวันตัวอย่างละ  
2 kg และทำการปรับตั้งเครื่องล้างแก่นตะวันตามปัจจัยที่ศึกษา 

2) เติมน้ำเข้าไปในอ่างล้างให้ระดับน้ำสูง 40 cm จาก 
พื้นอ่าง แล้วนำแก่นตะวันที่เตรียมไว้ใส่เข้าไปในตะแกรงหมุน 
ปิดฝาแล้วแช่แก่นตะวันไว้ในน้ำ โดยเริ่มจับเวลาในการแช่ที่ 5 min  

3) เริ ่มการทดสอบเครื ่องล้างแก่นตะวันโดยใช้ตะแกรง  
17 rpm จับเวลาในการหมุนตะแกรง 3 min หยุดเครื่องแล้วนำ
แก่นตะวันออกมาผึ่งลมให้แห้ง และทำการทดสอบโดยเปลี่ยน
ความเร็วตะแกรงเป็น 27 และ 37 rpm ตามลำดับ 

4) ทำการวัดกำลังไฟฟ้าโดยใช้วัตต์มิเตอร์ (Wattmeter) 
เป็นเครื ่องมือวัดที ่ใช้สำหรับวัดกำลังไฟฟ้า (Power) ของ 
การทดสอบเครื่องล้างแก่นตะวัน 

5) คัดแยกแก่นตะวันหลังการล้าง โดยแยกออกเป็น  
แก่นตะวันสะอาด แก่นตะวันไม่สะอาด และแก่นตะวันช้ำ  
ดังแสดงใน Figure 3 ออกจากกัน แล้วนำแก่นตะวันสะอาด 
และแก่นตะวันช้ำมาชั่งน้ำหนัก และนำแก่นตะวันที่ไม่สะอาด 
มาล้างทำความสะอาด ผึ่งลมให้แห้ง แล้วชั่งน้ำหนัก 

6) ทำการทดสอบเครื่องล้างแก่นตะวันโดยเปลี ่ยนเวลา 
ในการแช่เป็น 10 min และทำการทดสอบเช่นเดียวกับข้อที่ 3) 
ข้อ 4) และข้อ 5)  

7) นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาความสามารถในการทำงาน 
เปอร์เซ็นต์ความสะอาด เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย และพลังงาน
ไฟฟ้า ดังสมการที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ 

− ความสามารถในการทำงาน (kg h-1) 

=
WC

t
× 100 (1) 

 
− เปอร์เซ็นต์ความสะอาด (%) 

=
WC

WT
× 100 (2) 

 
− เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย (%) 

=
WD

WT
× 100 (3) 

 

− พลังงานไฟฟ้า (kWh) 

=
P x t

1000
 (4) 

เม่ือ WC คือน้ำหนักแก่นตะวันที่สะอาด (kg) 

WD คือน้ำหนักแก่นตะวันที่ช้ำ (kg) 

WT คือน้ำหนักแก่นตะวันทั้งหมด (kg) 

t คือเวลาที่ใช้ในการทำงาน (h) 

P คือกำลังไฟฟ้า (W) 

   
 a) b) 
 

 
c) 

Figure 3 a) Cleaned b) Uncleaned c) Damaged 
 

ผลและวิจารณ์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของความเร็วตะแกรงหมุน
และเวลาที่มีต่อความสามารถในการทำงาน เปอร์เซ็นต์ความ
สะอาด เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย และพลังงานไฟฟ้า ด้วยการ
วางแผนการทดสอบแบบ Factorial analysis in CRD ทำการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) 
รายละเอียดผลการศึกษามีดังน้ี 
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1. ความสามารถในการทำงาน (kg h-1) 
ผลของความเร็วตะแกรงหมุน และเวลาที่มีต่อความสามารถ 

ในการทำงานของเครื่องล้างแก่นตะวัน แสดงดัง Table 1  
 

Table 1 the capacity (kg h-1) at three different barrel 
speed and two different time. 

Time (min) 
Barrel speed (rpm) 

17 27 37 
5 3.50 4.93 6.35 
10 3.07 4.22 5.62 

 
จาก Table 1 นำมาวิเคราะห์ความแปรปรวนของความเร็ว

ตะแกรงหมุนและเวลาที่มีต่อความสามารถในการทำงาน แสดง
ดัง Table 2 พบว่า ความเร็วตะแกรงหมุน ผลต่อความสามารถ
ในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต แต่เวลา และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างความเร็วตะแกรงหมุนและเวลา ไม่มีผลต่อความสามารถ 
ในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต โดยที่ความเร็วตะแกรง
หมุน 37 rpm ทำให้ความสามารถในการทำงานมีค่ามากที่สุด 
ซึ ่งช่วงเวลาที ่เหมาะสำหรับการแช่แก่นตะวันก่อนล้างคือ  
5-10 min เนื่องจากมีความสามารถในการทำงานมีค่ามากที่สดุที่  
5.62-6.35 kg h-1 เม่ือความเร็วตะแกรงหมุนเพิ่มขึ้น ความสามารถ 
ในการทำงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังแสดงใน Figure 4 ซ่ึงสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ Tehmena และคณะ (2018) 

 
Table 2 Analysis of variance barrel speed and time 
affecting the capacity (kg h-1). 

SOV df SS MS F 
Barrel speed (A) 2 27.762 13.881 43.883* 
Time (B) 1 77.087 77.087 243.701ns 
A x B 2 1.597 0.799 2.525ns 
Error 12 3.796 0.316  
Total 18 1680.296   

Note: * Significant (p<0.05), ns Non-Significant. 

 

 
Figure 4 Relationships between barrel speed and time 
affecting capacity. 
 
2. เปอร์เซ็นต์ความสะอาด 

ผลของความเร็วลมและเวลาที่มีต่อเปอร์เซ็นต์ความสะอาด
ของเครื่องล้างแก่นตะวัน แสดงดัง Table 3  

 
Table 3 The percentage of cleaning at three different 
barrel speed and two different time. 

Time (min) 
Barrel speed (rpm) 

17 27 37 
5 32.08 44.49 64.16 
10 42.59 57.20 68.21 

 
จาก Table 3 นำมาวิเคราะห์ความแปรปรวนของความเร็ว

ตะแกรงหมุนและเวลาที ่มีต ่อเปอร์เซ็นต์ความสะอาด แสดง 
ดัง Table 4 พบว่า ความเร็วตะแกรงหมุน มีผลต่อเปอร์เซ็นต์ 
ความสะอาดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต แต่เวลา และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างความเร็วตะแกรงหมุนและเวลา มีไม่ผลต่อเปอร์เซ็นต์
ความสะอาดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต โดยที่ความเร็วตะแกรง 
37 rpm ทำให้เปอร์เซ็นต์ความสะอาดมีค่ามากที่สุด ซึ่งช่วงเวลา 
ที ่เหมาะสำหรับการแช่แก่นตะวันคือ 5-10 min เนื ่องจาก 
ม ี เปอร ์ เซ ็ นต์ ความสะอาดมากท ี ่ ส ุ ดค ื อ  64.16-68.21%  
เมื่อความเร็วตะแกรงหมุนเพิ่มขึ้นมีผลทำให้เปอร์เซ็นต์ ความ
สะอาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังแสดง Figure 5  
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Table 4 Analysis of variance barrel speed and time 
affecting the percentage of cleaning. 

SOV df SS MS F 
Barrel speed (A) 2 2511.141 1255.571 28.439* 
Time (B) 1 344.531 344.531 7.804ns 
A x B 2 71.039 35.520 0.805ns 
Error 12 529.789 44.149  
Total 18 51453.815   

Note: * Significant (p<0.05), ns Non-Significant. 

 

 
Figure 5 Relationships between barrel speed and time 
affecting percentage of cleaning. 
 
3. เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 

ผลของความเร็วลมและเวลาที่มีต่อเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 
ของเครื่องล้างแก่นตะวัน แสดงดัง Table 3  

 
Table 3 The percentage of damage at three different 
barrel speed and two different time. 

Time (min) 
Barrel speed (rpm) 

17 27 37 
5 4.00 9.47 34.56 
10 5.15 12.34 28.41 

 
จาก Table 3 นำมาวิเคราะห์ความแปรปรวนของความเร็ว

ตะแกรงหมุนและเวลาที่มีต่อเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย แสดง 
ดัง Table 4 พบว่า ความเร็วตะแกรงหมุน มีผลต่อเปอร์เซ็นต์ 

ความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต แต่เวลา และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างความเร็วตะแกรงหมุนและเวลา มีไม่ผลต่อเปอร์เซ็นต์
ความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต โดยที่ความเร็วตะแกรง 
17 rpm ทำให ้ เปอร ์ เซ ็นต์ ความเส ียหายม ีค ่าน ้อยท ี ่ สุ ด  
ซึ ่งช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการแช่แก่นตะวันคือ 5-10 min 
เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์ความเสีหายน้อยที่สุดคือ 4.00-5.15% 
เม ื ่อความเร ็วตะแกรงหมุนเพิ ่มข ึ ้นมีผลทำให้เปอร์เซ ็นต์  
ความเสียหายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังแสดง Figure 6  

 
Table 4 Analysis of variance barrel speed and time 
affecting the percentage of damage. 

SOV df SS MS F 
Barrel speed (A) 2 2417.947 1208.973 90.426* 
Time (B) 1 3.772 3.772 0.282ns 
A x B 2 73.776 36.888 2.759ns 
Error 12 160.438 13.370  
Total 18 2655.932   

Note: * Significant (p<0.05), ns Non-Significant. 

 

 
Figure 6 Relationships between barrel speed and time 
affecting percentage of percentage of damage. 
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4. พลังงานไฟฟ้า 
ผลของความเร็วลมและเวลาที ่มีต ่อพลังงานไฟฟ้าของ

เครื่องล้างแก่นตะวัน แสดงดัง Table 5  
 

Table 5 The electric power at three different barrel 
speed and two different time. 

Time (min) 
Barrel speed (rpm) 

17 27 37 
5 6.23 6.93 8.66 
10 9.53 11.51 13.19 

 
จาก Table 5 นำมาวิเคราะห์ความแปรปรวนของความเร็ว

ตะแกรงหมุนและเวลาที่มีต่อพลังงานไฟฟ้า แสดงดัง Table 6 
พบว่า ความเร็วตะแกรง และเวลา มีผลต่อพลังงานไฟฟ้าอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิต แต่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเร็วตะแกรง
หมุนและเวลา ไม่ม ีผลต ่อพลังงานไฟฟ้าอย่างมีน ัยสำคัญ 
ทางสถิต โดยที่ความเร็วตะแกรงหมุน 17 rpm ทำให้พลังงาน
ไฟฟ้ามีค่าน้อยที่สุด ซึ่งช่วงเวลาที่ใช้สำหรับการแช่แก่นตะวัน
ก ่อนล ้าง 5-10 min ม ีค ่าพล ังงานไฟฟ ้า 6.23-9.53 kWh  
เมื่อความเร็วตะแกรงหมุนและเวลาเพิ่มขึ้นมีผลทำให้พลังงาน
ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังแสดง Figure 7 

 
Table 6 Analysis of variance barrel speed and time 
affecting the electric power. 

SOV df SS MS F 
Barrel speed (A) 2 27.762 13.881 43.883* 
Time (B) 1 77.087 77.087 243.701* 
A x B 2 1.597 0.799 2.525ns 
Error 12 3.796 0.316  
Total 18 1680.926   

Note: * Significant (p<0.05), ns Non-Significant. 

 

 
Figure 7 Relationships between barrel speed and time 
affecting electric power. 
 
สรุป 

การออกแบบและประเมินสมรรถนะของเคร ื ่องล ้า ง 
แก่นตะวัน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขากแคลนแรงงานในภาค
เกษตรกรรม โดยเครื่องล้างแก่นตะวัน ประกอบด้วย อ่างล้าง 
ตะแกรงหมุน ชุดกรองน้ำ และปั๊มแรงดันน้ำ ได้ทำการศึกษา
ความเร็วตะแกรงหมุน 3 ระดับ ได้แก่ 17 27 และ 37 rpm 
และเวลาในการแช่น้ำ 2 ระดับ ได้แก่ 5 และ 10 min ทำการ
ประเมินสมรรถนะของเครื่องล้างแก่นตะวันจากความสามารถ
ในการทำงาน เปอร์เซ็นต์ความสะอาด เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 
และพลังงานไฟฟ้า ผลการศึกษาพบว่า ความเร็วตะแกรงหมุน 
มีผลต่อความสามารถในการทำงาน เปอร์เซ็นต์ความสะอาด 
เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย และพลังงานไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ สำหรับเวลาในการแช่น้ำ มีผลต่อพลังงานไฟฟ้าอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่มีผลต่อความสามารถในการทำงาน 
เปอร์เซ็นต์ความสะอาด และเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเร็วตะแกรงหมุนและเวลา ไม่มีผล 
ต่อความสามารถในการทำงาน เปอร ์เซ ็นต์ความสะอาด 
เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย และพลังงานไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ โดยความเร็วตะแกรงหมุน 27 rpm และเวลาใน 
การแช่ 5-10 min มีความเหมาะสมสำหรับการทำงานของ
เครื่องล้างแก่นตะวันมากที่สุด ซ่ึงมีความสามารถในการทำงาน 
4.93 kg h-1 เปอร ์เซ ็นต์ความสะอาด 57.20% เปอร์เซ ็นต์  
ความเสียหาย 9.47% และพลังงานไฟฟ้า 6.93 kwh 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยในการทำงานที่เหมาะสมของเครื่องเป่าแห้งแก่นตะวันหลังการล้างทำความสะอาด 
ประเมินสมรรถนะการทำงานจากความสามารถในการทำงาน เปอร์เซ็นต์แห้งโดยน้ำหนัก และพลังงานไฟฟ้า ได้ทำการศึกษา
ความเร็วลม 3 ระดับ ได้แก่ 6 11 และ 16 m s-1 และเวลาที่ใช้ในการเป่าลม 15 ระดับ ได้แก่ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
26 28 และ 30 min ผลการศึกษาพบว่า ความเร็วลม เวลา และปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเร็วลมและเวลา มีผลต่อความสามารถ  
ในการทำงาน เปอร์เซ็นต์แห้งโดยน้ำหนัก และพลังงานไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยความเร็วลม 16 m s-1 และเวลาใช้ 
ในการเป่าลม 10 min มีความเหมาะสมสำหรับการทำงานของเครื่องเป่าแห้งแก่นตะวันหลังการล้างทำความสะอาดมากที่สุด  
ซ่ึงมีความสามารถในการทำงาน 16.40 kg h-1 เปอร์เซ็นต์แห้งโดยน้ำหนัก 95.56% และมีพลังงานไฟฟ้า 0.10 kwh 

 
คำสำคัญ: แก่นตะวัน, เครื่องเป่าแห้ง, การล้างทำความสะอาด 
 
Abstract 

This project aimed to find out proper operating factors of cleaned Jerusalem artichoke dryer. Performance 
was evaluated from capacity, percentage of dry Jerusalem artichoke and electric power. Three levels of wind 
speed (6, 11 and 16 m s-1) and fifteen levels of time (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 and 30 min). 
The result show that wind speed and time significantly impact all indicator. The wind speed was 16 m s -1 with 
time about 10 min are suitable operating factors of the cleaned Jerusalem artichoke dryer, providing capacity, 
percentage of dry Jerusalem artichoke and electric power about 16.40 kg h-1, 95.56% and 0.10 kwh, respectively. 
 
Keywords: Jerusalem artichoke, Dryer, Washing 

 
บทนำ 

แก่นตะวัน (Jerusalem artichoke) เป็นพืชที่มีหัวใต้ดิน
ลักษณะหัวคล้ายขิงหรือข่า ดังแสดงใน Figure 1 และมีสาร
อินนูลีน ซ่ึงเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยให้เจริญอาหาร 

สร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดไขมันในเส้นเลือด ลดความเสี่ยงในการ
เป็นโรคหัวใจและควมดันโลหิตสูง สามารถรับประทานหัวสด 
และแปรรูปทำเป็นอาหารได้หลากหลาย และนำไปผสมกับ
อาหารสัตว์ได้ (เยาวมาลย์ , 2549) นอกจากนี ้แก่นตะวันยัง

http://www.ea.rmuti.ac.th/


การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 22 
12-13 พฤษภาคม 2564 จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

247 

สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุด ิบในการผลิตเช ื ้อเพลิงประเภท
แอลกอฮอล์ หรือที่เรียกว่า เอทานาอล ได้อีกด้วย (รัตติกาล 
และคณะ, 2560) การเก็บเกี่ยวผลผลิตทำได้โดยใช้พลั่ว จอบ 
หรือเสียมขุด และถอนด้วยมือ (สนั่น และคณะ , 2549) และ 
การเก็บเกี ่ยวด้วยเครื ่องขุดแก่นตะวันแบบติดตั ้งกับรถไถ  
เดินตาม (พีรณัฐ และคณะ , 2555) หลังจากขุดขึ ้นมาต ้อง 
ทำการคัดแยกหัวแก่นตะวันออกจากดิน โดย พีรณัฐ และคณะ 
(2561) ได ้ศ ึกษาผลกระทบของความเร ็วการลำเล ียงและ 
การสั่นสะเทือนต่อการคัดแยกดินออกจากหัวแก่นตะวัน ต่อมา 
วารี และคณะ (2562) ได้ศึกษาผลของความเร็วตะแกรงและ 
มุมเอียงตะแกรงที ่มีต ่อชุดคัดแยกดินออกจากหัวแก่นตะวัน  
ซ่ึงเป็นการช่วยทุ่นแรงและลดระยะเวลาในการขุดแก่นตะวันได้ 
หลังจากกระบวนการขุดแก่นตะวันที่กล่าวมาข้างต้นต้องนำ  
แก่นตะวันมาล้างด้วยน้ำสะอาด ผึ่งให้สะเด็ดน้ำแล้วนำหัวสด 
ใส่ถุงพลาสติกเก็บรักษาไว้ในห้องเย็นที่อุณหภูมิ 5-10 องศา
เซลเซียส ซึ่งแก่นตะวันมีอายุการเก็บเกี่ยว 120 วันหลังปลูก 
(สน่ัน และคณะ, 2549) 

 
Figure 1 Jerusalem artichoke 

การทำความสะอาดเป็นกระบวนการสำคัญสำหรับการเพิ่ม
มูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร ซึ ่งผลผลิตส่วนใหญ่ทำ 
การปลูกจากดินทำให้มีดินหรือโคลนติดอยู่กับผิวของผลผลิต 
โดยเฉพาะพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดิน ต้องมีการล้างทำความสะอาดก่อน
การเก็บรักษา หรือก่อนการจำหน่าย (Ambrose & Annamalai,  
2013) การล้างแก่นตะวันยังคงใช้แรงงานคนในการล้าง ซ่ึงต้อง
ใช้เวลา และแรงงานค่อนข้างมาก ซึ่งในปัจจุบันยังประสบปัญหา 
การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม เนื่องจากการขยายตัว 
ของภาคอุตสาหกรรม เป็นผลให้แรงงานมีการเคลื ่อนย้ายสู่

ภาคอุตสาหกรรม และบริการ ประกอบกับแรงงานที่เหลืออยู่  
ในภาคเกษตรกรรมมีอายุค่อนข้างสูง (สมศักดิ์ , 2554) วารี  
และคณะ (2563) ได้ทำการออกแบบเครื ่องล้างแก่นตะวันร 
ะบบแรงดันน้ำเพื่อทดแทนการใช้แรงงานคน มีส่วนประกอบ 
คือ อ่างน้ำ ตะแกรงหมุน และปั๊มแรงดันน้ำ แต่ยังไม่มีระบบ 
การจัดการแก่นตะวันหลังการล้าง โดยปัจจุบันเกษตรกรยังต้อง
เตรียมพื้นที่ในการตากแก่นตะวันหลังล้าง ดังแสดงใน Figure 2 
เพื่อให้สะเด็ดน้ำก่อนบรรจุถุงเก็บรักษาหรืจำหน่าย ซึ่งพื้นที่  
ในการตากต้องโล่ง อากาศถ่ายเท และไม่มีแสงแดด เพราะ
แสงแดดจะทำให้ผิวของแก่นตะวันเหี่ยวไม่น่ารับประทาน  

 
Figure 2 Jerusalem artichoke drying. 

 
จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กระบวนการจัดการ

แก่นตะวันหลังการล้างทำความสะอาดของเกษตรกรจำเป็นต้อง
ใช้พื ้นที ่ เวลา และแรงงานค่อนข้างมาก ซึ ่งปัจจุบันยังไม่มี
เครื่องจักรที่สามารถมาทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนได้ ดังน้ัน
งานวิจัยนี ้จึงม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อออกแบบและประเมินผล
สมรรถนะการทำงานของเครื่องเป่าแห้งแก่นตะวันหลังการล้าง
ทำความสะอาด ซึ่งอาจเป็นแนวทางในการช่วยให้เกษตรกร 
มีผลผลิต และรายได้จากการผลิตแก่นตะวันเพิ่มขึ้น 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

การออกแบบเครื่องเป่าแห้งแก่นตะวัน 

เครื่องเป่าแห้งแก่นตะวันที่ออกแบบเป็นเครื่องที่มีขนาด
เล็ก สามารถเคลื่อนย้ายได้ ดังแสดงใน Figure 3 โดยโครงสร้าง
ของเครื ่องมีขนาดความกว้าง 40 cm ยาว 240 cm และสูง 
165 cm ซ่ึงมีส่วนประกอบหลักที่สำคัญอยู่ 5 ส่วน คือ 

1) ชุดสายพานลำเลียง  

2) ชุดควบคุมการทำงานของสายพานลำเลียง  

3) ชุดห้องเป่าลม  

4) ถังเก็บแก่นตะวัน 

5) ชุดส่งกำลัง 

 
Figure 3 The cleaned Jerusalem artichoke dryer. 

 
หลักการทำงานของเครื ่องเป่าลมแห้งแก่นตะวันมีดังน้ี  

นำแก่นตะวันที่ล้างเสร็จแล้วมาวางลงบนสายพานและเกลี่ย  
ให้เต็มหน้ากว้างสายพาน และยาวไม่เกิน 110 cm จากน้ัน 
เริ่มเปิดการทำงานของเครื่องเป่าแห้งแก่นตะวัน โดยสายพาน
ลำเลียงและโบลเวอร์จะทำงานพร้อมกัน เมื่อสายพานลำเลียง
แก่นตะวันเข้าไปยังห้องเป่าลมตามตำแหน่งที่กำหนดแล้วลมิิต
สวิตช์จะทำการหยุดสายพานลำเลียง และโบลเวอร์จะเป่าลม 
ให้แก่นตะวันแห้งตามเวลาที่กำหนดจากไทม์เมอร์ เม่ือครบเวลา
ที่กำหนดลิมิตสวิตช์จะทำงานอีกครั้งเพื่อลำลียงแก่นตะวันออก
จากห้องเป่าลมไปยังถังเก็บแก่นตะวัน 

 
 
 

ปัจจัยที่ศึกษาและแผนการทดลอง 
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ความเร็วลม 3 ระดับ 

ได้แก่ 6 11 และ 16 m s-1 ซึ่งช่วงความเร็วลมที่ใช้ได้มาจาก
การทดสอบการเป่าลมเบื้องต้นของแก่นตะวัน เมื่อเป่าแก่น
ตะวันที่ระยะห่าง 25 cm โดยความเร็วลมที่ต่ำกว่า 5 m s-1  
ไม่สามารถทำให้แก่นตะวันแห้งได้ภายใน 30 นาที และความเร็ว
ที ่สูงกว่า 17 m s-1 ทำให้แก่นตะวันเกิดการกะเด็นออกจาก
พื้นที่ที่กำหนด และเวลาที่ใช้ในการเป่าลม 15 ระดับ ได้แก่ 2 4 
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 และ 30 min วางแผน 
การทดสอบแบบ Factorial analysis in CRD การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA)  

 
วิธีการทดสอบ 

1) เตรียมแก่นตะวัน โดยการชั่งตัวอย่างแก่นตะวันตัวอย่าง
ละ 3 kg และทำการปรับตั้งเครื่องเป่าแห้งแก่นตะวันตามปัจจัย
ที่ศึกษา 

2) นำแก่นตะวันที่เตรียมไว้ไปล้างน้ำแล้วนำมาเรียงแผ่น
บนสายพานลำเลียงตามขนาดพื้นที่ที่กำหนด โดยเริ่มจับเวลา
การทำงานตั้งแต่การนำแก่นตะวันวางบนสายพานลำเลียง 

3) เร ิ ่มการทดสอบเคร ื ่องเป ่าแห้งแก่นตะวันโดย ใช้  
ความเร็วลม 6 m s-1 วัดความเร็วลมโดยใช้เครื่องวัดความเร็ว
ลม (Anemometer) แล้วกดสวิตช์ให้โบลเวอร์และสายพาน
ลำเลียงทำงาน และเม่ือลำเลียงแก่นตะวันเข้าสู่ห้องเป่าแห้งแล้ว 
สายพานจะหยุดทำงาน และโบลเวอร ์จะเป ่าลมตามเวลา 
ที ่กำหนด (2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 และ 
30 min) เม่ือครบเวลาที่กำหนดสายพานจะทำงานเพื่อลำเลียง
แก่นตะวันออกจากห้องเป่าลมไปยังถังเก็บแก่นตะวัน  

4) ทำการวัดกำลังไฟฟ้าโดยใช้วัตต์มิเตอร์ (Wattmeter) 
เป็นเครื ่องมือวัดที ่ ใช้สำหร ับวัดกำลังไฟฟ้า (Power) ของ 
การทดสอบเครื่องเป่าแห้งแก่นตะวัน 

5) คัดแยกแก่นตะวันที่แห้ง (ไม่มีน้ำเกาะที่ผิวแก่นตะวัน) 
และไม่แห้ง (มีน้ำเกาะที่ผิวแก่นตะวัน) ดังแสดงใน Figure 4 
ออกจากกัน แล้วนำมาชั่งน้ำหนัก 

6) ทำการทดสอบเครื ่องเป่าแห้งแก่นตะวันโดยเปลี ่ยน
ความเร็วลมเป็น 11 และ 16 m s-1 ตามลำดับ โดยทดสอบ
เช่นเดียวกับข้อที่ 3) ข้อ 4) และข้อ 5)  

3 

4 

2 

1 

5 



การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 22 
12-13 พฤษภาคม 2564 จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

249 

7) นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาความสามารถในการทำงาน 
เปอร์เซ็นต์แห้งโดยน้ำหนัก และพลังงานไฟฟ้า ดังสมการที่ 1, 2 
และ 3 ตามลำดับ 

− ความสามารถในการทำงาน (kg h-1) 

=
WD

t
× 100 (1) 

 
− เปอร์เซ็นต์แห้งโดยน้ำหนัก (%) 

=
WD

WT
× 100 (2) 

 
− พลังงานไฟฟ้า (kWh) 

=
P x t

1000
 (3) 

เม่ือ WD คือน้ำหนักแก่นตะวันที่แห้ง (kg) 

WT คือน้ำหนักแก่นตะวันทั้งหมด (kg) 

t คือเวลาที่ใช้ในการทำงาน (h) 

P คือกำลังไฟฟ้า (W) 

   
 a) b) 

Figure 4 a) Dry Jerusalem artichoke b) Wet Jerusalem 
artichoke 
 
 
 
 

ผลและวิจารณ์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของความเร็วลมและเวลา 
ที่มีต่อความสามารถในการทำงาน เปอร์เซ็นต์แห้งโดยน้ำหนัก 
และพลังงานไฟฟ้า ด้วยการวางแผนการทดสอบแบบ Factorial 
analysis in CRD ทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง 
(Two-way ANOVA) รายละเอียดผลการศึกษามีดังน้ี 

 
1. ความสามารถในการทำงาน (kg h-1) 

ผลของความเร ็วลมและเวลาที ่ม ีต ่อความสามารถใน 
การทำงานของเครื่องเป่าลมแห้งแก่นตะวัน แสดงดัง Table 1  
 
Table 1 the capacity (kg h-1) at three different wind 
speed and fifteen different time. 

Time (min) 
Wind speed (m s-1) 

6 11 16 
2 0.00 0.00 4.75 
4 0.00 0.00 10.69 
6 8.69 9.24 15.33 
8 9.17 11.99 17.20 
10 10.87a 13.17 16.40 
12 10.38b 12.11 14.40 
14 10.47b 11.72 12.40 
16 10.05 10.88 10.89 
18 9.51 9.73 9.72 
20 8.78 8.78 8.78 
22 8.01 8.01 8.01 
24 7.34 7.34 7.34 
26 6.79 6.79 6.79 
28 6.31 6.31 6.31 
30 5.90 5.90 5.90 

 
จาก Table 1 นำมาวิเคราะห์ความแปรปรวนของความเร็วลม 

และเวลาที่มีต่อความสามารถในการทำงาน แสดงดัง Table 2 
พบว่า ความเร็วลม เวลา และปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเร็วลม
และเวลา มีผลต่อความสามารถในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิต โดยที ่ความเร็วลม 16 m s-1 ทำให้ความสามารถ 
ในการทำงานมีค่ามากที่สุด ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการ 
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เป่าแห้งคือ 6-10 min เนื่องจากมีความสามารถในการทำงาน 
มีค่ามากที่สุดที่ 15.33-17.20 kg h-1 เมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้น
ในช่วง 2-10 min ความสามารถในการทำงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
และเมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้นในช่วง 12-30 min ความสามารถ
ในการทำงานมีแนวโน้มลดลง ดังแสดง Figure 5 
 
Table 2 Analysis of variance wind speed and time 
affecting the capacity (kg h-1). 

SOV df SS MS F 
Wind speed 2 199.96 99.98 264.65* 
Time 14 1506.55 107.61 254.86* 
Wind speed x Time 28 332.44 11.83 31.43* 
Error 90 33.99 0.38  
Total 135 12167.28   

Note: * Significant (p < 0.05). 

 

 
Figure 5 Relationships between wind speed and time 
affecting capacity. 
 
2. เปอร์เซ็นต์แห้งโดยน้ำหนัก 

ผลของความเร็วลมและเวลาที ่มีต่อเปอร์เซ็นต์แห้งโดย
น้ำหนักของเครื่องเป่าลมแห้งแก่นตะวัน แสดงดัง Table 3  
 
 
 
 
 

Table 3 The percentage of dry Jerusalem artichoke at 
three different wind speed and fifteen different time. 

Time (min) 
Wind speed (m s-1) 

6 11 16 
2 0.00 0.00 6.67 
4 0.00 0.00 26.67 
6 31.11 33.33 55.56 
8 43.33 56.67 81.11 
10 63.33 76.67 95.56 
12 72.22 84.44 100.00 
14 84.44 94.44 100.00 
16 92.22 100.00 100.00 
18 97.78 100.00 100.00 
20 100.00 100.00 100.00 
22 100.00 100.00 100.00 
24 100.00 100.00 100.00 
26 100.00 100.00 100.00 
28 100.00 100.00 100.00 
30 100.00 100.00 100.00 

 
จาก Table 3 นำมาวิเคราะห์ความแปรปรวนของความเร็ว

ลมและเวลาที่มีต่อเปอร์เซ็นต์แห้งโดยน้ำหนัก แสดงดัง Table 
4 พบว่า ความเร็วลม เวลา และปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเร็วลม
และเวลา มีผลต่อเปอร์เซ็นต์แห้งโดยน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิต โดยที่ความเร็วลม 16 m s-1 ทำให้เปอร์เซ็นต์แห้งโดย
น้ำหนักมีค่ามากที่สุด ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเป่าแห้ง
คือ 10-30 min เน่ืองจากมีเปอร์เซ็นต์แห้งโดยน้ำหนักมากกว่า 
95% เม่ือความเร็วลมและเวลาเพิ่มขึ้นมีผลทำให้เปอร์เซ็นต์แห้ง
โดยน้ำหนักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังแสดง Figure 6 
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Table 4 Analysis of variance wind speed and time 
affecting the percentage of dry Jerusalem artichoke. 

SOV df SS MS F 
Wind speed 2 3395.68 1697.84 307.68* 
Time 14 146571.02 10469.36 1897.24* 
Wind speed x 
Time 

28 4653.70 166.20 30.12* 

Error 90 496.64 5.52  
Total 135 969713.02   

Note: * Significant (p<0.05). 

 

 
Figure 6 Relationships between wind speed and time 
affecting percentage of dry Jerusalem artichoke. 
 
3. พลังงานไฟฟ้า 

ผลของความเร็วลมและเวลาที่มีต่อการใช้พลังงานไฟฟ้า
ของเครื่องเป่าลมแห้งแก่นตะวัน แสดงดัง Table 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 5 The electric power at three different wind 
speed and fifteen different time. 

Time (min) 
Wind speed (m s-1) 

6 11 16 
2 0.00 0.01 0.02 
4 0.01 0.02 0.04 
6 0.01 0.03 0.06 
8 0.01 0.04 0.07 
10 0.01 0.05 0.09 
12 0.02 0.06 0.10 
14 0.02 0.07 0.12 
16 0.02 0.08 0.14 
18 0.02 0.09 0.16 
20 0.03 0.10 0.17 
22 0.03 0.11 0.19 
24 0.03 0.12 0.21 
26 0.04 0.13 0.22 
28 0.05 0.14 0.24 
30 0.06 0.15 0.26 

 
จาก Table 5 นำมาวิเคราะห์ความแปรปรวนของความเร็วลม 

และเวลาที่มีต่อพลังงานไฟฟ้า แสดงดัง Table 6 พบว่า ความเร็วลม  
เวลา และปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเร็วลมและเวลา มีผลต่อ
พลังงานไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต โดยที ่ความเร็วลม  
16 m s-1 ทำให้พลังงานไฟฟ้ามีค่ามากที่สุด ซึ่งแต่ละช่วงเวลา 
ที่ใช้สำหรับการเป่าแห้งมีค่าพลังงานไฟฟ้าไม่ถึง 1 kWh เม่ือ
ความเร็วลมและเวลาเพิ่มขึ้นมีผลทำให้พลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ดังแสดง Figure 7 
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Table 6 Analysis of variance wind speed and time 
affecting the electric power. 

SOV df SS MS F 
Wind speed 2 0.30 0.15 18055.36* 
Time 14 0.26 0.20 2237.20* 
Wind speed x Time 28 0.80 0.003 340.77* 
Error 90 0.001 8.27x10-6  
Total 135 1.54   

Note: * Significant (p<0.05). 
 

 
Figure 7 Relationships between wind speed and time 
affecting electric power. 
 

สรุป 

การศึกษาความเร็วลมและเวลาที่มีผลต่อเครื ่องเป่าแห้ง
แก่นตะวันหลังการล้างทำความสะอาด ได ้ทำการศ ึกษา
ความเร็วลม 3 ระดับ ได้แก่ 6 11 และ 16 m s-1 และเวลาที่ใช้
ในการเป่าลม 15 ระดับ ได้แก่ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
22 24 26 28 และ 30 min ทำการประเมินสมรรถนะการทำงาน 
ของเครื่องเป่าแห้งแก่นตะวันหลังการล้างทำความสะอาดจาก
ความสามารถในการทำงาน เปอร์เซ็นต์แห้งโดยน้ำหนัก และ
พลังงานไฟฟ้า ผลการศึกษาพบว่า ความเร็วลม เวลา และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเร็วลมและเวลา มีผลต่อความสามารถ
ในการทำงาน เปอร์เซ็นต์แห้งโดยน้ำหนัก และพลังงานไฟฟ้า
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยความเร็วลม 16 m s-1 และเวลา
ใช้ในการเป่าลม 10 min มีความเหมาะสมสำหรับการทำงานของ 
เครื่องเป่าแห้งแก่นตะวันหลังการล้างทำความสะอาดมากที่สุด 
ซึ่งมีความสามารถในการทำงาน 16.40 kg h-1 เปอร์เซ็นต์แห้ง
โดยน้ำหนักมากกว่า 95% และมีพลังงานไฟฟ้า 0.10 kwh  
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บทคัดย่อ 

การฉีดพ่นสารเคมีคุมฆ่าวัชพืชให้ได้ประสิทธิภาพ จำเป็นต้องเลือกใช้อัตราส่วนและชนิดของสารให้มีความเหมาะสม  
ต่อพื้นที่ดังนั้นการทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบเปรียบเทียบการคุมฆ่าวัชพืชของสารเคมี 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม A  
ไซทรอน บีคาโน บีเคแม็กซ์โพส และกลุ่ม B ทาซีแม็กซ์โปร เบสมอร์ คลีโอ อัตราสารต่อพื้นที ่มี 3 ระดับ คือ ตามคำแนะนำ  
เพิ่มจากคำแนะนำ 20 และ 40 %โดยทดสอบฉีดพ่นด้วยโดรนความเร็ว 2 m/s ในแปลงอ้อยขนาด 9 ไร่ ที่มีวัชพืชอายุมาก โดยแบ่ง
พื้นที่ทดสอบเป็น 7 แปลงย่อย เก็บข้อมูลที่3 วัน และ30 วันหลังพ่นสาร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์โดยอาศัยค่าความสำคัญของวัชพืช
(SDR)ซึ่งมีผลการทดสอบดังน้ี หลังฉีดพ่น 3 วัน พบว่ากลุ่มที่ SDR ดีที่สุดคือ A ที่เพิ่มอัตราสาร 40% และกลุ่ม B ตามคำแนะนำ  
ค่า SDR อยู่ที่ 8.54 และ 7.04% ตามลำดับ เม่ือฉีดพ่น 30 วัน กลุ่มที่ SDR ดีที่สุดคือ กลุ่ม A ที่เพิ่มอัตราสาร 20% ค่า SDR อยู่ที่ 
8.59% ส่วนกลุ่ม B พบว่ากลุ่มที่ให้สารตามคำแนะนำและกลุ่มที่เพิ่มอัตราสาร 40% ค่า SDR ใกล้เคียงกัน 8.64 และ 8.63% 
ตามลำดับ 

 
คำสำคัญ:ค่าความสำคัญของวัชพืช (SDR), โดรน, สารกำจัดวัชพืช 
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Abstract 
Effective weed control requires the information of optimal herbicide type and optimal ratio of herbicide 

per area. Therefore, the objective of this study was to compare the weed control performance of two herbicide 
groups, including A group (Zyton, Becano, and BK-max) and B group ( Tazy-max pro, Besmor, and Clio). The ratio 
of herbicide per area used in this experiment has three levels i.e. standard level, overdose 20% from standard 
level, and overdose 40% from standard level. Weed control was tested using a spraying drone with 2 m/s of 
speed. A 9 rai of sugarcane field with full maturity age of weed growth was used in the experiment. The total 
field area was divided into 7 sub-plots. The data were collected after applying weed control for 3 and 30 days. 
Data analysis was performed using the summed dominance ratio (SDR) method. The results demonstrate that 
overdose 40% from standard level of A group and the standard level of B group provide the best result with 
the lowest SDR of 8.54 and 7.04%, respectively, for the data collected after applying weed control for 3 days. 
For the data collected after applying weed control for 30 days, it found that overdose 20% from standard level 
of A group provide the lowest SDR of 8.59%, whereas the standard level and overdose 40% from standard level 
of B group gave similar SDR of 8.64 and 8.63%, respectively.  
 

Keywords: SDR, Drone, herbicide 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติการให้น้ำทุเรียนโดยใช้ค่าจากถาดวัดระเหย (Epan) โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Arduino รุ ่น MEGA เขียนโปรแกรมด้วย Arduino Software (IDE) โดยมีลำดับขั้นตอนการทำงานดังนี ้อ่านค่าจากเซนเซอร์  
วัดระดับน้ำ (pressure sensor) เพื ่อคำนวณหาค่าการระเหย รับค่าจากเซนเซอร์วัดความเร็วลมความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ  
เพื่อเลือกค่า Kp อ่านค่าข้อมูล Kc, ปริมาณน้ำในดิน (SM), รัศมีทรงพุ่ม, อัตราจ่ายน้ำของหัวมินิสปริงเกลอร์ คำนวณหาปริมาณ 
การใช้น้ำของทุเร ียน ตามสมการ ETc = Kp x Epan x Kc คำนวณเวลาที ่ให้น้ำ ตามสมการ T = IR/q เมื ่อประมวลผลเสร็จ  
ส่งสัญญาณเปิดปั๊มน้ำและโซลินอย์วาล์ว เม่ือทำงานครบเวลาส่งสัญญาณจบทำงาน ทำการติดตั้งและทดสอบที่สถาบันวิจัยเกษตร
วิศวกรรมกรุงเทพฯ การทดสอบแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ปริมาณน้ำในดินเท่ากับศูนย์หรือไม่มีฝนตก กรณีที่ 2 มีปริมาณน้ำ 
ในดินหรือมีฝนตก ผลการทดสอบระบบควบคุมฯ มีการทำงานตามลำดับขั้นตอนตามที่ออกแบบไว้ทั้ง 2 กรณี เปรียบเทียบการวัด
ระดับน้ำที่วัดจากตะขอ (Hook) กับเซนเซอร์วัดระดับน้ำ ความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์เฉลี่ยที่ 13.16% เปรียบเทียบเวลาการให้
น้ำที่คำนวณโดยระบบควบคุมฯ กับเวลาที่คำนวณได้จากสูตร มีความคลาดเคลื่อน 0.52% 

 
คำสำคัญ: ระบบควบคุมอัตโนมัติการให้น้ำ, การระเหยน้ำ, ทุเรียน 
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Abstract 
Developing on Automatic Controller for Irrigation Systems in Durian using Evaporation pan (Epan), 

equipped with Arduino Mega microcontroller, which programmed by Arduino software (IDE). The system receives 
data from sensors, including a water level sensor (pressure sensor) which, calculate water evaporation, a wind 
speed sensor, a humidity sensor, which for selecting Kp culminate in Kc,water content (SM), canopy radius, mini 
sprinkle nozzle flow rate, durian water usage, which calculated from an equation (ETc = Kp x Epan x Kc) and 
watering time from a formular (T = IR/q). The prompt datasets are computed then signal to a pump beside 
solenoid valves; operating time subjected to the program. The system is set at Agricultural Engineering Research 
Institute, Bangkok. The experiments are designed into two cases: case1, soil water content is zero, otherwise it 
is no rain: case2, soil water content is not equal to zero, in other words this case presents existence of the rain. 
The system is tasted to simulate the two experimental circumstances. Comparing a hook gauge, which used for 
measuring water level, and the water level sensor; the discrepancies are 13.16% respectively. Comparing 
watering time of the program and the formula; the discrepancies are 0.52%. 

 
Keywords: Automatic irrigation control system, Evaporation, Durian. 

 
บทนำ 

การปลูกทุเร ียนให้ได้คุณภาพดีนั ้นเกษตรกรต้องให้น้ำ
เหมาะสมกับช่วงเวลาและอายุของทุเรียน เช่น มีการหยุดให้น้ำ
เพื่อกระตุ้นให้ออกดอก หรือในช่วงระยะการเจริญเติบโตของผล 
ระยะ 8-12สัปดาห์หลังดอกบานจะต้องมีการให้น้ำเพื ่อให้  
การพัฒนาผลเป็นไปอย่างสมบูรณ์ (กรมวิชาการเกษตร, 2547) 
และการให้น้ำน้ันต้องเพียงพอถ้าน้อยเกินไปจะทำให้ผลทุเรียน 
มีรูปทรงบิดเบี ้ยวและมีขนาดเล็ก ถ้ามีการให้น้ำมากเกินไป 
จนท่วมขังโคนต้นจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดต่างได้ง่าย  ๆ เช่น  
โรครากเน่าโคนเน่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า
มากขึ้นและพัฒนานำไปใช้ทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคการเกษตร
ด้วย เช่น รถแทร็กเตอร์ไร้คนขับและระบบควบคุมการให้น้ำพืช 
เป็นต้น ระบบควบคุมการให้น้ำพืชที ่จำหน่ายในท้องตลาด 
มีหลายแบบ เช่น แบบตั ้งเวลา ( Irrigation Timers) ระบบน้ี
สามารถตั้งเวลาโดยตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1วินาทีถึง 12 ชั่วโมงหรือ
ระบบสั่งการ เปิด - ปิด ปั๊มน้ำผ่าน Application ในโทรศัพท์ 
มือถ ือ ซึ ่งระบบควบคุมด ังท ี ่กล ่าวไม่สามารถคำนวณหา 
ความต้องการน้ำของพืชได้ เกษตรกรจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลา
การให้น้ำเองตามความเชื่อหรือประสบการณ์ของเกษตรกร  
แต่ในทางวิชาการหากต้องการคำนวณหาความต้องการใช้น้ำ
ของพืชนั ้นมีหลายวิธี แต่วิธีที ่ได้รับการยอมรับและนิยมใช้  

ในงานเกษตรชลประทาน (ธีระพล, 2549) คือการหาปริมาณ
การใช้น้ำของพืชโดยอาศัยข้อมูลภูมิอากาศหรือเรียกอีกอย่าง
หนึ ่งว่าการหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (Reference 
Crop Evapotranspiration; ETo) โดยที ่ส ูตรของ Modified 
Penman และ Pan Method ได้ร ับความนิยมมากที ่สุด แต่
สมการของ Modified Penman ต ้องใช ้ข ้อมูลภ ูม ิอากาศ 
เป็นจำนวนมากซึ ่งการจะพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติเป็น 
เรื ่องยากเพราะต้องใช้เซนเซอร์วัดข้อมูลและบันทึกข ้อมูล  
เป็นจำนวนมาก ที่สำคัญเซนเซอร์ที่ใช้วัดไม่มีขายในท้องตลาด
ทั่วไปส่วนสูตรของ Pan Method นั้นใช้ค่าปริมาณการระเหย
น้ำจากถาดวัดระเหย (Epan) แบบเอ ซ่ึงใช้ค่าที่ไม่ซับซ้อนมาก
ผลลัพธ์ที ่ออกมาเป็นไปในทางเด ียวกันกับสูตร Modified 
Penmanการจะพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายกว่า 
เพราะใช้เซนเซอร์วัดข้อมูลและบันทึกข้อมูลจำนวนน้อยกว่า  
ที่สำคัญเซนเซอร์ที่ใช้วัดมีขายทั่วไปในท้องตลาดและปัจจุบัน  
มีบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สำเร็จรูป ที ่รวมเอาตัวไมโคร 
คอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จำเป็น 
มาไว้ในบอร์ดเดียวกันทำให้ง่ายต่อการนำไปพัฒนาเป็นอุปกรณ์
ควบคุมต่าง ๆ เช่น เครื่องให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแบบแยก 
ถังปุ๋ยสำหรับอ้อย (ขนิษฐ์, 2560) คณะผู้วิจัยจึงมีแนวความคิด
ที่จะใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สำเร็จรูปน้ี และพัฒนาโปรแกรม 
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เพื ่อให้อ่านค่าการระเหยน้ำจากถาดวัดการระเหย (Epan) 
ออกมาเป ็นสัญญาณดิจ ิตอล (Digital) ในการคำนวณหา 
ความต้องการน้ำของพืช (ETc) เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำหรือเวลา
การให้น้ำที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและแม่นยำพร้อมทั้งปรับใช้
ให้เหมาะสมกับการปลูกทุเรียน ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตทุเรียนและการใช้น้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

วิธีหาปริมาณความต้องการใช้น้ำของพืช 
วิธี Pan Method วิธีน้ีใช้ค่าปริมาณการระเหยน้ำจากถาด

วัดระเหย (Epan) แบบเอ ซึ ่งใช้ค่าที ่ไม่ซับซ้อนมากผลลัพธ์ 
ที่ออกมาเป็นไปในทางเดียวกันกับวิธี Modified Penman และ
วิธีอ่ืน ๆ โดยมีการคำนวณหาค่า ETo ได้ตามสมการที่ (1)  

สมการ  ETo = Kp × Epan (1) 

ETo =  ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (mmd-1) 

Kp = สัมประสิทธ์ิถาดวัดการระเหยสำหรับถาดวัดแบบเอ 

Epan = ปริมาณการระเหยน้ำจากถาดวัดการระเหยแบบเอ 
(mm) 

 
สมการของ Pan Method ยังไม่ได้นำตัวแปรชนิดของพืช

มาเกี่ยวข้อง เพื่อให้การคำนวณหาความต้องการใช้น้ำของพืช
ใกล้เคียงกับความเป็นจริง  ดิเรกและคณะ (2545) ได้แนะนำวิธี
คำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชตามสมการที่ 2 โดยมีการ
นำค่าสัมประสิทธ์ิการใช้น้ำของพืช (Kc) นำมาคำนวณด้วยท 

สมการ  ETc= Kp × Epan × Kc (2) 

Kc = ค่าสัมประสิทธ์ิการใช้น้ำของพืช (หิรัญ, 2546) 
 

ซึ่งเวลาการให้น้ำสามารถคำนวณจากความสมการดังน้ี 
(Tayel et. al., 2008) 

𝑇 =
𝐼𝑅

𝑞
(3) 

และ 𝐼𝑅 = 𝐸𝑇𝑐.
𝐴

𝐸𝑖
 

T = เวลาที่ให้น้ำ (h) 

q = อัตราการจ่ายน้ำของหัวมินิสปริงเกลอร์ (Lh-1) 

IR = ความต้องการน้ำของพืช (L) 

ETc = ความต้องการใช้น้ำของพืชหรือทุเรียน (mm) 

A = พื้นที่ทรงพุ่ม(m2) 

Ei = ประสิทธิภาพของระบบให้น้ำ = 85% (ดิเรก, 2545) 
 
การออกแบบและเขียนโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติการ  
ให้น้ำพืช 

ระบบควบคุมอัตโนมัติการให้น้ำพืช (Figure 1a) ใช้ Arduino  
รุ่น MEGA เพื่อรับค่าจากเซนเซอร์ต่าง ๆ มาคำนวณหาปริมาณ
น้ำที่ต้องให้กับพืช และเขียนโปรแกรมด้วยArduino Software 
(IDE) โดยมีลำดับขั้นตอนการทำงานดังนี้ ให้อ่านค่าการระเหย
น้ำจากถาดวัดการระเหย (Epan) อ่านค่าจากเซนเซอร ์ วัด
ความเร็วลมและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเลือกค่า Kp เพื่อ
ใช้ในการคำนวณหาความต้องการน้ำของพืช (ETc) ตามสมการ
ที่ 2 และคำนวณเวลาการให้น้ำตามสมการที่ 3 ในการคำนวณ
เพื่อหาค่าตามสมการที่ 2 และ 3 นั้นต้องมีการป้อนค่าต่าง ๆ 
ดังนี้ค่า Kc, ปริมาณน้ำในดิน (SM), รัศมีทรงพุ่ม, อัตราจ่ายน้ำ
ของหัวมินิสปริงเกลอร์เมื่อคำนวณเวลาการให้น้ำเสร็จระบบ
ควบคุมฯนี้จะส่งสัญญาณเปิดชุดปั๊มน้ำและเปิดโซลินอย์วาล์ว
เมื่อทำงานครบเวลาที่คำนวณได้ระบบฯจะส่งสัญญาณปิดชุด  
ปั๊มน้ำปิดโซลินอย์วาล์วและจบการทำงาน  

สำหรับการทำงานมีการออกแบบดังน้ี กรณีที่ 1 ไม่มีฝนตก 
(SM = 0) ปริมาณน้ำในดินเท่ากับศูนย์ กรณีที ่ 2 มีฝนตก
(SM>0) หมายความว่าเมื ่อมีฝนตก ดินจะมีความชื ้นหรือมี
ปริมาณน้ำในดินเม่ือวันต่อมามีการคำนวณค่าความต้องการน้ำ
ของพืชจะต้องนำมาลบ จนกว่าค่าปริมาณน้ำในดินจะน้อยกว่า
ศูนย์ระบบถึงจะมีการคำนวณเวลาให้น้ำ 

 
สร้างอุปกรณ์วัดค่าการระเหยน้ำในถาด (Epan) พร้อมระบบ
ควบคุมอัตโนมัติการให้น้ำพืช 

จากการทดสอบเซนเซอร์วัดระดับน้ำที่ขายในท้องตลาด
พบว่าเกิดปฏิก ิร ิยาทางไฟฟ้าเคมีหร ือบางร ุ ่นค ่าที ่วัด ได ้ มี  
ความละเอียดประมาณ 5 mm ซึ ่งไม่ละเอียดเพียงพอที ่จะ
นำมาใช้วัดค่าการระเหยในถาด Epanได้ จึงได้ทำการปรับ
ใช้pressure Sensor(Figure 1b) เพื่อวัดระดับน้ำ ซึ่งการปรับ
ใช้ลักษณะนี ้เพื ่อแก้ปัญหาการเกิดปฏิกิร ิยาทางไฟฟ้าเคมี  
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pressure Sensor มีขนาดประมาณ 20 mm สามารถต่อให้ท่อ
ที่ใช้วัดมีความ 15 cm  ซึ่งมีขนาดความลึกที่เหมาะสมทำการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการสามารถวัดระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลง  
ได้ละเอียดขนาด 0.1 mmการทดสอบให้ทำงานแบบต่อเนื่อง
เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จะไม่ปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมี เพราะไม่มีส่วน
ของไฟฟ้าสัมผัสกับน้ำ ทำการทดสอบโดยการ ปิด-เปิดpressure  
Sensor ค่าที่ได้พบว่าไม่เปลี่ยนแปลงและไม่ต้องทำการ calibration  
ใหม่ทุกครั้งที่เปิด 

  
a) Automatic Controller b) Pressure Sensor 

Figure 1 Automatic Controller for Irrigation Systems 
and Pressure Sensor 

 
การทดสอบการทำงานระบบควบคุมอัตโนมัติการให้น้ำพืช 

การทดสอบการทำงานระบบควบคุมฯ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ 
การใช้น้ำของพืช (Kc ของทุเรียน) ทำการลดระดับน้ำในถาด 
วัดระเหย หลังจากน้ันเปิดระบบควบคุมฯ บันทึกค่าการระเหย 
ที่วัดได้จากตะขอ (Hook) ค่าที่วัดเซนเซอร์และเวลาการใหน้้ำ 
การทดสอบทั ้งสองกรณีตามที ่ออกแบบไว้โดยการทดสอบ
เปรียบเทียบการตอบสนองของเซนเซอร์วัดระดับน้ำเทียบกับ
ตะขอโดยให้จำนวนวันเป็นจำนวนซ้ำของการทดลอง แต่ละ  
การทดลองมีการเก็บข้อมูล 4 ซ้ำ 

 
ผลและวิจารณ์ 

การทดสอบ pressure Sensor เพื ่อใช้เป็นเซนเซอร์วัด
ระดับน้ำ โดยหาความสัมพันธ์ของค่าไฟฟ้ากับระดับน้ำ ดังผล
การทดลองใน Figure 2 พบว ่าท ี ่ ระด ับ 25 – 55 mm มี
ความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงตามสมการy = 5.0958x + 10812  
มีค่า R2 = 0.9499 ซ่ึงจะใช้สมการดังกล่าวในโปรแกรม 

 
Figure 2 Relationshipbetweenelectricity and water level. 

 
ผลการทดสอบกรณีที่ 1 ไม่มีฝนตก (SM=0) พบว่า การวัด

การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำโดยตะขอ (Hook) และการวัดโดย
เซนเซอร์ให้ค่าที่ใกล้เคียงกัน โดยค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์มีค่า
มากกว่าค่าที ่วัดได้จากการใช้ตะขอ โดยมีค่าความแตกต่าง
ตลอดการทดลองฉลี่ยที่ 13.16 % ในส่วนของระยะเวลาในการ
ให้น้ำซ่ึงเป็นผลที่เก่ียวเน่ืองจากการวัดปริมาณการเปลี่ยนแปลง
ของระด ับน้ำท ั ้งสองรูปแบบ ให ้ค ่าระยะเวลาการให้น้ำที่
ใกล้เคียงกัน โดยระยะเวลาการให้น้ำที่ได้จากการคำนวณโดย
การใช้สูตรมีค่ามากกว่ากว่าการคำนวณโดยระบบควบคุมฯ  
ที่ 0.52 %  
 
Table 1 Water level measurement statistic (SM = 0). 

 x̄  SD t sig 

Hook 6.48 0.85 -1.152 0.29 
Sensor 7.35 1.26   

* The means are significantly different (P < 0.05) 

 
ทำการทดสอบทางสถิติโดยวิธ ี T-test ระหว่าง ตะขอ 

(Hook) กับ เซนเซอร์วัดระดับน้ำ ดังแสดงใน Table 1 พบว่า
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที ่ระดับความเช ื ่อมั ่น 95%  
แสดงว่าเซนเซอร์สามารถทำงานได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
กับตะขอ โดยระดับความสูงของระดับน้ำเฉลี่ยที่วัดด้วยเซนเซอร์ 
มีค่ามากกว่าการวัดด้วยตะขอ 0.87 mm 
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Table 2 Watering Time (SM =  0). 

 x̄  SD t sig 

Sensor 18.31 3.15 -0.43 0.97 
Manual 18.40 3.14   

* The means are not significantly different (P<0.05) 

 
การทดสอบทางสถิติเปรียบเทียบกันระหว่างระยะเวลา 

การให้น้ำโดยระบบให้น้ำอัตโนมัติและแบบใช้การคำนวณ 
ด้วยมือด ังแสดงใน Table 2 พบว่าไม่ม ีความแตกต่างกัน 
ทางสถิติอย ่างมีน ัยสำคัญที ่ระดับความเชื ่อมั ่น 95% โดย
ระยะเวลาเฉลี ่ยการให้น้ำที่ ได้จากการคำนวณด้วยมือมีค่า
มากกว่าการให้น้ำแบบอัตโนมัติที่ 0.09 min ซ่ึงความแตกต่างน้ี
อาจเป็นผลมาจากการคำนวณที่โปรแกรมคิดเวลาการทำงาน
เป็นมิลลิวินาทีเมื ่อแปลงหน่วยเป็นนาที ทำให้เกิดการปัด
ทศนิยมของตัวเลขได้ 

ผลการทดสอบกรณีที่ 2 มีฝนตก (SM=3.5) พบว่าระบบ
ควบคุมอัตโนมัติการให้น้ำพืชสามารถทำงานได้ตามลำดับ
ขั ้นตอนตามที ่ออกแบบไว้ คือช่วงวันที ่ 1 – 3 โปรแกรมมี 
การทำงาน มีการอ่านค่าระดับน้ำที่ลดลง แต่โปรแกรมไม่คำนวณ 
เวลาการให้น้ำเพราะค่าปริมาณน้ำในดิน (SM ) ยังไม่เท่ากับ
ศูนย์ หรือหมายถึงดินยังมีน้ำอยู่ จนถึงวันที่ 4 เมื่อมีการอ่าน
ระดับน้ำ โปรแกรมถึงจะคำนวณเวลาการให้น้ำและสั ่งเปิด 
ชุดปั๊มน้ำ ในวันที่ 5มีฝนตกลงในถาดวัดระเหย (Epan) ทำให้
ระด ับสูงข ึ ้น ทำให ้ค ่าEpanที ่คำนวณได ้ต ิดลบ โปรแกรม 
ไม่คำนวณเวลาการให้น้ำและจะนำค่าปริมาณน้ำในดินมาคิด
เป็น 3.5 (ตามค่าที่ตั้งไว้) ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่ออกแบบไว้ 

 
สรุป 

การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติการให้น้ำทุเรียนโดยใช้ค่า
จากถาดวัดระเหย (Epan) มีการนำค่าสัมประสิทธ์ิการใช้น้ำของ
พืช (Kc) นำมาคำนวณเพื่อให้การคำนวณหาความต้องการใช้น้ำ
ของทุเรียนใกล้เคียงกับความเป็นจริงและใช้ pressure sensor 
เป็นเซนเซอร์วัดระดับน้ำ โดยค่าที ่วัดได้จากเซนเซอร์มีค่า
มากกว่าค่าที่วัดได้จากการใช้ตะขอ เฉลี่ยที่ 13.16 % หรือ 0.87 
mm การคำนวณเวลาให้น้ำมีความแตกต่าง0.5% หรือ 0.09 
minระบบควบคุมอัตโนมัติการให้น้ำทุเรียนสามารถคำนวณ
เวลาการให้น้ำได้ซ่ึงมีการทำงานได้ตามลำดับขั้นตอนที่ออกแบบไว้ 
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บทคัดย่อ 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทำนายปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลังสดโดยใช้สเปกโทร  
สโกปีใกล้อินฟราเรด (NIR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดค่าแป้งในหัวมันสำปะหลังที่ใช้สำหรับโครงการปรับปรุงพันธุ์ กา รศึกษาน้ี 
ใช้เครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์แบบพกพาในช่วงความยาวคลื่น 570–1031 นาโนเมตรในการประเมินแป้งในหัว 
มันสำปะหลังสด แบบจำลองการทำนายถูกสร้างขึ ้นโดยใช้การถดถอยกำลังสองน้อยที ่สุดบางส่วน (Partial least square 
regression)กับเนียร์อินฟราเรดสเปกตรัมสเปกตรัมที ่ได้ร ับในโหมดอินเตอร์แอ็คแท้น (interactance)โดยแบบจำลองที ่ มี
ประสิทธิภาพได้รับการพัฒนาจากพื้นที่ความยาวคลื่น 600–1000 นาโนเมตรโดยมีการปรับปรุงสเปกตรัมโดยใช้การทำอนุพันธ์
อันดับสอง ผลลัพธ์ของแบบจำลองให้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) และค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยรากของชุดสร้าง
แบบจำลอง (Root mean square error of calibration)ที่ 0.73 และ 1.93% ตามลำดับ ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าเทคนิคเนียร์
อินฟราเรดสเปกโทรสโปปีสามารถประเมินแป้งในหัวมันสำปะหลังได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางเลือกที่เหมาะสม
สำหรับนักพัฒนาพันธ์ุเพื่อใช้วัดและติดตามพฤติกรรมการสะสมแป้งในหัวมันในระหว่างการพัฒนาพันธ์ุ 
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Abstract 
This objective of this experiment is feasibility study the prediction of starch content (SC) of cassava 

tubers using near-infrared (NIR) spectroscopy, aiming to measure the SC in cassava tubers utilised for a breeding 
programme. This study applies a portable NIR spectrometer across the wavelength range of 570–1031 nm in 
the evaluation of SC in fresh cassava tubers. The prediction models are established using partial least squares 
(PLS) regression with NIR spectra obtained in interactance mode. The effective model was developed from the 
wavelength region of 600–1000 nm with spectral pre-processing of the second derivative, giving the coefficient 
of determination (R2) and root mean square error of calibration (RMSEC) of 0.73 and 1.93%, respectively. The 
result demonstrates that SC of cassava tubers can be measured by a spectroscopic method. Besides, it can be 
used as an alternative tool which is appropriate for the breeder use to follow the behaviour of SC during 
breeding. 
 

Keywords: casssava, NIR, starch content 

 



การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 22 
12-13 พฤษภาคม 2564 จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

263 

 

การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 22 
วันท่ี 12-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

การศึกษาเปรียบเทียบค่าทางไฟฟ้าของตัวอย่างปาล์มน้ำมันด้วยหัววัดแบบเข็มและหัววัดทรงกระบอกกับ
เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้ามาตรฐาน  
Contrastive Study on Electrical Properties of Oil Plam Samples Between Needle and 
Cylinder Measuring Probs with Standard Electrical Multimeters 

ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร1**, ชูศักด์ิ ชวประดิษฐ์1, นายพงษ์รวี นามวงศ์1, ปริญญวัฒน์ อยู่ทองอินทร์1, คชธร อ่างบุญพงษ์1, 
สุรชาติ ระย้าทอง1, 
Preedawan Chaisrichonlathan1 * , ChusakChavapradit1 , PongraweeNamwong1 , ParinyawatYoothongin1 , 
KochathornAngboonpong1, Surachart Rayathong1 
1กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ, 10900 
1 Department of Agriculture, Bangkok, 10900 

**Corresponding author: Tel: +66-8-0588-4959, Fax: +66-2-529-0664, E-mail: jasmine.1100@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันในช่วงที่ปาล์มสุกพอดีจะได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงสุดซึ่งจะทำให้เกษตรกรและประเทศมีรายได้
เพิ่มขึ้น อีกทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายจะประกาศบังคับการซื้อขายปาล์มทะลายตามเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่อทะลาย  
แต่ปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มที่สามารถวัดได้ถูกต้อง รวดเร็ว สอดคล้องกับการวัดด้วยวิธีมาตรฐาน โดยการ
ซื้อขายปาล์มทะลายในปัจจุบันยังขึ ้นอยู ่กับความพอใจของผู ้ซื้อทำให้การซื้อขายขาดความยุติธรรม การออกแบบเครื่องวัด
เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มในทะลายปาล์มต้องคำนึงถึงลักษณะของปาล์มทะลายมีส่วนที่ให้น้ำมันและไม่ให้น้ำมันอีกทั้งมีความสุก  
แก่ของผลปาล์มไม่เท่ากันทั ้งทะลาย การศึกษาความสัมพันธ์ของค่าทางไฟฟ้า เช่น ความจุไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า  
กับความชื้นของตัวอย่างปาล์มเป็นแนวทางที่จะหาเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มโดยใช้เวลาสั้นในการตรวจวัดได้ โ ดยออกแบบสร้าง 
และทดสอบหัววัด 2 แบบ ได้แก่ หัววัดแบบทรงกระบอกใส่ผลปาล์ม 25 ผล หัววัดแบบเข็มแบบแทงผลปาล์มที่ละผล พบว่า  
หัววัดแบบทรงกระบอกมีความแม่นยำกว่าหัววัดแบบเข็ม โดยความจุไฟฟ้าเป็นคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เหมาะสมสอดคล้องกับ  
การวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มด้วยวิธีมาตรฐาน 

 
คำสำคัญ: ปาล์มทะลาย, ความจุไฟฟ้า, การวิเคราะห์องค์ประกอบทะลา 
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Abstract 
Harvesting of oil palm at ripening stage will provide highest percentage of oil and cause in increasing of 

farmer and country incomes. Ministry of Agriculture and Cooperatives policy for oil palm looking forward to 
announce a regulation for palm dealing to be committed on oil percentage.  Nevertheless, there is currently 
no accurate, fast and standardized instruments for measuring palm oil percentage. Fresh bunch price is presently 
unfair set by buyer.  Consideration of all oil palm bunch characteristics consists of oil and non-oil portions and 
irregular maturity of oil palm bunch had to be concluded in design and development of palm oil percentage 
meter.  Study on relationship between electrical properties such as resistance and capacitance and moisture 
content of plam samples were established as short period of oil percentage determination.  Electrical probes 
have been developed for measuring electrical properties of oil palm, measured electrical properties value. Two 
electrical probes consisted of cylindrical type pitcheramd needle types were designed, constructed and tested. 
Methods of measurement of the probes were different such as 25 palm fruits were packed and measured in 
cylindrical type pitcher. Results showed that appropriate probe is cylindrical typeand apposite electrical 
property is capacitance. 
 
Keywords: Palm bunch, Capacitance, Composition analysis method 
 

บทนำ 

การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันในช่วงที่ปาล์มสุกพอดีจะทำให้  
ได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันดีที ่สุด  ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
โดยจะมีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 21 เปอร์เซ็นต์แทนที ่จะเป็นแค่  
17 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณาจากผลผลิตที่เท่ากัน 11.62 ล้านตัน  
จะทำให้ประเทศไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น 90,000 ล้านบาทต่อปี 
โดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มถึง 781,000 ไร่ (เพ็ญศิริ, 2557) 
การซ้ือขายปาล์มน้ำมันส่วนใหญ่อยู่ในสภาพการขายทั้งทะลาย
ปาล์มโดยทะลายปาล์มน้ำมันประกอบด้วย ก้านทะลาย  
ก้านทะลายย่อย และผลปาล์มน้ำมัน ผลปาล์มน้ำมันไม่ มี  
ก้านผล (Sessile drupe) ประกอบด้วย ผิวเปลือกนอก (Exocarp)  
ชั ้นเปลือกนอก (Mesocarp) และเมล็ดประกอบด้วย กะลา 
(Endocarp) และเนื้อในเมล็ด (Endosperm) (อรรัตน์ และคณะ,  
2554) ส่วนที่ให้น้ำมันมี 2 ส่วน คือ เปลือกชั้นกลาง (Mesocarp)  
และส่วนเน้ือในเมล็ด (Endosperm) 

เปอร์เซ็นต์น้ำมันส่วนใหญ่ได้มาจากชั้นเปลือก (Mesocarp)  
สอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 5702-2562 เรื่อง 
ทะลายปาล์มน้ำมัน ซึ่งกำหนดให้การวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันจาก
การสกัดผลปาล์มน้ำมันโดยไม่รวมเนื้อในเมล็ดปาล์มด้วยวิ ธี 
American oil chemists society (AOCS) official method 

Ac-3-44 หลักการ Solvent extraction (Soxtec system) (สำนักงาน 
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2562)  แต่เนื่องจาก 
ความสุกแก่ของผลปาล์มในทะลายปาล์มไม่เท่ากันทั้งทะลาย 
โดยมีการสุกจากด้านนอกสุดของทะลายเข้าสู่ก้านทะลาย ทำให้
เปอร์เซ็นต์น้ำมันของแต่ละผลปาล์มในทะลายปาล์มไม่เท่ากัน 
และเพื่อให้เกิดมาตรฐานการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันเพื่อให้ 
ได้ราคาที่เป็นธรรมจึงมีการคิดกระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ทะลายปาล์ม (Bunch analysis) เพื่อเป็นวิธีมาตรฐานในการ
สุ่มตัวอย่างผลปาล์มจากทะลายแล้วนำมาสกัดน้ำมันด้วย Soxtec  
system (Hartley, 1988, ธีระ, 2554, กรมวิชาการเกษตร , 
2548 และ เบญจมาภรณ์ 2553) วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทะลายปาล์มเป็นวิธีที่ประกอบด้วยหลายขั ้นตอน เพื่อให้ได้
ตัวแทนของผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายไปวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์
น้ำมันในห้องปฏิบัติการ และเทียบกลับมาเป็นเปอร์เซ็นต์น้ำมัน
ทั้งทะลายปาล์ม 

ส่วนประกอบของชั ้นเปลือก (Mesocarp) ประกอบด้วย 
เส้นใย (Fiber) น้ำมัน (Oil) และ น้ำ (Water) ปริมาณน้ำมัน 
ปริมาณน้ำในเปลือก mesocarp และความสุกของผลปาล์ม 
มีความสัมพันธ์ที ่สอดคล้องกัน  เมื่อผลปาล์มดิบพัฒนาเป็น  
ผลปาล์มสุกจะมีปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นและมีปริมาณน้ำลดลง 
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ปริมาณน้ำมันและปริมาณน้ำจะค่อนข้างคงที่หลังผลปาล์มสุก
ในสัปดาห์ที ่ 20 (กรมวิชาการเกษตร , 2548) โครงการวิจัย 
จึงเสนอแนวความคิดที่ใช้หาเปอร์เซ็นต์น้ำมันในทะลายปาล์ม 
จากการท่ีเปอร์เซ็นต์น้ำมันในช้ัน mesocarp มีความสัมพันธ์
แบบผกผันกับปริมาณน้ำ และปริมาณน้ำในวัสดุมีความสัมพันธ์ 
กับค่าทางไฟฟ้าของวัสดุ ได้แก่ ค่าความต้านทานไฟฟ้า  
ค่าความจุไฟฟ้าในรายงานฉบับนี ้เป็นการทดลองเบื ้องต้น 
โดยการหาความสัมพันธ์ของค่าทางไฟฟ้ากับเปอร์เซ็นต์ความชื้น 
ในเปลือกปาล์มสดเท่านั้น ยังไม่ได้เทียบค่าความชื้นเปลือกปาล์ม 
กับค่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ได้จากวิธีการสกัดซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน 
ซ่ึงจะรายงานผลในโอกาสต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

การออกแบบหัววัด 
ในรายงานฉบับนี้เป็นการออกแบบหัววัด 2 แบบ ได้แก่ 

หัววัดแบบเข็ม และหัววัดแบบทรงกระบอก โดยหัววัดแบบเข็ม
ซึ่งประกอบด้วยเข็มเหล็กกล้า 2 เข็ม ขนาดยาว 10 มิลลิเมตร 
มีระยะห่าง 5 มิลลิเมตร ทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้า ออกแบบให้  
ติดแน่นอยู่กับด้ามจับทำด้วยแท่งเทปล่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
25 มิลลิเมตร ยาว 150 มิลลิเมตร ขั้วไฟฟ้าต่อสายสัญญาณเข้า
เครื่องวัดไฟฟ้ามาตราฐานได้ (Figure 1) การออกแบบหัววัด
แบบเข็มคำนึงรูปทรงของผลปาล์มซึ ่งไม่เป็นทรงกลม และ
พิจารณาในส่วนที่ผลปาล์มมีเนื้อนูนสุงตรงตำแหน่งกลางจาก
การวัดขนาดผลปาล์ม เบื ้องต้น 100 ผล มีความหนาของ 
เน้ือส่วนน้ีเฉลี่ย 13 มิลลิเมตร 

ส่วนหัววัดแบบทรงกระบอกได้ทำการออกแบบ โดยเริ่มจาก 
การวัดขนาดผลปาล์มเบื้องต้น จำนวน 100 เมล็ด ด้วยเวอร์เนยีร์ 
คาลิปเปอร์ พบว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในแต่ละด้าน กว้าง 29.25 
มิลลิเมตร ยาว 45.18 มิลลิเมตร หนา 25.21 มิลลิเมตร และ
ขนาดเล็กที่สุดในแต่ละด้าน กว้าง 12.46 มิลลิเมตร ยาว 24.91 
มิลลิเมตร หนา 14.41 มิลลิเมตร  เม่ือนำผลปาล์มจากตัวอย่าง
การวิเคราะห์องค์ประกอบทะลาย 25 เมล็ดจำนวน 10 ซ้ำ  
มาหาปริมาตรบรรจุโดยใส่ในกระบอกขนาด กว้าง 70 มิลลิเมตร 
ยาว 70 มิลลิเมตร พบว่าความสูงรวมของผลปาล์มเฉลี่ยมีค่า 
80 มิลลิเมตร การออกแบบหัววัดแบบทรงกระบอกคำนึงถึง
ลักษณะผลปาล์มวางซ้อนกันและต้องการให้ไฟฟ้าไหลจาก
ขั้วไฟฟ้าด้านหน่ึงไปยังผลปาล์มผลหน่ึงแล้วไปยังผลปาล์มอีกผล

ก่อนถึงขั้วไฟฟ้าอีกด้านหน่ึง อีกทั้งต้องมีลักษณะเป็นการวัดค่า
ทางไฟฟ้าแบบเฉลี่ยทุกผลพร้อมกัน จึงทำการออกแบบหัววัด
สองขั้วแบบทรงกระบอกโดยมีแกนตรงกลาง (Figure 2) เส้น 
ผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ผนังด้านในเป็นแผ่นทองแดงทำหน้าที่เป็น
ขั้วไฟฟ้าขั้วหนึ่ง แกนตรงกลางเป็นทองแดงทรงกระบอกกลวง
ขนาด 1 5/8 นิ ้วทำหน้าที ่เป็นขั ้วไฟฟ้าอีกขั้วหนึ ่ง ขั ้วไฟฟ้า 
ทั้งสองของหัววัดต่อกับฐานรอง ดัง Figure 3 โดยกระบอกวัด
สามารถถอดออกจากฐานรองเพื่อการบรรจุตัวอย่างผลปาล์ม
จากตัวอย่างการวิเคราะห์องค์ประกอบทะลายได้โดยสะดวก 
และสามารถทำการวัดค่าทางไฟฟ้าต่าง ๆ ได้ 

 
Figure 1 Electrode pins probe 

 

 
Figure 2 Cylindrical probe 

 

 
Figure 3 Utilization ofcylindrical probe 
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วิธีการทดลอง 
ทะลายปาล์มพันธุ์ สุราษฎร์ธานี 2 จำนวน 125 ทะลาย 

ประกอบด้วย ทะลายปาล์มดิบ ทะลายปาล์มก่ึงสุก และทะลาย
ปาล์มสุก ถูกวิเคราะห์องค์ประกอบทะลายโดยการสุ่มเลือก  
15 ก้านช่อต่อซ้ำ จำนวน 2 ซ้ำต่อทะลาย แล้วเลือกตัวอย่าง  
ผลปาล์ม 25 ผลต่อซ้ำ จากการเลือกผลปาล์มจากกลุ่มผลใหญ่
และกลุ่มผลเล็ก ซึ่งจะมีทั้งหมด 250 ซ้ำ นำผลปาล์ม 25 ผล 
ต่อซ้ำที่ได้มาใส่ในหัววัดแบบทรงกระบอก เขย่าเบา ๆ เพื่อให้ 
ผลปาล์มขยับเข้าที่ อ่านค่าความสูงของผลปาล์มในกระบอก 
และนำกระบอกใส่ฐานรองซึ ่งต่อสายสัญญาณเข้ากับเครื่อง 
วัดไฟฟ้ามาตรฐาน (Figure 4) แล้วนำผลปาล์มผลเล็กและผลใหญ่ 
อย่างละ 5 ลูก แทงด้วยหัววัดแบบเข็มสำหรับการวัดทีละผล  
ที่บริเวณที ่มีเนื้อนูนที ่สุดกลางผล เสียบให้เข็มจมมิด หัววัด  
แบบเข็มต่อสายสัญญาณเข้ากับเครื ่องวัดไฟฟ้ามาตรฐาน 
(Figure 5) ทำการวัดค่าความจุไฟฟ้าจากเครื่องวัดไฟฟ้ามาตรฐาน  
DT-9205 และวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจากเครื่องวัดไฟฟ้า 
Fluke 114 ทำการบันทึกผล จากนั้นนำผลปาล์มมาหั่นเปลือก
เป็นชิ ้นบางหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร เกลากะลาให้เกลี้ยง  
แล้วอบเปลือกปาล์มให้แห้ง เพื่อหาค่าความชื้นเปลือกผลปาล์ม 

 
Figure 4 Comparison test on resistance multi-meter 
Fluke-114 and capacitance multi-meter DT-9205A. 
 

 
Figure 5 Utilization of electrode pins probe 

 
ผลและวิจารณ์ 

ผลวิเคราะห์การทดลองพบว่าความจุไฟฟ้าของผลปาล์ม
แบบใช้หัววัดแบบทรงกระบอก มีค่าความสัมพันธ์กับเปอร์เซ็นต์
ความชื้นของเปลือกปาล์มสูงที่สุด ดัง Figure 6 - 9 โดยปาล์มอ่อน 
ซึ่งมีความชื้นของเปลือก 85 %wb มีค่าความจุไฟฟ้า 14 nF
และปาล์มแก่ซึ่งมีความชื้นของเปลือก 32 %wb มีค่าความจุ
ไฟฟ้า 82 nF เหมาะสมที่จะเป็นค่าทางไฟฟ้าที่จะใช้วัดปริมาณ
น้ำมันทางอ้อมให้ได้ค่าที่น่าเชื่อถือ 

 
Figure 6 Relationship between % moisture content of 
two palm height levels in a cylindrical probe and 
capacitance values (nF) from DT9205A multi-meter 
 



การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 22 
12-13 พฤษภาคม 2564 จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

267 

 
Figure 7 Relationship between % moisture content of 
two palm height levels in a cylindrical probe and 
resistance values (kOhms) from Fluke 114 multi-meter 
 

 
Figure 8 Relationship between % moisture content of 
two palm fruit sizes by using electrode pins probe and 
capacitance values (nF) from DT9205A multimeter 
 

 
Figure 9 Relationship between % moisture content of 
two palm fruit sizes by using electrode pins probe and 
resistance values (kOhms) from Fluke 114 multi-meter 
 

สรุป 

หัววัดแบบทรงกระบอกมีความเหมาะสมในการออกแบบ
เป็นเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มในทะลายปาล์มด้วยค่า  
ทางไฟฟ้ามากกว่าหัววัดแบบเข็ม โดยค่าทางไฟฟ้าที่เหมาะสม
ในการออกแบบเครื ่องวัดฯ คือ ความจุไฟฟ้า ดังนั ้นผู ้วิจัย  
จะดำเนินการออกแบบ สร้าง และทดสอบวงจรวัดความจุไฟฟ้า
ซึ่งสามารถวัดความจุไฟฟ้าในช่วงซึ่งครอบคลุมความจุไฟฟ้า  
ของผลปาล์มดังกล่าว เพื่อสร้างต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์
น้ำมันปาล์มในทะลายปาล์มด้วยค่าทางไฟฟ้าต่อไป 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันมีการนำโดรนฉีดพ่นทางเกษตรเข้ามาใช้ในการแปลงเกษตรกรรมกันอย่างแพร่หลาย แต่ยังไม่สามารถใช้งานโดรน
ฉีดพ่นได้อย่างเต็มความสามารถของโดรน เนื่องจากโดรนต้องจอดรอการผสมสารเคมี หลังจากทำการฉีดพ่นฯ  จนหมดถังบรรจุ 
ในแต่ละรอบที ่บินฉีดพ่น การที่งานผสมสารเคมีใช้เวลามากกว่างานบินฉีดพ่น เพราะวิธีผสมสารเคมีปัจจุบัน ใช้แรงงานคน  
และอุปกรณ์อย่างง่ายในการตวงวัดสารเคมีและการผสมสารเคมีให้ละลายกับน้ำจนเป็นเน้ือเดียวกัน ดังน้ัน ในกรณีที่ผสมสารเคมี 
ที่ไม่ใช่ของเหลว จึงมักมีปัญหาเพิ่มขึ้น กล่าวคือ สารละลายภายหลังการผสมฯไม่เป็นเนื้อเดียว ส่งผลให้เกิดการอุดตันที่หัวฉีด 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาพัฒนาเครื ่องผสมสารเคมี เพื่อลดเวลาการผสมฯและลดปัญหาสารละลายภายหลังการผสมฯ  
ไม่เป็นเนื้อเดียว ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์การออกแบบ (Design criteria) เครื่องผสมสารเคมีอัตโนมัติ 
ที่เหมาะสมสำหรับการฉีดพ่นโดยใช้โดรน ซึ่งผลทดสอบพบว่าการผสมสารเคมีใช้เวลามากกว่าเวลาในการบิ นโดยเฉลี่ย 00:47 
วินาที/รอบการบิน และพบว่าเกณฑ์การออกแบบ (Design criteria) ที่เหมาะสม ควรออกแบบให้เครื่องผสมสารเคมี ใช้เวลาในการ
ผสมสารเคมีไม่เกิน 1:22 นาที/รอบการบิน ที่ปริมาณสารละลาย 0.75L (รวมน้ำ) และไม่เกิน 3:32 นาที/รอบการบิน ที่ปริมาณ
สารละลาย 10L โดยที่มีอุปกรณ์ในการตวงวัดสารเคมีทั้งหมด 4 ชุดด้วยกัน ประกอบด้วย ชุดสำหรับตวงวัดของเหลวจำนวน 3 ชุด 
(รวมน้ำ) และสำหรับตวงวัดของแข็งจำนวน 1 ชุด ขณะเดียวกันเพื่อให้สารละลายผสมเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ จำเป็นต้องมีกลไก
กวนสารละลายที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสารเคมีอุดตันที่หัวฉีด 
 
คำสำคัญ: โดรนฉีดพ่น, เครื่องผสม, สารเคมีทางการเกษตร 
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Abstract 
Recently, drone sprayer has been increasingly used in crop management, however, their full working 

capacity is not able to fully use yet due to passive working time, for instance waiting for chemical to be mixed 
because chemical mixing requires manual work and time for chemical to completely dissolve. While too early 
mixing produces sediment in solution after kept for long time. The results show that the chemical mixing process 
consumes longer time than spraying time in average 47 second per flight mission. For chemical substance in 
liquid form, it is recommended that drone speed should be at 5 meters per second, and consumed time for 
mixing chemical solution should be less than 108 seconds per flight mission for solution 0.75 liter and consume 
time for dissolving chemical solution should be less than 335 seconds per flight mission for solution 10 liters. 
For chemical substance in solid form, it is recommended that drone speed should be at 3 meters per second, 
and consumed time for mixing chemical solution should be less than 121 seconds per flight mission for solution 
1.2 liter and consume time for dissolving chemical solution should be less than 495 seconds per flight mission 
for solution 10 liters. To get the mentioned amount of consume time for mixing as mentioned above, 4 
equipment are required to measure amount of chemical substance such as 3 equipment for measure amount 
chemical in liquid form and one equipment for measuring chemical in solid form. 
 
Keywords: Drone sprayer, Mixing machine, Agricultural chemical 
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Cassava Stalk Detection for Automatic Tuber Cutting Machine Development.  
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบอัตโนมัติ จำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบสับเหง้ามันสำปะหลังแบบอัตโนมัติ  
ในขั้นต้นดังนั้นงานวิจัยนี ้จึงพัฒนาเครื่องสับเหง้ามันสำปะหลังแบบอัตโนมัติในขั้นต้น โดยนำระบบ Machine vision มาใช้ 
ในการตรวจหาลำต้นมันสำปะหลัง โดยถ่ายภาพต้นมันสำปะหลัง ขณะถูกลำเลียงโดยเครื่องขุดมันสำปะหลังในห้องปฏิบัติการ  
ซึ ่งในการศึกษานี ้ใช้ Mask Region Convolutional Neural Network (Mask-RCNN) ร่วมกับโมเดล Resnet 101 และ Resent 50  
ในการเทรนเพื่อให้ได้ weight เพื่อนำมาทำนายและสร้างภาพ segmentation ของลำต้นมันสำปะหลังที่มีหลากหลายรูปทรง 
และขนาด จำนวน 100 ต้น และการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาพิกัดจุดเซนทรอย และมุมเอียงของต้นมันสำปะหลัง 
ที่คำนวณจากภาพ segmentation ที่ได้จากการทำนาย และนำภาพจากการทำนายมาเปรียบเทียบกับภาพเฉลยที่สร้างด้วยคน 
และหาประสิทธิภาพของโมเดล โดยค่า root means square error of prediction (RMSEP) และค่า coefficient of determination (R2)  
ที่ได้จากโมเดล Resnet 50 มีผลลัพธ์ดีกว่าโมเดล Resnet 101 เล็กน้อย และถือว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบ
และพัฒนาแขนกลสำหรับเครื่องสับเหง้ามันสำปะหลัง และเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเครื่องเก็บเก่ียวมันสำปะหลังแบบอัตโนมัติ 
 
คำสำคัญ: เหง้ามันสำปะหลัง, เครื่องเก็บเก่ียวแบบอัตโนมัติ, แมชชีนวิชั่น, การตรวจหาลำต้น 
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Abstract 
The present cassava harvesting method was labor-intensive. This research was performed to prove in 

machine vision system utilization for cassava stalk detection, as a first step in development of automatic cassava 
harvester. A cassava tree holds on the cassava pulling machine, in laboratory, it was capture as Red Green Blue 
(RGB) image. Mask Region Convolutional Neural Network (Mask-RCNN) with Resnet 101 and Resnet 50 model 
was used to train weight for predicting the cassava stalk segmentation. The 100 segmentation images of various 
stalk shape and size were converted to mask image. Then, it was calculated centroid (x, y coordinate) and 
inclination, which were main objective. The result from manual annotation (target) were compared with the 
result from predicted segmentation. The root means square error of prediction (RMSEP) and coefficient of 
determination (R2) were used to evaluate the model performance. The Resnet 50 model was slightly better 
than Resnet 101 model and these results were satisfactory to use as design criterion of robotic grasper 
development. 
 
Keywords: Cassava tuber, Automatic harvester, Machine vision, Instance segmentation, Stalk detection 
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บทคัดย่อ 

เทคโนโลยีการปลูกพืชให้เหมาะสมกับความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตามความต้องการของพืช  
ที ่แตกต่างกันในแต่ละพื ้นที ่ เช่น อัตราการหยอดเมล็ดพันธุ ์ อัตราการหยอดปุ ๋ย และการใช้สารกำจัดศัตรูพืช งานวิจัยน้ี  
มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนา “เครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ” โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino mega 
2560) ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์กระแสตรง 24 V ขนาด 500 W ที่ใช้ขับเพลาหยอดเมล็ดและเพลาหยอดปุ๋ย โดยสั่ง 
ผ่านสัญญาณแบบ PWM (Pulse Width Modulation) และใช้เอ็นโค้ดเดอร์ (Encoder) วัดความเร็วการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์
จากล้อจิก (Ground wheel) จากผลการทดสอบอัตราการหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ย พบว่า การปลูกข้าวโพดที่ระยะปลูก 20  × 75 
และ 25 × 75 cm มีอัตราการหยอดเมล็ดเท่ากับ 2.71 และ 2.02 kg.rai-1 ตามลำดับ การปลูกถั่วเหลืองที่ระยะปลูก 15 ×50  
และ 20 × 50 cm มีอัตราการหยอดเมล็ดเท่ากับ 13.15 และ 11.35 kg.rai-1 ตามลำดับ และการปลูกถั่วเขียวที่ระยะปลูก 15 × 50 
และ 20 × 50 cm มีอัตราการหยอดเมล็ดเท่ากับ 7.15 และ 6.02 kg.rai-1 ตามลำดับ ในขณะที่ อัตราการหยอดปุ๋ยสำหรับ ข้าวโพด 
ถั่วเหลือง และถั่วเขียวที่อัตรา 50 , 25 และ 25 kg.rai-1 มีผลอัตราการหยอดเฉลี ่ยเท่ากับ 45.98 , 27.75 และ 27.47 kg.rai-1 
ตามลำดับ จากผลการทดสอบดังกล่าว เครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ สามารถกำหนดอัตราการหยอดได้ตรงตาม  
คำแนะคำเทคโนโลยีการปลูก 
 
คำสำคัญ: เครื่องหยอดเมล็ดพร้อมใส่ปุ๋ย, การควบคุมแบบวงปิด, การเกษตรแบบแม่นยำ 
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Abstract 
Plant production technology according to soil fertility is applying of technology as plant requirements 

and depending on each location such as seed sowing rate, fertilizers sowing rate and pesticide control rate. The 
objective of this study was to research and develop “an Automatic Variable Rate use on Seed Drills with Fertilizer 
Applicators”. The micro controller (Arduino mega 2560) controlled speed of DC motor (24 V, 500 W) that driven 
seeds and fertilizers sowing shaft. This machine commanded via PWM (Pulse Width Modulation) signal and used 
an encoder to measure the speed of ground wheel. The results showed that corn crops at distances 20  × 75 
and 25  × 75 cm, seeds sowing rates were 2 .71  and 2 .02  kg.rai-1 respectively. Soybean crops at distances 15  × 50  
and 20 × 50 cm, seeds sowing rates were 13.15 and 11.35 kg.rai-1 respectively. And mung bean crops at distances 
15 × 50 and 20 × 50 cm, seeds sowing rates were 7.15 and 6.02 kg.rai-1 respectively. While fertilizers sowing 
rates were set for corn, soybean, and mung beans at 50, 25, and 25 kg.rai-1. Fertilizers sowing rates were 45.98, 
27.75, and 27.47 kg.rai-1 respectively. This research demonstrated that an Automatic Variable Rate use on Seed 
Drills with Fertilizer Applicators could set seed and fertilizer rates according to recommendation rates and plant 
production technologies. 
 
Keywords: Seed drills with fertilizer applicators, Closed-loop controller, Precision farming 
 

บทนำ 

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่มีศักยภาพของ
ภูมิภาคเอเชีย โดยมีการส่งออกเมล็ดพันธ์ุไปยังประเทศในกลุ่ม
อาเซียนมากเป็นอันดับ 1 และเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคเอเชีย
รองจากประเทศจีนและญี่ปุ่น อีกทั้งเป็นอันดับ 12 ของโลก 
เน่ืองด้วยประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทางด้านสภาพสิ่งแวดล้อม
ที่เอ้ืออำนวยต่อการเพาะปลูก รวมทั้งเกษตรกรมีความสามารถ
ในการเพาะปลูกพืชเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์และมีมาตรฐาน 
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออกที่มีคุณภาพ  
ซึ่งการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของประเทศไทยมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 
หน่วยงานภาครัฐจะเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่เป็นความมั่นคง
ทางด้านอาหารของประเทศ เช่น ข้าว พืชตระกูลถั ่วต่าง  ๆ   
ส่วนภาคเอกชนจะเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเปิดเพื่อการค้า 
ประกอบด้วย ข้าวโพด ทานตะวัน พืชผักต่าง ๆ และในแต่ละปี
มีการส่งออกค่อนข้างสูงโดยส่งออกเมล็ดพันธุ ์พืชมากกว่า  
30 ชนิด ปริมาณรวมมากกว่า 25 ,000 ตัน โดยสร้างรายได้ 
เข้าประเทศตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559 มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 5,000 
ล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ผักและพืชไร่ (สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2560) 

ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ ์พืชขั ้นตอนการปลูกโดย 
การหยอดหรือหว่านเมล็ดถือเป็นขั ้นตอนที่สำคัญ เนื่องจาก 
เป ็นข ั ้นตอนแรก ๆ ของกระบวนการเพาะปลูก ถ ้าหาก 
ในขั ้นตอนการปลูกไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อความงอก 
ของเมล็ดและการเจริญเต ิบโตของพืชโดยตรงซึ ่งจะทำให้
ผลผลิตลดลงตามไปด้วย ในปัจจุบันในขั้นตอนการปลูกสามารถ
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การใช้แรงงานคน และ 2) การใช้
เครื่องหยอด ซ่ึงการใช้แรงงานคนในการปลูกน้ันยังมีประสิทธิภาพ 
ที่ค่อนข้างต่ำ เน่ืองจากต้องใช้เมล็ดพันธ์ุปริมาณมากกว่าการใช้
เครื่องหยอด อีกทั้งการหว่านด้วยแรงงานคนยังขาดความสม่ำเสมอ 
การกระจาย 

ตัวของเมล็ดพืช และในปัจจุบันยังมีปัญหาเรื ่องการ 
ขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร ในส่วนของการใช้เครื่อง
หยอดนั้นสามารถแยกออกเป็น 2 แบบ คือ เครื่องหยอดแบบ
พ่วงท้ายรถไถเดินตาม (สนอง, 2556) และเครื่องหยอดพ่วงท้าย
รถแทรกเตอร์ (ยุทธนา, 2556) ซึ ่งเครื ่องหยอดที ่ให้ก ันอยู่  
ในปัจจุบันสามารถหยอดได้พืชเฉพาะอย่างเท่ านั ้น เนื่องจาก
เมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันคือ  
มีขนาดเมล็ดที่ไม่เท่ากัน อีกทั้งในการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด 
ก็มีอัตราการหยอดที่ไม่เท่ากัน คือ จำนวนเมล็ดต่อหลุม ระยะห่าง 
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ระหว่างหลุม ระยะห่างระหว่างแถว เป็นต้น กรมวิชาการเกษตร
จึงได้มีคำแนะนำการปลูกพืช (สถาบันวิจัยพืชไร่, 2547) เช่น 
ข้าวโพด ระยะปลูก 20 × 75 cm ใช้อัตราการหยอด 3 kg.rai-1 

ระยะปล ูก 25 × 75 cm ใช ้อ ัตราการหยอด 2.3 kg.rai-1,  
ถั่วเหลือง ระยะปลูก 15 × 50 cm ใช้อัตราการหยอด 15 kg.rai-1  
ระยะปล ูก 20 × 50 cm ใช ้อ ัตราการหยอด  12 kg.rai-1,  
ถั่วเขียว ระยะปลูก 15 × 50 cm ใช้อัตราการหยอด 6 kg.rai-1, 

ระยะปลูก 20 × 50 cm ใช้อัตราการหยอด 5 kg.rai-1 เป็นต้น 
นอกจากอัตราการหยอดที่ต้องปรับเปลี่ยนตามชนิดของพืชแล้ว 
ลักษณะของดินในแต่ละพื้นที่ก็มีความอุดมสมบูรณ์และปริมาณ
แร่ธาตุที ่แตกต่างกันซึ ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
โดยตรง กรมวิชาการเกษตรจึงได้แนะนำอัตราการใส่ปุ๋ยตาม
ลักษณะของเนื ้อดิน เช่น ดินร่วน ดินทราย ดินร่วนทราย  
ดินเหนียว เป็นต้น ทำให้การใส่ปุ ๋ยสูตร 15-15-15 ในแต่ละ
ลักษณะของเน้ือดินสำหรับ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง 
มีอัตราตั้งแต่ 25-50 kg.rai-1 ซึ่งหากเกษตรกรสามารถใส่สูตร
ปุ๋ยให้ปริมาณตรงตามลักษณะของดินและปริมาณแร่ธาตุที่มีอยู่
ในดินตามคำแนะนำการปลูกพืช ก็จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี
และทำให้ได้ผลผลิตสูงขึ ้น และหากนำเคร ื ่องหยอดเมล็ด  
พร้อมใส่ปุ ๋ยรองพื ้นท ี ่ใช้งานอยู่ ในปัจจุบันมาประยุกต ์ ให้
สามารถใช้หยอดเมล็ดและปุ ๋ยให ้ได ้อ ัตราที ่หลากหลาย
จำเป็นต้องดัดแปลงเครื่องหยอดจึงทำให้เกิดความยุ่งยาก เช่น 
เปลี ่ยนอัตราทดเฟืองโซ่ที ่ข ับชุดเพลาจานหยอดเมล็ดและ  
เพลาหยอดปุ๋ย เปลี่ยนขนาดรูของจานหยอด เปลี่ยนระยะห่าง
และจำนวนรูของจานหยอด เปลี่ยนจานหยอด เป็นต้น เพื่อให้
ได้อัตราหยอดตามคำแนะนำการปลูกของพืชแต่ละชนิด  

จากปัญหาดังกล่าวคณะผู ้วิจัยจึงมีแนวคิดที ่จะพัฒนา
เคร ื ่องหยอดเมล็ดพืชและหยอดปุ ๋ยแบบอัตโนมัต ิสำหรับ 
พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนอัตราการหยอด 
เมล็ดพันธ์ุและปุ๋ยให้ได้ตรงตามคำแนะนำเทคโนโลยีการปลูกพืช 
(ข้าวโพด ถั่วเหลือง และถั่วเขียว) โดยการควบคุมอัตราการหยอด 
แบบอัตโนมัตินี ้จะควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (Micro 
controller) เพื่อควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
จำนวน 2 ชุด คือ 1) ควบคุมชุดขับเพลาหยอดเมล็ดเพื่อควบคุม
อัตรการหยอดเมล็ดพืช และ 2) ควบคุมชุดเพลาหยอดปุ๋ยเพื่อ
ควบควบอัตราการหยอดปุ๋ย โดยอัตราการหยอดเมล็ดพืชและ
ปุ๋ยจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ที่วัดความเร็ว

จากเอ็นโค้ดเดอร์ที่ติดตั้งกับล้อจักร (Ground wheel) ซ่ึงเทคโนโลยี 
ที่ได้จากงานวิจัยนี ้จะช่วยลดต้นทุนในขั้นตอนการเพาะปลูก  
อีกยังเป็นการทำเกษตรแบบแม่นยำในยุคการเกษตร 4.0  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันให้กับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
ของไทยและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพันธุ ์พืช 
(Seed Hub) เมล็ดของอาเซียนและเอเชียในอนาคต ตามแผน
แม่บทยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ ์ พ.ศ. 2558-2567  
ในการพัฒนาเครื่องมือในกระบวนการผลิตซ่ึงเป็นปัจจัยพื้นฐาน
สนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธ์ุ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2559) ที่กรมวิชาการเกษตรได้รับมอบหมาย 
ภารกิจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

ออกแบบระบบควบคุมอัตราการหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ย  
การควบคุมอัตราการหยอดแบบอัตโนมัติน้ีจะควบคุมด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ยี่ห้อ Arduino รุ่น Mega2560 เพื่อควบคุม 
ความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 24 V ขนาด 500 W 
ผ่าน DC Motor Drive จำนวน 2 ชุด คือ 1) ควบคุมชุดขับเพลา
จานหยอดเมล็ด และ 2) ควบคุมชุดเพลาหยอดปุ ๋ย และใช้
โปรแกรม Arduino IDE สำหร ับการเข ียนภาษา C++ เพื่อ
ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ด้วยสัญญาณ PWM (Pulse 
Width Modulation) โดยใช ้หล ักการปร ับค ่า Duty cycle  
ซึ่งในโครงการวิจัยนี้ได้เลือกใช้เครื่องหยอดเมล็ดพร้อมใส่ปุ๋ย
ของบริษัทพรเจริญช่างคิดแบบ 4 แถว ใช้อุปกรณ์กำหนด
จำนวนเมล็ดแบบจานเอียง (Seed plate) เครื่องหยอดสามารถ
ปรับระยะห่างระหว่างแถวได้ตั้งแต่ 50 -75 cm เพื ่อสำหรับ 
ปลูกพืชตระกูลถั่วและข้าวโพด โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์ของระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ ดังแสดงใน Figure 1  

 
Figure 1 Seed Drills with Fertilizer Applicators. 
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ออกแบบสมการควบคุมอัตราการหยอดเมล็ดพืช 
การออกแบบสมการควบคุมอัตราการหยอดเมล็ดพืชด้วย

การควบุคมความเร็วรอบของจานหยอด เพื่อให้ได้ระยะแต่ละหลุม 
หรือจำนวนต้นในระยะ 1 m ตามคำแนะนำ เช่น 4, 5, 6 ต้น 
ต่อเมตร เป็นต้น โดยมีแนวคิดและหลักการออกแบบสมการ
ควบคุมอัตราการหยอดเมล็ดพืชแบบฟังก์ชั่นเชิงเวลา โดยผู้ใช้
สามารถกำหนดระยะปลูกตามที่ต้องการในโปรแกรมควบคุมได้ 

 
ออกแบบสมการควบคุมอัตราการหยอดปุ๋ย 

การออกแบบสมการควบคุมอัตราการหยอดปุ๋ย โดยเริ่มจาก 
การทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบของเพลา
หยอดปุ ๋ย (rpm) กับอัตราการหยอดปุ ๋ย (kg.rai-1) ซึ ่งในการ
ทดสอบได้นี้ได้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 แล้วกำหนดความเร็วรอบ
ของมอเตอร ์เพลาหยอดปุ ๋ย ต ั ้งแต ่ 25 , 50 , 75 ไปจนถึง  
300 rpm จับเวลา 1 min แล้วนำค่าน้ำหนักปุ๋ยที่ได้ (kg.min-1) 
ไปคำนวณให้ออกมาเป็นค่าอัตราการหยอดปุ๋ยในหน่วยของ 
kg.rai-1 เพื ่อนำไปใช้สำหรับออกแบบสมการควบคุมอัตรา 
การหยอดเมล็ดปุ ๋ยแบบฟังก์ชั ่นเชิงเวลา โดยผู ้ใช้สามารถ  
กำหนดอัตราการหยอดปุ๋ยและระยะของแถวปลูกตามที่ต้องการ 
ในโปรแกรมควบคุมได้ 

 
ทดสอบอัตราการหยอดเมล็ดพืชในห้องปฏิบัติการ 

การอัตราการหยอดเมล็ดพืชได้ เลือกใช้เมล็ดข้าวโพด 
เป็นพืชตัวอย่าง เน่ืองจากเมล็ดข้าวโพดมีขนาดเมล็ดที่สม่ำเสมอ
และใช้อัตราการหยอด 1 เมล็ดต่อ 1 หลุม ซ่ึงง่ายสำหรับในการ
นับจำนวนเมล็ดเพื ่อวัดค่าความแม่นยำ โดยในการทดสอบน้ี  
ได้จำลองให้เคลื ่อนที ่ด ้วยความเร็วเท่ากับ 1 m.s-1 กำหนด 
อัตราการหยอดไว้ 3 ระดับ คือ 4, 5 และ 6 เมล็ดต่อเมตร  
จับเวลา 20 s แล้วนับจำนวนเมล็ด และใส่เมล็ดข้าวโพดในถัง  
2 ระดับ คือ 1/6 ถัง และ 5/6 ถัง 

 
 
 
 
 
 

การปรับแก้ค่าความผิดพลาดของอัตราการหยอดเมล็ดพืช 
เม่ืออัตราการหยอดเมล็ดพืชเกิดค่าความผิดพลาด (Error) 

จึงแก้ไขโดยการออกแบบระบบควบคุมความเร็วรอบของจานหยอด 
ให้เป็นแบบวงจรปิด (Closed loop control system) โดยใช้
เอ็นโค้ดเดอร์ (Encoder) วัดความเร็วรอบของจานหยอดแล้ว
ป้อนสัญญาณกลับมาที ่ ไมโครคอนโทรลเลอร ์เพื ่อแก้ไขค่า  
ผิดผลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งการควบคุมอัตรการหยอดแบบป้อนกลับ 
(Feedback control system) ได้ใช้วิธีการควบคุมแบบ PID 
(Proportional Integral Derivative Control) โดยการทดลอง
น้ีจะสนใจเฉพาะในเทอมสัดส่วนหรืออัตราขยาย (Pout) เท่าน้ัน 

และกำหนดค่าเกณฑ์ของ 𝐾𝑝 ไว้ 3 ระดับคือ 1.0, 1.5 และ 2.0  
 

การทดสอบอัตราการหยอดเมล็ดพืชในภาคสนาม 
การทดสอบอัตราการหยอดเมล็ดพืช โดยกำหนดการหยอด 

เมล็ดข้าวโพดไว้ 2 ระยะ คือ ระยะปลูก 20 cm (5 เมล็ดต่อเมตร)  
และ 25 cm (4 เมล็ดต่อเมตร) เมล็ดถั่วเหลืองและถั่วเขียวไว้  
3 ระยะ คือระยะปลูก 10, 15 และ 20 cm โดยเมล็ดข้าวโพด
ใช้จานหยอดรูขนาด 9.5 mm (1 เมล็ดต่อ 1 รู) ถั ่วเหลือง 
ใช้จานหยอดรูขนาด 12.5 mm (2 เมล็ดต่อ 1 รู) และถั่วเขียว
ใช้จานหยอดรูขนาด 6.5 mm (4-5 เมล็ดต่อ 1 รู) แล้วให้เครื่อง
หยอดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร ์ย ี ่ห ้อค ูโบต ้า ร ุ ่น M5000SU  
ใช้เกียร์ High1 รอบเครื่องยนต์ 1500 rpm ความเร็วในการ
เคลื ่อนที ่ประมาณ 1.25 m.s-1 แล้วทำการทดสอบในแปลง 
ที่มีความยาว 50 m 

 
การทดสอบอัตราการหยอดเมล็ดปุ๋ยในภาคสนาม 

การทดสอบอัตราการหยอดปุ ๋ยได้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 
โดยกำหนดอัตราการหยอดไว้ 4 ระดับ คือ 20, 30, 40 และ 50 
kg.rai-1 และระยะแถวปลูกไว้ 2 ระดับ คือ 50 และ 75 cm 
ติดตั ้งเครื ่องหยอดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ยี ่ห ้อค ูโบต้า รุ่น 
M5000SU ใช้เกียร์ High1 รอบเครื่องยนต์ 1500 rpm ความเร็ว 
ในการเคลื่อนที่ประมาณ 1.25 m.s-1 แล้วทำการทดสอบในแปลง 
ที่มีความยาว 50 m 
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การทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติสำหรับ
การปลูกพืช 

กำหนดให้แปลงทดสอบแต่ละแปลงมีขนาดกว้าง 6 m 
และยาว 80 m แล้วให้เครื่องหยอดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ยี่ห้อ
คูโบต้า รุ่น M5000SU ใช้เกียร์ High1 รอบเครื่องยนต์ 1,500 
rpm และกำหนดการทดสอบหยอดเมล็ดและปุ๋ย ดังน้ี 

1. ข้าวโพด ทดสอบอัตราการหยอด 2 อัตรา คือ ที่ระยะปลูก 
20 cm และ 25 cm แล้วใส่ปุ๋ยในอัตรา 50 kg.rai-1 

2. ถั่วเหลือง ทดสอบอัตรการหยอด 2 อัตรา คือ 12 และ 14 
kg.rai-1 แล้วใส่ปุ๋ยในอัตรา 25 kg.rai-1 

3. ถั่วเหลือง ทำการทดสอบอัตราการหยอด 2 อัตรา คือ 5 
และ 7 kg.rai-1 แล้วใส่ปุ๋ยในอัตรา 25 kg.rai-1 

 
ผลและวิจารณ์ 

ผลการออกแบบระบบควบคุมอัตราการหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ย  
การควบคุมอัตราการหยอดแบบอัตโนมัตินี้ได้ออกแบบ  

โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ยี ่ห้อ Arduino รุ ่น Mega2560  
สั่งสัญญาณ PWM (Pulse Width Modulation) ผ่านชุดขับมอเตอร์  
(DC motor drive) เพื่อควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง 24 V ขนาด 500 W จำนวน 2 ชุด คือ 1) ควบคุม
ความเร็วรอบของชุดขับเพลาหยอดเมล็ด และ  2) ควบคุม
ความเร็วรอบของเพลาหยอดปุ๋ย ดังแสดงแผนภาพใน Figure 2
ซึ่งในการทดลองนี้ใช้การควบคุมมอเตอร์โดยสั่งสัญญาณแบบ 
PWM (Pulse Width Modulation) ซึ่งเป็นวงจรแบบ Switching  
Amplifier คือ การควบคุมแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ โดยอาศัย
หลักการปรับค่า Duty Cycle เพื ่อปรับแรงดันไฟฟ้าที ่ป้อน
ให้กับมอเตอร์ ซึ ่งเกิดการสูญเสียกำลังงานที่น้อยมาก และ 
การควบคุมแบบนี ้จะใช้งานได้ดีที ่ความถี่คงที่หรือความถี่ที่  
มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก (เอกชัย, 2552)  

 

 
Figure 2 Diagram of DC motor controller system. 

 
ผลการออกแบบสมการควบคุมอัตราการหยอดเมล็ดพืช 

การออกแบบสมการควบคุมอัตราการหยอดเมล็ดพืชโดย
ใช้การควบคุมความเร็วรอบของจานหยอดเมล็ดพืช ซึ่งแนวคิด
และหลักการทำงานออกแบบให้เป็นระบบควบคุมแบบฟังก์ชั่น
เชิงเวลา (t) ซ่ึงจะทำให้สามารถออกแบบระบบควบคุมความเร็ว
รอบของจานหยอดเมล็ดพืชตามอัตราที่กำหนดได้ และสามารถ
นำมาเขียนเป็นสมการควบคุมความเร็วรอบจานหยอดเมล็ดให้
สัมพันธ์กับความเร็วการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ดังสมการที่ 1 

  𝑅𝑃𝑀𝑠 =  𝑓𝑡(𝑆𝑡, 𝑣) (1) 

เม่ือ 𝑅𝑃𝑀𝑠 คือ ความเร็วรอบของจานหยอดเมล็ดพืช (rpm) 

𝑓𝑡 คือ สมการควบคุมอัตราการหยอดเมล็ด 

𝑆𝑡 คือ ระยะปลูก (cm) 

𝑣 คือ ความเร็วของรถแทรกเตอร์ (m.s-1) 
 

จากสมการควบคุมดังกล่าวผู ้ใช้งานสามารถกำหนดระยะ
ปลูกพืชได้ และในส่วนของความเร็วของรถแทรกเตอร์ระบบ
ควบคุมสามารถวัดได้จากเอ็นโค้ดเดอร์ที่ติดตั้งกับล้อจักร (Ground  
wheel) ซึ ่งระบบควบคุมจะทำการประมวลผลอัตรการหยอด
เมล็ดพืชให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ ทั้งน้ีได้ติดตั้ง
เอ็นโค ้ดเดอร์อ ีกหนึ ่งต ัวท ี ่ เพลาจานหยอดเพื ่อปร ับแก ้ค่ า 
ความผิดพลาด (Error) ของระบบควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้  
การควบคุมอัตราการหยอดมีความแม่นย่ำมากขึ้น ดังแสดงใน 
Figure 3 
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Figure 3  Flow chart of the controller system for seed 
rate. 
 
ผลการออกแบบสมการควบคุมอัตราการหยอดปุ๋ย 

สำหรับการออกแบบสมการควบคุมอัตราการหยอดปุ๋ย 
เริ่มจากการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบของ
เพลาหยอดปุ ๋ย (rpm) กับอัตราการหยอดปุ ๋ย (kg.rai-1) โดย
กำหนดความเร็วรอบของเพลาหยอดปุ ๋ยไว้ในระด ับต่าง  ๆ  
จับเวลา 1 min แล้วนำค่าน้ำหนักปุ๋ยที่ได้ (kg.min-1) ไปคำนวณ
ให้เป็นค่าอัตราการหยอดปุ ๋ยในหน่วยของ kg.rai-1 ซึ่งในการ
คำนวณได้กำหนดเงื่อนไขให้ความเร็วของรถแทรกเตอร์เท่ากับ 
1 และ 1.5 m.s-1 และมีระยะแถวปลูกเท่ากับ 0.5 และ 0.75 m  
ตามลำดับ โดยผลการทดสอบดังแสดงใน Table 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1 The result of fertilizer rate testing. 

Speed  
of motor 

(rpm) 

Fertilizer rate (kg.rai-1) 
Tractor speed 1  

m.s-1 
Tractor speed 1.5  

m.s-1 
Row  
0.5 m 

Row  
0.75 m 

Row  
0.5 m 

Row  
0.75 m 

25 8.70 5.80 5.80 3.87 
50 20.29 13.53 13.53 9.02 
75 29.88 19.92 19.92 13.28 
100 43.28 28.85 28.85 19.23 
125 54.04 36.03 36.03 24.02 
150 59.76 39.84 39.84 26.56 
175 67.80 45.20 45.20 30.14 
200 76.20 50.80 50.80 33.86 
225 80.74 53.83 53.83 35.89 
250 86.59 57.73 57.73 38.48 
275 93.73 62.49 62.49 41.66 
300 94.68 63.12 63.12 42.08 

 
จากผลการทดสอบพบว่า ที่ความเร็วของรถแทรกเตอร์

เท่ากับ 1 m.s-1 ระยะแถวปลูก 0.5 m และ 0.75 m มีอัตรา
การหยอดปุ๋ยตั้งแต่ 8.7-94.68 kg.rai-1 และ 5.8-63.12 kg.rai-1 

ตามลำดับ และที่ความเร็วของรถแทรกเตอร์เท่ากับ 1.5 m.s-1 

ระยะแถวปลูก 0.5 m และ 0.75 m มีอัตราการหยอดปุ๋ยตั้งแต่ 
5.8-63.12 kg.rai-1 และ 3.87-42.08 kg.rai-1 ตามลำดับ  ซ่ึง 
ผลของอัตราการหยอดปุ๋ยดังกล่าวเพียงพอสำหรับการหยอด  
ในอัตรา 20-50 kg.rai-1 แต่ที่ความเร็ว 1.5 m.s-1  และที่ระยะ
แถวปลูก 0.75 m มีอัตราการหยอดปุ๋ยสูงสุดเพียง 42.08 kg.rai-1  
ดังน้ันหากต้องการอัตราการหยอดปุ๋ยที่ 50 kg.rai-1 ที่ระยะปลูก 
0.75 m จากการคำนวณแบบการประมาณค่าในช่วง (Interpolation)  
ต้องใช้ความเร็วรถแทรกเตอร์ไม่เกิน 1.25 m.s-1 และจาก 
ผลการทดสอบด ังกล ่าวสามารถนำมาเข ียนกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหยอดปุ ๋ยกับความเร็วรอบ  
ของมอเตอร์ดังแสดงใน Figure 4 
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Figure 4 The result of fertilizer rate testing. 
 

จากกราฟดังกล่าวสามารถนำเขียนสมการควบคุมอัตรา
การหยอดปุ๋ยให้สัมพัทธ์กับความเร็วรถแทรกเตอร์และระยะ
ของแถวปลูกได้ โดยใช้แนวคิดและหลักการออกแบบให้เป็น
ระบบควบคุมแบบฟังก์ชั่นเชิงเวลา (t) ดังสมการที่ 2  

𝑅𝑃𝑀𝑓 =  𝑞𝑡(𝑄𝑡, 𝑣, 𝑅) (2) 

เม่ือ 𝑅𝑃𝑀𝑓 คือ ความเร็วรอบของจานมอเตอร์ปุ๋ย (rpm) 

𝑞𝑡 คือ สมการควบคุมอัตราการหยอดปุ๋ย 

𝑄𝑡 คือ อัตราการหยอดปุ๋ย (kg.rai-1) 

𝑣 คือ ความเร็วของรถแทรกเตอร์ (m.s-1) 

𝑅 คือ ระยะระหว่างแถวปลูก (m) 
 

จากสมการควบคุมดังกล่าวผู้ใช้งานสามารถกำหนดอัตรา 
การหยอดปุ๋ยและระยะของระหว่างแถวปลูพืชได้ และในส่วนของ
ความเร็วของรถแทรกเตอร ์ระบบควบคุมสามารถวัดได ้จาก 
เอ็นโค้ดเดอร์ที ่ต ิดตั ้งกับล้อจักร ซึ ่งระบบควบคุมจะทำการ
ประมวลผลอัตราการหยอดปุ ๋ยให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของ 
รถแทรกเตอร์และระยะระหว่างแถวปลูก ดังแสดงแผนภาพใน 
Figure 5  

 
Figure 5 Flow chart of the controller system for fertilizer rate. 
 
ผลการทดสอบอัตราการหยอดเมล็ดพืชในสถานีทดสอบ 

จากผลการออกแบบสมการควบคุมอัตราการหยอดเมล็ด
พืชในข้างต้น จึงนำมาทดสอบความแม่นยำโดยใช้เมล็ดข้าวโพด
เป็นเมล็ดพืชตัวอย่าง เน่ืองจากมีขนาดเมล็ดที่สม่ำเสมอและใช้
อัตราการหยอด 1 เมล็ดต่อ 1 หลุม โดยในการทดสอบนี้ได้
จำลองให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับ 1 m.s-1 จับเวลา 20 s 
คำนวณได้ระยะทาง 20 เมตร ใส่เมล็ดข้าวโพดในถัง 1/6 และ 
5/6 ถัง และกำหนดอัตราการหยอดไว้ 3 ระดับ คือ 4 , 5 และ  
6 เมล็ดต่อเมตร แล้วนับจำนวนเมล็ด ผลการทดสอบดังแสดงใน 
Table 2 and 3 
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Table 2 The result of seed rate testing (1/6 tank). 

Regulate Seed Rate 
(Seed.m-1) 

test 
Amount of seed result of seed rate  

(Seed.m-1) Row 1 Row 2 Row 3 Row 4 Average 

4 
1 80 80 80 81 

80.58 4.03 2 81 80 80 81 
3 81 80 82 81 

5 
1 100 101 100 100 

100.58 5.03 2 102 101 100 100 
3 100 102 101 100 

6 
1 120 120 121 120 

120.33 6.02 2 121 120 120 120 
3 120 121 121 120 

 
Table 3 The result of seed rate testing (5/6 tank). 

Regulate Seed Rate 
(Seed.m-1) 

test 
Amount of seed result of seed rate 

(Seed.m-1) Row 1 Row 2 Row 3 Row 4 Average 

4 
1 75 72 76 73 

74.08 3.70 2 76 74 76 72 
3 74 76 73 72 

5 
1 92 93 92 91 

91.75 4.59 2 91 93 92 91 
3 92 91 90 93 

6 
1 108 110 111 109 

109.58 5.48 2 109 110 111 112 
3 108 109 110 108 

จากผลการทดสอบพบว่าที่ ปริมาณเมล็ด 1/6 ถัง สมการ
ที่ใช้ควบคุมอัตราการหยอดเมล็ดพืชแบบวงเปิด (Open-Loop 
controller) สามารถควบคุมอัตราการหยอดได้อย่างแม่นยำ 
แต่เมื ่อเพิ ่มปริมาณเมล็ดลงไปในถังเป็น 5/6 ถัง มีผลอัตรา 
การหยอดเมล็ดที่ลดลง เนื่องจากน้ำหนักของเมล็ดที่อยู่ ในถัง 
ไปกดทับจานหยอดทำให้มีแรงเสียดทานระหว่างเมล็ดกับจาน
หยอดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้จานหยอดมีความเร็วรอบลดลงและทำให้
อัตราการหยอดเมล็ดพันธุ ์มีความแม่นยำลดลงตามไปด้วย  
ซ่ึงจำเป็นต้องทำการแก้ไขระบบควบคุมในขั้นตอนต่อไป 

 

การปรับแก้ค่าความผิดพลาดของอัตราการหยอดเมล็ดพืช 

จากผลการทดสอบอัตราการหยอดเมล็ดก่อนหน้าน้ีได้เกิด
ค่าความผิดพลาด (Error) เนื ่องจากมีแรงเสียดทานระหว่าง
เมล็ดที ่บรรจุอย ู ่ ในถ ังกับจานหยอดเมล็ดพืช จึงทำให ้มี  
การรบกวน (Disturbance) เกิดขึ้นในระบบควบคุม ซ่ึงสามารถ
แก้ไขโดยการออกแบบระบบควบคุมให้เป ็นแบบวงจรปิด 
(Closed loop control system) โดยใช้เอ็นโค้ดเดอร์ (Encoder)  
วัดความเร็วรอบของจานหยอดเมล็ดพืชดังแสดงใน Figure 6 
แล้วป้อนสัญญาณกลับมาที ่ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อแก้ไข  
ค่าผิดผลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งการควบคุมอัตรการหยอดแบบป้อนกลับ 
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ได้ใช้วิธีการควบคุมแบบ PID (Proportional Integral Derivative  
Control) โดยการทดลองน้ีจะสนใจเฉพาะในเทอมสัดส่วนหรือ
อัตราขยาย (Pout) เท่านั้น ดังแสดงในสมการที่ 3 และทำการ

ทดสอบหาค่าเกณฑ์ที่เหมาะสมของ 𝑲𝒑 3 ระดับคือ 1.0, 1.5 
และ 2.0 ซ่ึงผลการทดสอบดังแสดงใน Table 4  

 
Figure 6 Encoder for closed loop controller system 

สมการปรับแก้ค่าความผิดพลาด (Error) 

𝑃𝑜𝑢𝑡 =  𝐾𝑃 × 𝑒(𝑡) (3) 

เม่ือ 𝑃𝑜𝑢𝑡 คือ สัญญาณขาออกของเทอมสัดส่วน 

𝐾𝑃  คือ อัตราขยายสัดส่วน 

𝑒(𝑡) คือ ค่าความผิดพลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Table 4 The result of seed testing with Gain of Kp. 

Regulate Seed Rate 
(Seed.m-1) 

Amount of seed requirement 
Amount of seed  

Kp = 1.0 Kp = 1.5 Kp = 2.0 
4 80 77.6±1.3 81.2±1.2 84.4±1.4 
5 100 97.2±1.34 101.3±1.4 105.2±1.3 
6 125 117.3±1.1 121.25±1.0 124.5±5.6 
 Error (%) -3.26 1.56 5.87 

*Average± Standard deviation 

 
จากผลการทดสอบ พบว่า ค่าเกณฑ์ของ Kp เท่ากับ 1.0, 

1.5 และ 2.0 มีค่าเฉลี ่ยความผิดพลาดของอัตราการหยอด  
เมล็ดพืชเท่ากับ -3.26%, 1.56% และ 5.87% ตามลำดับ ซ่ึง 
ผลจากการควบคุมแบบวงจรปิด (Closed loop control system)  
จะทำให้การควบคุมมีความแม่นยำมากขึ้นสอดคล้องกับผล 
การทดสอบของ Jafari et al. (2010) ที่ได้ใช้ใช้เอ็นโค้ดเดอร์ 
วัดความเร ็วรอบของเพลาลูกหยอดเมล็ดแล้วส่งส ัญญาณ
ป้อนกลับไปย ังช ุดคอนโทรลเลอร์ทำให้อ ัตราการหยอดมี  
ความแม่นยำมากขึ ้น ดังนั ้นจากการทดสอบนี ้จึงเลือกให้  
ค่าเกณฑ์ของ Kp เท่ากับ 1.5 สำหรับใช้ในการแก้ไขค่าผิดผลาด
ที่เกิดขึ้นเพื่อให้การควบคุมอัตราการหยอดเมล็ดพืชมีความแม่นยำ 
และตรงตามอัตราที่ต้องการ  

ผลการทดสอบอัตราการหยอดเมล็ดพืชในภาคสนาม 
การทดสอบอัตราการหยอดเมล็ดพืชในภาคสนามเพื่อ

ทดสอบความแม่นยำของระบบควบคุมและอัตราการหยอด
เมล็ดพืชในสภาพการใช้งานจริงในแปลงปลูกพืชที่มีความยาว
ของแปลงเท่ากับ 50 m ดังแสดงใน Figure 7 โดยมีผลอัตรา
การหยอดเมล็ดของ ข้าวโพด ถั ่วเหลือง ถั ่วลิสง ดังแสดงใน  
Table 5 Table 6 and Table 7 
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Figure 7 Seed variable rate testing on field 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Table 5 The result of seed variable rate testing on field (Corn) 

Distance of planting Test 
Amount of seed 

Seed rate (kg.rai-1) 
Row 1 Row 2 Row 3 Row 4 Average 

20 × 75 cm 
1 250 243 273 260 

258 2.46 2 274 249 269 256 
3 255 245 275 252 

25 × 75 cm 
1 212 193 225 214 

213 2.15 2 210 204 223 210 
3 217 204 231 216 

 
Table 6 The result of seed variable rate testing on field (Soybean). 

Distance of planting Test 
Seed weight (g) 

Seed rate (kg.rai-1) 
Row 1 Row 2 Row 3 Row 4 Average 

10 × 50 cm 
1 230 240 245 231 

237 15.53 2 231 246 249 228 
3 230 236 254 224 

15 × 50 cm 
1 172 175 189 174 

171 11.03 2 165 173 174 160 
3 163 168 175 162 

20 × 50 cm 
1 134 147 155 134 

139 9.17 2 134 138 138 133 
3 136 131 145 138 

 
  



การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 22 
12-13 พฤษภาคม 2564 จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

283 

Table 7 The result of seed variable rate testing on field (mung beans). 

Distance of planting Test 
Seed weight (g) 

Seed rate (kg.rai-1) 
Row 1 Row 2 Row 3 Row 4 Average 

10 × 50 cm 
1 92 97 101 92 

95 6.46 2 91 97 102 90 
3 90 95 100 91 

15 × 50 cm 
1 77 82 88 79 

81 5.55 2 78 79 85 77 
3 79 80 87 81 

20 × 50 cm 
1 64 62 66 60 

63 4.25 2 63 62 66 62 
3 62 64 67 60 

 
จากผลการทดสอบอัตราการหยอดเมล็ดพืช พบว่า การหยอด 

เมล็ดข้าวโพดที ่ระยะปลูก 20 × 75 cm และ 25 × 75 cm  
มีอัตราการหยอดเท่ากับ 2.15 และ 2.46 kg.rai-1 ตามลำดับ 
การหยอดเมล็ดถั่วเหลืองที่ระยะปลูก 10 × 50 cm, 15 × 50 cm  
และ 20 ×50 cm มีอัตราการหยอดเท่ากับ 15.53, 11.03 และ 
9.17 kg.rai-1 ตามลำดับ และการหยอดเมล็ดถั่วเขียว ระยะปลูก 
10 × 50 cm, 15 × 50 cm และ 20 × 50 cm มีอัตราการหยอด 
เท่ากับ 6.46, 5.55 และ 4.25 kg.rai-1 ตามลำดับ ซึ ่งจากผล 
การทดสอบดังกล่าวเครื่องหยอดเมล็ดพืชสามารถควบคุมอัตรา
การหยอดได้ตามคำแนะนำเทคโนโลยีการปลูกพืชของสถาบัน 
วิจัยพืชไร่และพืชพลังงานทดแทน (2560) ที่ได้แนะนำอัตรา 
การปลูกข้าวโพด 2-3 kg.rai-1 ถั ่วเหลือง 12-15 kg.rai-1 และ 
ถั่วเขียว 5-6 kg.rai-1  

 
การทดสอบอัตราการหยอดเมล็ดปุ๋ยในภาคสนาม 

การทดสอบอัตราการหยอดปุ๋ยในภาคสนามเพื่อทดสอบ
ความแม่นยำของระบบควบคุมและอัตราการหยอดปุ๋ยในสภาพ
การใช้งานจริงในแปลงปลูกพืชที่มีความยาวของแปลงเท่ากับ 
50 m ดังแสดงใน Figure 8 and 9 โดยทำการทดสอบอัตรา
การหยอดปุ๋ยที่ระยะแถวปลูก 2 ระยะ คือ 0.5 m และ 0.75 m 
โดยกำหนดให้รถแทรกเตอร์ใช้เกียร์ High1 รอบเครื ่องยนต์ 
1500 rpm ความเร็วในการเคลื่อนที่ประมาณ 1.25 m.s-1 ซ่ึง 
มีผลการทดสอบดังแสดงใน Table 8 and 9 

 
Figure 8 Fertilizer variable rate testing on field 

 

 
Figure 9 Fertilizer variable rate testing on field 
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Table 8 The result of fertilizer rate testing on field (Row 0.5 m). 

Fertilizer rate (kg.rai-1) Test 
Fertilizer weight (g) 

Total average (kg) Fertilizer rate (kg.rai-1) 
Row 1 Row 2 Row 3 Row 4 

20 
1 285 290 280 377 

1.21 19.43 2 281 290 277 372 
3 290 295 279 328 

30 
1 444 453 440 564 

1.91 30.56 2 450 478 426 560 
3 451 475 455 534 

40 
1 592 602 577 725 

2.46 39.31 2 588 585 574 725 
3 590 594 578 640 

50 
1 719 695 708 878 

3.00 48.07 2 722 694 727 876 
3 720 704 719 851 

 
Table 9 The result of fertilizer rate testing on field (Row 0.75 m). 

Fertilizer rate (kg.rai-1) Test 
Fertilizer weight (g) 

Total average (kg) Fertilizer rate (kg.rai-1) 
Row 1 Row 2 Row 3 Row 4 

20 
1 450 476 461 551 

1.94 20.68 2 440 476 458 557 
3 444 480 462 561 

30 
1 658 654 656 826 

2.79 29.74 2 667 660 656 813 
3 664 661 659 789 

40 
1 987 821 874 1070 

3.74 39.90 2 899 823 898 1113 
3 924 825 900 1087 

50 
1 1125 1093 1054 1216 

4.60 49.07 2 1140 1155 1186 1225 
3 1135 1124 1131 1216 

 
จากผลการทดสอบพบว่า ระบบควบคุมอัตราการหยอดปุ๋ย 

ที ่กำหนดอ ัตรา 20, 30, 40 และ 50 kg.rai-1 และระยะของ 
แถวปลูก 0.5 m และ 0.75 m มีค่าอัตราการหยอดปุ๋ยใกล้เคียง
กับอัตราที่กำหนดไว้ โดยระยะห่างระหว่างแถวปลูกไม่มีผลกับ

ความแม่นยำของอัตราการหยอดปุ ๋ย ซึ่งมีค่าความคาดแม่นยำ
เฉลี่ยโดยรวมมากถึง 95% 
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ผลการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ 
เมื่อทดสอบระบบควบคุมอัตราการหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ย 

ในการทดสอบก่อนหน้านี ้เร ียบร้อยแล้ว จึงได้ทำการทดสอบ
เครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ สำหรับการปลูก ข้าวโพด  
พันธุ์นครสวรรค์ 3 ถั่วเหลืองพันธุ์ลพบุรี 84-1 และถั่วเขียวพันธ์ุ
ชัยนาท 74-1 อย่างละ 2 อัตรา และอัตราการหยอดปุ๋ยสำหรับ
ข้าวโพด 50 kg.rai-1 อัตราการหยอดปุ ๋ยสำหรับถั ่วเหลืองและ 
ถั่วเขียว 25 kg.rai-1 โดยแปลงทดสอบมีขนาดกว้าง 6 m และยาว 
80 m ดังแสดงการทดสอบใน Figure 10 และผลการทดสอบ 
ดังแสดงใน Table 10  

 
Figure 10 An automatic variable rate for Seed Drills with 
Fertilizer Applicators testing on field. 

 
Table 10 The result of an automatic variable rate Seed Drills with Fertilizer Applicators testing on field. 

Plant 
Distance  

of planting 
Seed rate 
(kg.rai-1) 

Fertilizer rate 
(kg.rai-1) 

Fule consumption Capacity 
(rai.hr-1) 

Field efficiency 
(%) (L.rai-1) 

Corn 
20 × 75 cm 2.71 45.47 

0.82 6.01 75.10 
25 × 75 cm 2.02 46.38 

Soybean 
15 × 50 cm 13.15 27.93 

1.05 3.76 69.60 
20 × 50 cm 11.35 27.57 

Mungbeans 
15 × 50 cm 7.15 27.54 

0.99 3.81 70.50 
20 × 50 cm 6.02 27.41 

 
จากผลการทดสอบ พบว่า การปลูกข้าวโพดระยะปลูก  

20 × 75 cm และ 25 × 75 cm มีอัตราการหยอดเท่ากับ 2.71 
และ 2.02 kg.rai-1 ตามลำดับ และมีอัตราการหยอดปุ๋ยเท่ากับ 
45.47 และ 46.38 kg.rai-1 ตามลำดับ การปลูกถั่วเหลืองระยะ
ปลูก 15 × 50 cm และ 20 × 50 cm มีอัตราการหยอดเท่ากับ 
13.15 และ 11.35 kg.rai-1 ตามลำดับ และมีอัตราการหยอดปุ๋ย
เท่ากับ 27.93 และ 27.57 kg.rai-1 ตามลำดับ และการปลูก 
ถั่วเขียวระยะปลูก 15 × 50 cm และ 20 × 50 cm มีอัตรา 
การหยอดเท่ากับ 7.15 และ 6.02 kg.rai-1 ตามลำดับ และมี
อัตราการหยอดปุ๋ยเท่ากับ 27.54 และ 27.41 kg.rai-1 ตามลำดับ  
ซึ ่งจะเห ็นได ้ว ่าการออกแบบให ้ควบคุมด ้วยระบบอ ัตรา 
การหยอดแบบอัตโนมัตินี้สามารถควบคุมอัตราการหยอดได้
ตามคำแนะนำการปลูกพืช ส่วนอัตราการใส่ปุ ๋ยมีค่าความ  
คาดเคลื ่อนประมาณ 10% เนื ่องจากในการทดสอบคร ั ้ ง น้ี  
ได้เปลี ่ยนยี ่ห้อของปุ ๋ย 15-15-15 เป็นอีกยี ่ห้อหนึ ่ง ซึ ่งปุ๋ย 
ทั้ง 2 ยี่ห้อนี้อาจมีคุณสมบัติทางกายกาพที่แตกต่ างกัน เช่น 

ขนาดเม็ดปุ๋ย ความหนาแน่นของปุ๋ย ผิวสัมผัสของปุ๋ย เป็นต้น 
จึงทำให ้สมการที ่ ใช ้ควบคุมอัตราการหยอดปุ ๋ยเกิดความ 
คาดเคลื่อนขึ้น ส่งผลให้อัตราการหยอดปุ๋ยมีความแม่นยำลดลง
นั้นเอง สำหรับการใช้งานเครื่องหยอด ข้าวโพด ถั่วเหลืองและ 
ถั่วเขียว มีความสามารถในการทำงานเท่ากับ 6.01, 3.76 และ 
3.81 rai.hr-1 ตามลำดับ และมีประสิทธิภาพเชิงพื้นที่เท่ากับ 
75.1, 69.60 และ 70.50 % ตามลำดับ 

 
สรุป 

จากการออกแบบระบบควบคุมอัตราการหยอดเมล็ดพืช
และปุ๋ยอัตโนมัติสามารถกำหนดอัตราการหยอดเมล็ดพืชและ
ปุ๋ยได้ตามคำแนะนำเทคโนโลยีการปลูกพืช โดยผลการทดสอบ 
พบว่า การปลูกข้าวโพดที่ระยะปลูก 20 × 75 และ 25 × 75 cm  
มีอัตราการหยอดเท่ากับ 2.71 และ 2.02 kg.rai-1 ตามลำดับ 
และมีอัตราการหยอดปุ๋ยเฉลี่ย 45.98 kg.rai-1 สำหรับการปลูก
ถั่วเหลืองระยะปลูก 15 × 50 และ 20 × 50 cm มีอัตราการหยอด 
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เท ่ากับ 13.15 และ 11.35 kg.rai-1 ตามลำด ับ และมีอัตรา 
การหยอดปุ๋ยเฉลี่ย 27.75 kg.rai-1 และสำหรับการปลูกถั่วเขียว
ระยะปลูก 15 × 50 และ 20 × 50 cm ม ีอ ัตราการหยอด
เท ่าก ับ 7.15 และ 6.02 kg.rai-1 ตามลำด ับ และม ีอ ัตรา 
การหยอดปุ๋ยเฉลี่ย 27.47 kg.rai-1 จากผลการทดสอบเครื ่อง
หยอดเมล็ดและปุ๋ยแบบอัตโนมัติสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์พืช
และปุ๋ยได้ตรงตามคำแนะนำเทคโนโลยีการปลูกพืช ซึ่งเทคโนโลยี 
ที่ได้จากงานวิจัยน้ีจะเป็นการก้าวไปสู่การทำเกษตรแบบแม่นยำ
ที ่ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและเพิ ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตพืช โดยการใช้ปริมาณเมล็ดพันธ์ุและปุ๋ยได้ตามลักษณะ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ 
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บทคัดย่อ 

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมได้พัฒนาต้นแบบโรงเรือนเห็ดอัจฉริยะ ขนาด 120 × 250 × 180 cm (กว้าง × ยาว × สูง) 
หลังคาด้านบนเป็นพลาสติกและคลุมด้วยแสลน ผนังด้านข้างเป็นแสลนและติดตั ้งระบบน้ำหยดระยะ 30 cm ไว้เหนือผนัง 
ของโรงเรือน เพื่อให้น้ำหยดลงบนผนังของโรงเรือนเป็นการลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับโรงเห็ด ภายในโรงเห็ดติดตั้ง  
เครื่องทำความชื้นแบบแผ่นระเหยน้ำ หมุนเวียนอากาศภายในโรงเรือน มีพัดลมเป่าอากาศผ่านแผงรังผึ้ง (Evaporative cooling 
Pad) ที่มีน้ำปล่อยลงมา น้ำบนแผงรังผึ้งจะระเหยและดึงความร้อนออกจากอากาศ ทำให้ลมที่เป่าออกมาเย็นและชื้นช่วยลด
อุณหภูมิได้ ออกแบบระบบควบคุม โดยใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นที่อยู่กลางโรงเรือน อ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นภายใน
โรงเรือนทุก 30 s ส่งข้อมูลให้บอร์ดสมองกลฝังตัว ควบคุมให้เปิดเครื่องทำความชื้ นอัตโนมัติ ถ้าอุณหภูมิข้างในโรงเรือนสูง 

กว่า 24C และความชื้นสัมพัทธ์ข้างในโรงเรือนต่ำกว่า 85% ให้ปั๊มน้ำของระบบน้ำหยดที่ผนังทำงานถ้าอุณหภูมิข้างในโรงเรือนสูง

กว่า 24C และความชื้นสัมพัทธ์ข้างในโรงเรือนต่ำกว่า 70% จากการทดสอบระบบควบคุม พบว่าสมองกลฝังตัว Arduino Uno 
R3 ที่ใช้ควบคุมสภาพอากาศ และเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยภาษา Matlab Simulink สามารถทำงานตามเงื่อนไขที่ออกแบบไว้ 
โดยมีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เหมาะสมสําหรับการเพาะเห็ด  
 
คำสำคัญ: โรงเรือนเห็ดอัจฉริยะ; ระบบควบคุม; สภาพอากาศ 
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Abstract 
Agricultural Engineering Research Institute has designed and developed a prototype of smart mushroom 

house with the size of 120 × 250 × 180 cm (W × L × H). The top roof is plastic and covered with net shading. 
The side walls are net shading. The drip system, with a dripper every 30 cm, is installed above the walls to 
reduce the temperature and increase the relative humidity in the mushroom house. The humidifier installed 
inside the house is in the form of an evaporative cooling system consisting of an air blowing fan and a pump 
circulating water through and over a cooling pad. Air temperature is reduced by evaporation of water into the 
airstream. As water evaporates, energy is lost from the air causing its temperature to drop. Ambient air control 
system is designed using an ambient air sensor sending data to embedded board every 30 second to 
automatically operate the humidifier when the temperature inside the mushroom house is higher than 24°C 
and the relative humidity inside is lower than 85%. The drip control system will operate if the temperature 
inside the mushroom house is higher than 24°C and the relative humidity inside is lower than 70%. Testing 
result is satisfied. The embedded board Arduino Uno R3 written by Matlab Simulink can control the ambient air 
under the conditions designed, resulting in suitable temperature and relative humidity for mushroom cultivation.  
 
Keywords: Smart mushroom house; Control system; Ambient air 
 

บทนำ 

ปัจจุบันการเพาะเห็ดเริ่มขยายตัวอย่างต่อเน่ือง เห็ดเศรษฐกิจ 
รวมทั้งเห็ดชนิดใหม่ๆหลายชนิด สามารถพัฒนาเพื่อผลิตเป็น
เชิงพาณิชย์ได้ โดยคุณภาพของดอกเห็ดถือเป็นเรื ่องสำคัญ 
ในการกำหนดราคาและปริมาณการซื ้อขาย แต่ปัญหาของ
กระบวนการผลิตเห็ดชนิดต่าง ๆ ปริมาณและคุณภาพไม่มี 
ความสม่ำเสมอ เกิดจากปัจจัยเก่ียวข้องที่สำคัญ ได้แก่ อุณหภูมิ 
ความชื้น วัสดุเพาะเลี้ยงเห็ดแต่ละชนิด และการป้องกันกำจัด
โรคแมลงภายในโรงเรือน ซึ ่งการนำระบบควบคุมอัตโนมัติ 
เข้ามาควบคุมอุณหภูมิ ความชื ้น ของสภาพอากาศภายใน
โรงเรือนให้เหมาะสมกับการผลิตเห็ดแต่ละชนิด จะช่วยเพิ่ม
คุณภาพและปริมาณของดอกเห็ดได้เพิ่มขึ้น สามารถผลิตเห็ด 
ได้ทั้งปี และสามารถทำการผลิตได้ทุกพื้นที่ 

การควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นในโรงเห็ดเป็นเรื่องที่
ควบคุมได้ยากพอสมควรโดยเฉพาะฤดูร้อนที่ความชื้นในโรงเห็ด
จะลดลงและอุณหภูม ิจะสูงข ึ ้น มีภาคเอกชนพยายามนำ
โรงเรือนแบบควบคุมอัตโนมัติมาใช้ 2 แบบหลัก แบบแรกคือ 
ใช ้โรงอีแวป (Evaporative cooling system) ซึ ่งค ่าใช ้จ ่าย 
จะสูงมากเพราะอากาศต้องหมุนเวียนจากภายนอกแทนที่
ภายใน นอกจากน้ีการใช้โรงอีแวปจำเป็นต้องใช้ผนังทึบต่างจาก

โรงเร ือนเห ็ดทั ่วไป ซึ ่งในหน้าหนาวพัดลมอาจไม่ทำงาน 
เป็นเวลานาน ทำให้ในโรงมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงเกินไป
จนเห็ดไม่ออกดอกได้ อีกแบบคือติดตั ้งเครื ่องทำความชื้น  
แบบแผ่นระเหยน้ำแบบอากาศหมุนเวียนอากาศภายในโรงเรือน 
ซึ ่งได้มีการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติที ่มี 2 ตัวแปร คือ 
อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ มาใช้ในการควบคุม อย่างไร  
ก็ตามพบว่าใช ้ตรรกะในการควบคุมไม่สอดคล้องกับการ 
เพาะเห็ด คือจะให้เครื่องทำความชื ้นทำงานเมื่ออุณหภูมิสูง  
กว่ากำหนด “หรือ” ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่ากำหนด ซ่ึงส่งผลให้
โรงเห็ดมีความชื ้นสัมพัทธ์สูงเกินไปหรือมีอุณหภูมิต่ำเกินไป  
ถ้าแก้สมการควบคุมเป ็นให ้เคร ื ่องทำความชื ้นทำงานเม่ือ
อุณหภูมิสูงกว่ากำหนด “และ” ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่ากำหนด
ก็จะถูกหลักการเพาะเห็ด แต่ก็ต้องมีความรู้และประสบการณ์
ในการกำหนดค่าของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ให้เหมาะสม  

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

ออกแบบและสร้างโรงเรือนเห็ด ซึ ่งมีขนาดความกว้าง  
120 cm ยาว 250 cm สูง 180 cm จากพื้นถึงคานบน หลังคา
ด้านบนเป็นพลาสติกและคลุมด้วยแสลน ผนังด้านข้างเป็นแสลน  
ทั้งน้ีได้ติดตั้งระบบน้ำหยดระยะ 30 cm ไว้เหนือผนังของโรงเรือน  
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เพื ่อให้น้ำหยดลงบนผนังของโรงเรือนเป็นการเพิ่มความชื้น
ให้กับโรงเห็ด (Figure 1) ภายในโรงเห็ดติดตั้งเครื่องทำความชื้น
แบบแผ่นระเหยน้ำหมุนเวียนอากาศภายในโรงเรือน ที่มีพัดลม
เป่าอากาศผ่านแผงรังผึ ้ง (Evaporative cooling Pad) และ 
มีน้ำปล่อยลงมา น้ำบนแผงรังผึ้งจะระเหยและดึงความร้อนออก
จากอากาศทำให้ลมที่เป่าออกมาเย็นมากขึ้น (Figure 2) 

ออกแบบระบบควบคุมและสมการควบคุม โดยเลือกใช้
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น AMT1001 สําหรับอ่านค่า
อุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนทุก 30 s ก่อนส่งข้อมูลให้
ระบบควบคุมประมวลผล โดยเลือกใช้บอร์ดสมองกล Arduino 
Uno R3 ใช้โปรแกรม Matlab Simulink ซ่ึงเป็นโปรแกรมแบบ
กราฟฟิกทำให้ง่ายต่อการเผยแพร่ เขียนสมการควบคุมสำหรับ
โรงเร ือนเห ็ดอัจฉร ิยะ และทดสอบเพาะเห ็ดสกุลนางรม  
ในโรงเรือนต้นแบบเพื่อศึกษาความเหมาะสมของระบบควบคุม
ที่ออกแบบ 

 
Figure 1 Prototype of smart mushroom house  

 

     
Figure 2 Humidifier 

 
ผลและวิจารณ์ 

การพัฒนาระบบควบคุมสำหรับโรงเรือนเห็ดอัจฉริยะ 
จากข้อมูลงานวิจัยของ Mahalakshmi et., al (2019) พบว่า  

เห็ดสกุลนางรม (Pleurotus) ซึ ่งเป็นเห็ดสกุลที ่นิยมบริโภค 
ในประเทศไทยจะมีผลผลิตสูงในหน้าฝน ที่ความชื้นสัมพัทธ์  

ในโรงเรือนเฉลี ่ย 81% และอุณหภูมิเฉลี ่ย 26C และยังมี
แนวโน้มจะมีผลผลิตสูงขึ ้น ถ้าความชื ้นสัมพัทธ์สูงขึ ้น และ
อุณหภูมิต่ำลง จึงได้กำหนดสมการควบคุมสำหรับสมองกล 
ฝังตัว ให้เปิดเครื่องทำความชื ้นอัตโนมัติ ถ้าอุณหภูมิข ้างใน

โรงเรือนสูงกว่า 24C และความชื ้นสัมพัทธ์ข้างในโรงเร ือน 
ต่ำกว่า 85% และเขียนโปรแกรมให้เปิดปั๊มน้ำของระบบน้ำหยด

ที่ผนัง ถ้าอุณหภูมิข้างในโรงเรือนสูงกว่า 24C และความชื้น
สัมพัทธ์ข้างในโรงเรือนต่ำกว่า 70% โปรแกรม Matlab Simulink  
ควบคุมสมองกลฝังตัว ดังแสดงใน Figure 3 ออกแบบวงจรไฟฟ้า 
ดังแสดงใน Figure 4  

จากการทดสอบระบบควบคุมอุณหภูม ิและความชื้น 
ของโรงเรือนเห็ด พบว่าระบบสามารถทำงานตามเงื ่อนไขที่
ออกแบบไว้ ดังแสดงใน Table 1 

Drip system 
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Figure 3 Control system program by Matlab Simulink.  

 

 
Figure 4 Wiring diagram. 

 
Table 1 Process control system 

Temperature (C) Relative Humidity (%) Water pump for wall drip Humidifier 

 T > 24  H < 70 ON ON 
 T > 24  70 < H < 85 OFF ON 
 T > 24  H > 85 OFF OFF 
 T < 24  H < 70 OFF OFF 
T < 24 70 < H < 85 OFF OFF 
 T < 24  H > 85 OFF OFF 
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จากการเก็บข้อมูลด้วย IoT พบว่าอุณหภูมิในโรงเรือน 

อยู ่ระหว่าง 24-26C ขณะที ่อ ุณหภูม ิภายนอกโรงเร ือน 

อยู ่ระหว่าง 26-33C และความชื ้นส ัมพัทธ์ในโรงเร ือน 
อยู่ระหว่าง 85-90% ขณะที่ความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกโรงเรือน
อยู่ระหว่าง 45-75% ซึ่งเป็นสภาพอากาศที่เหมาะสมสําหรับ
การเพาะเห็ดนางรม ตัวอย่างข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธ์ที่แสดงในโทรศัพท์มือถือดังแสดงใน Figure 6 figure 7 

ผลการทดสอบเพาะเห ็ดหลายสปีช ีส ์ ในสกุลนางรม  
ในโรงเรือนเห็ดอัจฉริยะ ได้แก่ นางรมฮังการี นางรมเทา 
นางนวล นางรมทอง เห็ดภูฐาน พบว่าเห็ดทุกพันธุ์ที่ทดสอบ 
ออกดอกได้ดี (Figure 8) 

 
Figure 6 Comparison between temperature inside and 
outside showed in mobile phone 

 

 
Figure 7 Comparison between relative humidity inside 
and outside showed in mobile phone 

 

 
Figure 8 Planting in smart mushroom house 

 
สรุป 

สถาบันวิจ ัยเกษตรวิศวกรรม ได ้พ ัฒนาโรงเรือนเห็ด
อัจฉริยะที่สามารถควบคุม อุณหภูมิและความชื้นของโรงเรือน
ได้ ทำให้สามารถผลิตเห็ดได้ตลอดทั้งปี โดยใช้เซนเซอร์วัด
อุณหภูมิและความชื ้นอ่านค่าอุณหภูมิและความชื ้นภายใน
โรงเรือนทุก 30 s ส่งข้อมูลให้บอร์ดสมองกลฝังตัวตัว Arduino 
Uno R3 ควบคุมให้เปิดเครื่องทำความชื้นอัตโนมัติ ถ้าอุณหภูมิ

ข้างในโรงเรือนสูงกว่า 24C และความชื้นสัมพัทธ์ข้างในโรงเรือน 
ต่ำกว่า 85% ให้ปั๊มน้ำของระบบน้ำหยดที่ผนังทำงานถ้าอุณหภูมิ 

ข้างในโรงเรือนสูงกว่า 24C และความชื ้นสัมพัทธ์ข้ างใน
โรงเร ือนต ่ำกว่า 70% เข ียนโปรแกรมควบคุมด ้วยภาษา 
Matlab Simulink จากการทดสอบพบว่า สามารถทำงานตาม
เงื่อนไขที่ออกแบบไว้ อีกทั้งยังใช้สมการควบคุมน้ีได้กับเห็ดสกุล
นางรม ได้แก่ นางรมฮังการี นางรมเทา นางนวล นางรมทอง 
เห ็ดภ ูฐาน สถาบันวิจ ัยเกษตรวิศวกรรมจึงได ้ขยายขนาด
โรงเรือนเห็ดอัจฉริยะเป็นขนาด 4  × 6 m และขยายขนาด
เครื่องทำความชื้น เพื่อทดสอบใน 16 จังหวัดทั่วประเทศต่อไป 

 



การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 22 
12-13 พฤษภาคม 2564 จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

292 

เอกสารอ้างอิง 

Mahalakshmi, A., Suresh, M., Rajendran, S. 2019. 
Cultivation of Oyster Mushroom (Pleurotus 
Florida) in Various Seasons on Paddy Straw. 
Research Journal of Life Sciences, 
Bioinformatics, Pharmaceutical and Chemical 
Sciences. RJLBPCS 5(6), 79-86. 



การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 22 
12-13 พฤษภาคม 2564 จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

293 

 

การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 22 
วันท่ี 12-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

การศึกษาและออกแบบเครื่องปิดผนึกฝาครอบปากขวดโดยใช้ไอน้ำ 
Study and Design Cap Sealing Machin Using Steam  

ทยาวีร์ หนูบุญ1**, ปรเมศวร์ สุทธิประภา1*, วารี ศรีสอน1*, ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ1*     
Thayawee Nuboon1**, Paramet Suttiprapa1*, Waree Srison1*, Khanittha Chaibandit1*  
1สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, นครราชสีมา, 30000 
1Agricultural Machinery Engineering Department, Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of Technology 
Esan, Nakhon Ratchasima, 30000 

**Corresponding author: Tel: +66-8-1669-4177, E-mail: thayawee@rmuti.ac.th  

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและทดสอบเครื่องปิดผนึกฝาครอบปากขวดด้วยไอน้ำ ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงาน โดยปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบ 2 ปัจจัย คือ 1) ขนาดของหัวครอบ ได้แก่ 6 cm  
และ 8.5 cm  2) เวลาที่ใช้ในการปิดผนึกต่อขวดตั้งแต่ 2 ถึง 10 sec ผลการศึกษาพบว่าการปิดผนึกฟิล์มหดชนิดสีเขียวหัวครอบ
ขนาด 6 cm ที่เวลาในการปิดผนึก 3 sec ความสามารถในการปิดผนึกฟิล์มได้ดีที่สุดมีค่าความสามารถในการทำงานเท่ากับ 523 
bottles hr-1 เปอร์เซ็นต์ความสูญเสียในการปิดผนึกทั ้งฟิล์มหดชนิดสีเขียวเท่ากับ 8.33 % และประสิทธิภาพในการปิดผนึก 
ทั้งฟิล์มหดชนิดสีเขียว เท่ากับ 91.67 % พลังงานที่ใช้ 2.7425 kWh หรือคิดเป็นอัตราค่าไฟ 11.6 bath h-1 จากการวิจัยครั้งน้ี 
จะเห็นได้ว่าเครื่องปิดผนึกฝาครอบปากขวดด้วยไอน้ำสามารถทำงานได้สูงเมื ่อเทียบกับการใช้แรงงานคน นอกจากนี ้การใช้
เครื่องจักรในการทำงานจะช่วยลดความเสี่ยงจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานอีกด้วย  
 
คำสำคัญ: ปิดผนึก, ฝาครอบปากขวด, ไอน้ำ, นิวเมติกส ์
 
Abstract 

The objective of this project is to design and test a cap sealer with hot steam to reduce working time. 
Increase the quality of the sealing and improve the operability. The factors affecting the testing of the cap sealer 
with hot steam are as follows: The first factor is size cover: a 6 cm 8.5 cm and the third factor is the sealing 
time per vial: 2 or 10 sec. The results showed that cap sealer was the most effective with using a 6 cm cap and 
3 sec sealed time. The sealing capability of shrink film is 523 bottles h-1. The percentage of sealing loss was 8.33 
percent, and the sealing efficiency was cap sealer 91.67 percent. energy used 2.7425 kWh or calculated as 
electricity rate 11.6 bath h-1 as you can see, cap sealer with hot steam can work quickly. The cap sealer with 
hot steam has high sealing quality and seal capacity. 
 
Keywords: Seal, Bottle cap, Steam, Pneumatics  
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บทนำ 

ปัจจุบันคนหันมาด ูแลสุขภาพมากยิ ่งข ึ ้น รับประทาน
อาหารดี มีคุณภาพ เครื ่องดื ่มที ่เป็นผัก ผลไม้สด และผสม 
พืชสมุนไพร ที่ให้ทั้งสารอาหารและดูแลสุขภาพพร้อม ๆ กันไป
ด้วยทำให้เกิดการรวมกลุ ่มของคนในชุมชนเพื ่อผลิตสินค้า 
OTOP หรือการตั ้งกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน เพื ่อให้สินค้ามีการ
กระจายในชุมชน ลดต้นทุนการผลิต ทั้งส่วนของการบรรจุภัณฑ์
และการขนส่งที่มีระยะทางสั้นลง ทำให้ในการศึกษางานวิจัย
ครั้งนี้ คณะนักวิจัยได้เล็งเห็นถึงแนวทางการพัฒนาเศรฐกิจ
ชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายที่เน้นในส่วนของพืชสมุนไพรของชุมชน 

จากการสอบถามห ัวหน้ากลุ ่มวิสาหกิจชุ มชนสมพร
สมุนไพรไทยที่ชุมชนเดชอุดมพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีคำสั่งซื้อจากกลุ่มผู ้นิยมบร ิโภค  
น้ำสมุนไพร และกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนยังได้รับการสนับสนุน
เครื่องหั่นสมุนไพรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถ
ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดเวลา
การทำงานได้เป็นอย่างดี โดยมีขั้นตอนการผลิตดังนี้ ขั้นตอน
การหั่นสมุนไพร ขั้นตอนการหมักสมุนไพร ขั้นตอนการกรอง
สมุนไพร ขั้นตอนการต้มสมุนไพร ขั้นตอนการบรรจุน้ำสมุนไพร
ร้อนลงในขวด ขั้นตอนติดฉลาก ขั้นตอนปิดฝาขวดและขั้นตอน
การปิดผนึกฝาครอบปากขวดซ่ึงขั้นตอนที่กล่าวมากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนได้ประสบกับปัญหาในขั้นตอนการปิดผนึกฝาครอบปาก
ขวดที่แสดงถึงคุณค่าของสรรพคุณสมุนไพรที่อยู่ภายในขวด 
โดยขั้นตอนนี้พบว่ามีการปิดผนึกฝาครอบปากขวดโดยการใช้
ลมร้อนในการเป่าฟิล์มแต่ทำให้พลาสติกซีลฝาขวดมีรอยย่น 
ไม่สม่ำเสมอและเกิดความล่าช้าในการทำงาน 

ดังนั้นจากปัญหาการปิดผนึกฝาครอบปากขวดที่ได้กล่าว
มาข้างต้น คณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาและ
ออกแบบเครื่องปิดผนึกฝาครอบปากขวดด้วยไอน้ำโดยศึกษา
หลักการจากสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (2562) 
พัฒนาหลักการต่อเนื่องจากงานวิจัยของ ทยาวีร์ (2563) และ 
สุดเขต (2563) ให้มีการใช้งานสำหรับผู ้ปฏิบัติงานในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น การปิดผนึก
ฝาครอบปากขวดมีความสม่ำเสมอซ่ึงทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

สามารถผลิตน้ำสมุนไพรได้ตามการสั่งซื้อ ทำให้เกิดรายได้แก่
ชุมชนมากขึ้น 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

กรอบแนวคิดการออกแบบ 
เครื่องปิดผนึกฝาครอบปากขวดไอน้ำ เป็นเครื่องที่ออกแบบ 

ให้ปิดผนึกฝาครอบปากขวดเพื ่อเพิ ่มความเร็วในการทำงาน 
และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน โดยมีการใช้ระบบนิวเมติก 
ร่วมกับ PLC ในการควบคุมอัตโนมัติ และใช้หลักการเครื่องรีดผ้า 
ไอน้ำในการต้มน้ำให้เป็นไอ จากการศึกษาการปิดผนึกของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน โดยมีการใช้ฟิล์มหดพีวีซีสีเขียวและสีทอง 
ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี ้ ฟิล์มหดพีวีซีสีเขียวไม่มีรอยประ
สำหรับฉีก แต่ฟิล์มหดพีวีซีสีทองมีรอยประสำหรับฉีด 

 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ 

การออกแบบทดสอบเบื้องต้นที่มีหัวครอบขนาด 4.5 6 7.4 
และ 8.5 cm พบว่าหัวครอบที่สามารถทำงานได้โดยที่ขวดและ
หัวครอบไม่กระทบกันและมีผลต่างของอุณหภูมิภายในหัวครอบ  
คือหัวครอบขนาด 6 cm ที่อุณหภูมิ 85-90 ๐C และ 8.5 cm  
ที่อุณหภูมิ 81-87 ๐C ในการศึกษานี้จึงเลือกใช้หัวครอบขนาด
ดังกล่าว 

 
(1) Main structure  (2) Conveyor belt  (3) Head cover 
(4) Pneumatic cylinder  (5) Arm  (6) Limit switch   
(7) On-off switch and emergency button  

Figure 1 Machin Design (Front view) 
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(1) Chain motor and sprocket (2) Control box  
(3) Steam generator 

Figure 2 Machin Design (Back view) 
 

หลักการเขียนโปรแกรมควบคุม 
ขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมคำสั่งเครื่องปิดผนึกฝาครอบ

ปากขวดด้วยไอน้ำ เพื ่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์และขอบเขต 
การใช้งานเพื่อให้ใช้งานได้สะดวก โดยมีสวิตซ์ 2 ตัวคือ สวิตซ์
เปิด-ปิด และสวิตซ์ฉุกเฉิน เม่ือมีการกดสวิตซ์และโปรแกรมก็จะ
ทำงานตามฟังก์ชันต่างตามที่ออกแบบไว้ ดังน้ี 

1) เมื่อกดสวิตซ์เปิด เครื่องจะเริ่มทำงานโดยการสั่งมอเตอร์
ทำงานเพื ่อขับเคลื ่อนสายพาน แล้วเปิดโซลินอยด์วาล์ว
ควบคุมการทำงานทุกตัว 

2) เมื่อขวดสัมผัสกับลิมิตสวิตซ์ มอเตอร์จะหยุดทำงาน และ 
โซลินอยด์วาล์วสั่งให้ที่ก้ันขวดทำงาน หลังจากน่ันโซลินอยด์
วาล์วจะสั่งการอีกครั้งให้กระบอกลมทำงานเพื่อให้หัวครอบ
เลื่อนลง 

3) เม่ือปิดผนึกตามเวลาที่กำหนดแล้ว โซลินอยด์วาล์วจะสั่งให้
กระบอกลมทำงานเพื่อให้หัวครอบเลื่อนขึ้น และมอเตอร์
ทำงานอีกครั้ง 

4) เมื ่อกดสวิตซ์ฉุกเฉินเครื ่องจะหยุดการทำงานโดยทันที   
แสดงดัง 

 
Figure 3 Function control system with Ladder 

 
Table 1 Signal description of the input unit. 

Input Description 
X0 Push switch with Manual 
X1 Bottle detection sensor 

 
Table 2 Signal description of the output unit. 

Output Description 
Y0 Motor 
Y1 solenoid valve directed to down 
Y2 Protective solenoid valve 

 
การทดสอบและการประเมินผล 

1) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดลอง 
1. เครื่องปิดผนึกฝาครอบปากขวด  
2. ขวดสมุนไพร  
3. พลาสติกปิดผนึกฝาขวด  
4. นาฬิกาจับเวลา  

2) วิธีและขั้นตอนในการทดสอบ 
1. จัดหาขวดสมุนไพร 
2. เตรียมอุปกรณ์ในการทดสอบใช้งาน 
3. เตรียมพื้นที่ในการทดสอบให้พร้อมใช้งาน 
4. ทดสอบเครื่องปิดผนึกฝาครอบปากขวดด้วยไอน้ำ 
5. จดบันทึกผลการทดลอง 
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ผลและวิจารณ์ 

ในการทดลองการทำงานและหาประสิทธิภาพของเครื่อง
ปิดผนึกฝาครอบปากขวดด้วยไอน้ำจะมีขั้นตอนในการทดสอบ
เคร ื ่องป ิดผน ึกฝาครอบปากขวดด้วยไอน ้ำ โดยจะม ีผล  
การทดลองดังต่อไปน้ี 

1) ผลการทดสอบเวลาที ่เหมาะสมของเครื ่องป ิดผนึก 
ฝาครอบปากขวดด้วยไอน้ำด้วยฟิล์ม หัวครอบขนาด 6 และ  
8.5 cm โดยทำการทดลองที่เวลาต่าง ๆ เพื่อหาพลังงานที่ใช้ 
เวลาที่ใช้ทั้งหมด ประสิทธิภาพการปิดผนึก ซึ่งสามารถแสดง
รายละเอียดได้ดังน้ี 

 
Figure 4 efficacy in sealing green PVC shrink film, cover 
size 6 cm. 
 

Figure 4 จะเห็นได้ว่า เครื่องปิดผนึกฝาครอบปากขวด
ด้วยไอน้ำ ปิดผนึกโดยใช้ฟิล์มหดพีวีซีสีเขียว หัวครอบขนาด  
6 cm สามารถปิดผนึกได้ดีที่เวลาปิดผนึกไม่ต่ำกว่า 3 sec 

 

 
Figure 5 efficacy in sealing green PVC shrink film, cover 
size 8.5 cm. 
 

จาก Figure 5 จะเห็นได้ว่าเครื่องปิดผนึกฝาครอบปากขวด
ด้วยไอน้ำ ปิดผนึกโดยใช้ฟิล์มหดพีวีซีสีเขียว หัวครอบขนาด 
8.5 cm สามารถปิดผนึกได้ดีที่เวลาปิดผนึกไม่ต่ำกว่า 6 sec 

 

2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของขนาดหัวครอบ และ
เวลาที่ใช้ในการปิดผนึกที่มีต่อ พลังงานไฟฟ้า ความสามารถ 
ในการทำงาน และเปอร์เซ็นต์ความสูญเสีย ด้วยการวางแผน 
การทดสอบแบบ Factorial analysis in CRD ทำการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) รายละเอียด
ผลการศึกษามีดังน้ี 

1. กำลังไฟฟ้า 
ผลของขนาดหัวครอบ และเวลาที ่ใช้ในการปิดผนึก 

ที่มีต่อกำลังไฟฟ้าของเครื่องปิดผนึกฝาครอบปากขวดด้วยไอน้ำ 
 
Table 3 Electric power of cover size and time  

Time (sec) 
Size (cm) 

6 8.5 
2 0.014 0.014 
3 0.016 0.016 
4 0.017 0.017 
5 0.019 0.018 
6 0.020 0.020 
7 0.021 0.021 
8 0.022 0.023 
9 0.024 0.024 
10 0.025 0.025 

 
ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนของขนาดหัวครอบ และ

เวลาที ่ใช้ในการปิดผนึกที่มีต่อกำลังไฟฟ้าของเครื่อง เครื ่อง 
ปิดผนึกฝาครอบปากขวดด้วยไอน้ำ 
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Table 4 Variation analysis of electric power of cover 
size and time. 

Source 
Sum of  
Squares 

df 
Mean  
Square 

F 

Size 7.407E-8 1 7.407E-8 0.333ns 
Time 0.001 8 8.428E-5 379.271* 
Size * Time 9.259E-7 8 1.157E-7 0.521ns 
Error 8.000E-6 36 2.222E-7  
Total 0.022 54   
Note: * Significant (p<0.05), ns Non-Significant. 

 
นำผลของขนาดหัวครอบ และเวลาที่ใช้ในการปิดผนึกที่มี

ต่อกำลังไฟฟ้าของเครื่องปิดผนึกฝาครอบปากขวดด้วยไอน้ำ 
จาก Table 3 มาทำการวิเคราะห์ความแปรรวนทางสถิติของ
ขนาดหัวครอบ และเวลาที่ใช้ในการปิดผนึกที่มีต่อกำลังไฟฟ้า 
ดัง Table 2 พบว่า เวลาที่ใช้ในการปิดผนึก มีผลต่อกำลังไฟฟ้า
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ขนาดหัวครอบ และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างขนาดหัวครอบและเวลาที่ใช้ในการปิดผนึกไม่มีผลต่อ
กำลังไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื ่อเวลาที ่ใช้ในการ  
ปิดผนึกเพิ่มขึ้นมีผลทำให้กำลังไฟฟ้าของเครื่องเครื่องปิดผนึก 
ฝาครอบปากขวดด้วยไอน้ำมีแนวโน้มเพิ ่มข ึ ้น ดังแสดงใน 
Figure 6 โดยการเวลาที ่ ใช ้ในการปิดผนึกแต ่ละช่วงทำให้  
ค่ากำลังไฟฟ้าน้อยกว่า 1 kWh ซึ ่งแสดงให ้เห ็นว่าการใช้
กำลังไฟฟ้าของเครื่องเครื่องปิดผนึกฝาครอบปากขวดด้วยไอน้ำ
มีค่าค่อนข้างน้อย 

 
Figure 6 Electric power and Time 

 
 

2. ความสามารถในการทำงาน 
ผลของขนาดหัวครอบ และเวลาที ่ใช้ในการปิดผนึก 

ที่มีต่อความสามารถในการทำงานของเครื่องปิดผนึกฝาครอบ
ปากขวดด้วยไอน้ำ 
 
Table 5 work capacity of cover size and time. 

Time (sec) 
Size (cm) 

6 8.5 
2 3600 0 
3 10800 0 
4 10800 2400 
5 10800 8400 
6 10800 10800 
7 10800 10800 
8 10800 10800 
9 10800 10800 
10 10800 10800 

 
การวิเคราะห์ความแปรรวนของขนาดหัวครอบ และเวลา 

ที่ใช้ในการปิดผนึกที่มีต่อความสามารถในการทำงานของเครื่อง
เครื่องปิดผนึกฝาครอบปากขวดด้วยไอน้ำ 

 
Table 6 Variation analysis of capacity of cover size and 
time. 

Source 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F 

Size 105840000 1 105840000 220.5* 
Time 514080000 8 64260000 133.9* 
Size * Time 203040000 8 25380000 52.9* 
Error 17280000 36 480000  
Total 4834080000 54   

Note: * Significant (p < 0.05). 
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นำผลของขนาดหัวครอบ และเวลาที ่ใช้ในการปิดผนึก 
ที่มีต่อความสามารถในการทำงานของเครื่องปิดผนึกฝาครอบ
ปากขวดด้วยไอน้ำ จาก Table 5 มาทำการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางสถิติของขนาดหัวครอบ และเวลาที ่ใช้ในการ 
ปิดผนึกที่มีต่อความสามารถในการทำงาน ดัง Table 6 พบว่า 
ขนาดหัวครอบ เวลาที ่ ใช ้ในการปิดผนึก และปฏิส ัมพันธ์  
ระหว่างขนาดหัวครอบและเวลาที ่ใช้ในการปิดผนึก มีผลต่อ
ความสามารถในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เม่ือเวลา 
ที่ใช้ในการปิดผนึกเพิ่มขึ้นมีผลทำให้ความสามารถในการทำงาน
ของเครื่องปิดผนึกฝาครอบปากขวดด้วยไอน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
ดังแสดงใน Figure 7 โดยเมื ่อใช้ขนาดหัวครอบ 6 cm และ 
เวลาในการปิดผนึก 3 sec เป็นต้นไปทำให้ความสามารถใน 
การทำงานมากที่สุด และเมื่อใช้ขนาดหัวครอบ 8.5 cm และ
เวลาในการปิดผนึก 6 sec เป ็นต ้นไปทำให ้ความสามารถ 
ในการทำงานมากที่สุด 

 
Figure 7 capacity of cover size and time. 

 
3. เปอร์เซ็นต์ความสูญเสีย 
ผลของขนาดหัวครอบ และเวลาที ่ใช้ในการปิดผนึก 

ที่มีต่อเปอร์เซ็นต์ความสูญเสียของเครื่องปิดผนึกฝาครอบปาก
ขวดด้วยไอน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 

Table 7 Loss percentage of cover size and time. 

Time (sec) 
Size (cm) 

6 8.5 
2 66.67 100 
3 0 100 
4 0 77.78 
5 0 22.22 
6 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
9 0 0 
10 0 0 

 
การวิเคราะห์ความแปรรวนของขนาดหัวครอบ และเวลา 

ที่ใช้ในการปิดผนึกที ่มีต ่อเปอร์เซ็นต์ความสูญเสียของเครื่อง  
ปิดผนึกฝาครอบปากขวดด้วยไอน้ำ 

 
Table 8 Variation analysis of Loss of cover size and time. 

Source Sum of Squares df Mean Square F 
Size 9074.07 1 9074.07 220.50* 
Time 44074.07 8 5509.26 133.87* 
Size * 

Time 
17407.41 8 2175.93 52.87* 

Error 1481.48 36 41.15  
Total 94444.44 54   

Note: * Significant (p < 0.05). 

 
นำผลของขนาดหัวครอบ และเวลาที ่ใช้ในการปิดผนึก 

ที ่มีต ่อเปอร์เซ็นต์ความสูญเสียของเครื ่องปิดผนึกฝาครอบ 
ปากขวดด้วยไอน้ำ จาก Table 5 มาทำการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางสถิติของขนาดหัวครอบ และเวลาที ่ใช้ในการ 
ปิดผนึกที ่มีต ่อเปอร์เซ็นต์ความสูญเสีย ดัง Table 6 พบว่า 
ขนาดหัวครอบ เวลาที่ใช้ในการปิดผนึก และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ขนาดหัวครอบและเวลาที่ใช้ในการปิดผนึก มีผลต่อเปอร์เซ็นต์
ความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื ่อเวลาที่ใช้ในการ 
ปิดผนึกเพิ่มขึ้นมีผลทำให้เปอร์เซ็นต์ความสูญเสียของเครื่อง 
ปิดผนึกฝาครอบปากขวดด้วยไอน้ำมีแนวโน้มลดลง ดังแสดงใน 
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Figure 8 โดยเม่ือใช้ขนาดหัวครอบ 6 cm และเวลาในการ 
ปิดผนึก 3 sec เป็นต้นไปทำให้เปอร์เซ็นต์ความสูญเสียน้อยที่สุด  
และเมื ่อใช้ขนาดหัวครอบ 8.5 cm และเวลาในการปิดผนึก  
6 sec เป็นต้นไปทำให้เปอร์เซ็นต์ความสูญเสียน้อยที่สุด 

 
Figure 8 Loss percentage of cover size and time. 

 
สรุป 

จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบเครื่องปิดผนึกฝาครอบ
ปากขวดด้วยไอน้ำ พบว่า ขนาดหัวครอบมีผลต่อเปอร์เซ็นต์
ความสูญเสียและความสามารถในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ แต่ไม่มีผลต่อกำลังไฟฟ้า สำหรับเวลาที ่ใช้ในการ 
ปิดผนึกฝาขวดมีผลต่อกำลังไฟฟ้า เปอร์เซ็นต์ความสูญเสีย 
และความสามารถในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างขนาดหัวครอบกับเวลาที่ใช้ในการปิดผนึก  
ฝาขวดมีผลต่อกำลังไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่มีผล
ต่อเปอร์เซ็นต์ความสูญเสียและความสามารถในการทำงาน  
ซึ่งการหาเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่เครื่องปิดผนึกฝาครอบปากขวด 
ด้วยไอน้ำสามารถปิดผนึกได้ โดยใช้ฟิล์มหดพีวีซีสีเขียว หัวครอบ 
ขนาด 6 cm จะเห็นได้ว่าเครื ่องปิดผนึกฝาครอบปากขวด  
ด้วยไอน้ำสามารถปิดผนึกได้ดีที่เวลาปิดผนึกไม่ต่ำกว่า 3 sec  
มีประสิทธิการทำงานของเครื่องคิดเป็น 91.67 % เปอร์เซ็นต์
สูญเสียคิดเป็น 8.33 % พลังงานที่ใช้ 2.7063 kWh หรือคิดเป็น
อัตราค่าไฟ 11.4207 bath h-1 

 
 
 
 

จากการศึกษาเครื่องปิดผนึกฝาครอบปากขวดด้วยไอน้ำ 
พบปัญหาระหว่างการทดสอบ ดังน้ันจึงมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1) ควรศึกษาและเลือกใช้เครื่องผลิตไอน้ำที่มีความสม่ำเสมอ 
ในการผลิตไอน้ำและสามารถปรับอุณหภูมิของเครื่องผลิต 
ไอน้ำได้ 

2) ควรออกแบบเครื ่องปิดผนึกฝาครอบปากขวดด้วยไอน้ำ 
ที่สามารถปรับความสูง-ต่ำ ของแขนยึดหัวครอบไอน้ำ เพื่อ
สามารถปิดผนึกขวดได้หลายขนาด 

3) ควรออกแบบเครื่องปิดผนึกฝาครอบปากขวดด้วยไอน้ำให้มี
ขนาดเล็ก เพื่อสะดวกต่อการทำงาน ประหยัดพลังงาน และ
มีต้นทุนต่ำ เพื่อประโยชน์ต่อผู้นำไปใช้งาน 
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บทคัดย่อ 

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมได้ออกแบบและพัฒนาต้นแบบโรงเรือนอีแวปอัจฉริยะ ขนาด 150  × 300 × 300 cm  
(กว้าง × ยาว × สูง) ระบบอีแวปประกอบด้วย พัดลมดูดอากาศขนาด 155  Watt จำนวน 2 ตัว ติดตั ้งที ่ผนังตามแนวยาว 
ของโรงเรือน แผงรังผึ้งขนาดกว้าง 150 × 15 ×200 cm (กว้าง × ยาว × สูง) ติดกับผนังฝั่งตรงข้าม มีปั๊มสำหรับวนน้ำผ่านแผง 
รังผึ้ง น้ำในแผงรังผึ้งจะระเหยและดึงความร้อนออกจากอากาศทำให้อากาศด้านในโรงเรือนเย็นขึ้น ออกแบบระบบควบคุมโดยใช้
เซนเซอร์วัดสภาพอากาศ และเซนเซอร์วัดแสง อ่านค่าทุก 30 s ส่งข้อมูลให้บอร์ดสมองกลฝังตัวสั่งเปิดพัดลมเมื ่ออุณหภูมิ 
ในโรงเรือนสูงกว่า 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนต่ำกว่า 70% และให้พัดลมทำงานเม่ือความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนสูงกว่า 
85 % และความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนสูงกว่าความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกโรงเรือน 5% ให้ปั๊มน้ำของแผงรังผึ้งความเย็นทำงานเม่ือ
อุณหภูมิในโรงเรือนสูงกว่า 23°C และ ความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนต่ำกว่า 65% และให้ม่านพรางแสงที่สามารถลดแสงได้ราว 50% 
ทำงาน เม่ือความเข้มแสงภายนอกสูงกว่า 35,000 Lux ทดลองปลูกมะเขือเทศพันธ์ุ Momotaro ของญี่ปุ่นในโรงเรือนอีแวปได้ผล
เป็นที่น่าพอใจ จากการทดสอบระบบควบคุม พบว่าสมองกลฝังตัว Arduino Uno R3 ที่ใช้ควบคุมสภาพอากาศ และ Arduino 
Mega 2560 ที่ใช้ควบคุมการพรางแสง และเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยภาษา Matlab Simulink สามารถควบคุมสภาพอากาศ 
และแสงได้ตามสมการควบคุมที่กำหนด  
 
คำสำคัญ: โรงเรือนอีแวปอัจฉริยะ; ระบบควบคุม; สภาพอากาศ; แสง 
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Abstract 
Agricultural Engineering Research Institute has designed and developed a smart evaporative greenhouse 

with the size of 150 × 300 × 300 cm (W × L × H). The fan and pad system consists of 2 exhaust fans (155 Watt) 
at one end of the greenhouse and a pump circulating water through and over a cooling pad of 150 × 15 × 200 
cm (W × L × H) size installed at the opposite end of the greenhouse. Air temperature is reduced by evaporation 
of water into the airstream. As water evaporates, energy is lost from the air causing the temperature to drop. 
Ambient air control system is designed using an ambient air sensor and a light sensor sending data to embedded 
board every 30 second to automatically operate ventilation control system when the temperature inside 
greenhouse is higher than 23°C and the relative humidity inside the greenhouse is lower than 70%. It will also 
work when relative humidity inside the greenhouse is higher than 85% as well as relative humidity inside is 5% 
higher than outside. Circulating water pump control system will be opereted if the temperature inside 
greenhouse is higher than 23°C and the relative humidity inside the greenhouse is lower than 65%. Automatic 
shading system will be operated if the light intensity outside greenhouse is higher than 35,000 lux. Momotaro 
tomatoes from Japan were plant in the greenhouse. Testing results is satisfied. The embedded board written 
by Matlab Simulink, both Arduino Uno R3 for ambient air control and Arduino Mega 2560 for shading system 
control, can operate under the conditions designed.  
 
Keywords: Smart evaporative greenhouse; Control system; Ambient air; Light  
 

บทนำ 

การปลูกพืชในโรงเรือนได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นลำดับ 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการอารักขาพืช ลดการใช้สารเคมี
กำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง ตลอดจนป้องกันโรคพืช โรงเรือน
อีแวปเป็นโรงเรือนที่มีคุณสมบัติในการป้องกันแมลงได้ดีมาก 
แต่ก็มีปัญหาจาก ความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนที่บางโอกาสจะสูง
เกินไป ทำให้เกิดโรคพืชได้โดยง่าย  

อย่างไรก็ตาม โรงเรือนอีแวปมีจุดเด่นค ือสามารถลด  
ความร้อนในโรงเรือนได้ดีตามหลักไซโครเมตริก โดยเฉพาะ 
ในหน้าร้อน ตัวอย่างแสดงใน Figure 1 เมื่ออุณหภูมิภายนอก
โรงเรือน 35°C ความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกโรงเรือน 50% อุณหภูมิ 
หลังผ่านแผงรังผึ้งจะราว 26°C 

     

 
Figure 1 Effective of relative humidity of outside air on 
evaporative cooling 
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โรงเรือนอีแวปโดยทั ่วไป จะควบคุมการปิดเปิดพัดลม 
และปั ๊มน้ำพร้อมกันไป โดยเลือกการควบคุมอุณหภูมิ หรือ 
การควบคุมความชื ้นสัมพัทธ์ตัวใดตัวหนึ ่ง จากงานวิจัยของ
บริษัท Aimagin ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิจัย
การเกษตร (สวก.) และโรงเรียนนายเรือ ได้พัฒนาโรงเรือน
อัตโนมัติที ่ใช้สมการระบบควบคุมอัตโนมัติป้อนกลับชั ้นสูง  
แต่ยังใช้ตัวแปรเดียวในการควบคุมอุปกรณ์แต่ละตัว โดยใช้
อุณหภูมิควบคุมพัดลม และใช้ความชื้นสัมพัทธ์ควบคุมปั๊มน้ำ  
(นิรนาม, 2560) 

ผู้วิจัยเห็นว่าการใช้สมการควบคุมที ่มีต ัวแปร 2 ตัว คือ 
อุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ในการควบคุมทั ้งพัดลมและ 
ปั ๊มน้ำของแผงรังผึ้ง โดยแยกอิสระออกจากกัน จะทำให้ลด
ความเสี่ยง ต่างจากระบบควบคุมที่ใช้ตัวแปรตัวเดียวในสมการ
ควบคุม ที่อาจทำให้โรงเรือนมีความชื้นสูงเกินไปจนพืชเป็นโรค
ง่าย เมื่อใช้อุณหภูมิเป็นตัวแปรตัวเดียวในสมการควบคุม หรือ 
อาจทำให้อุณหภูมิต่ำเกินไป จนพืชเจริญเติบโตน้อยกว่าที่สมควร  
เม่ือใช้ความชื้นสัมพัทธ์เป็นตัวแปรตัวเดียวในสมการควบคุม 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

ออกแบบและสร้างโรงเรือนอีแวป ซึ่งมีขนาดความกว้าง 
150 cm ยาว 300 cm สูง 300 cm จากพื้นถึงคานบน ผนัง
ด้านหนึ ่งเป็นแผงรังผึ ้งขนาดกว้าง 150 cm ลึก 15 cm สูง  
200 cm ติดตั้งพัดลมดูดอากาศขนาด 155 Watt (KVF3R506A, 
Kulthorn electric Co., Ltd.) จำนวน 2 ต ัว ท ี ่ฝ ั ่งตรงข ้าม 
กับแผงรังผึ้งตามแนวยาวของโรงเรือน (Figure 2) เพื่อดูดอากาศ 
ผ่านแผงรังผึ ้ง น้ำในแผงรังผ ึ ้งจะระเหยและดึงความร ้อน  
ออกจากอากาศทำให้อากาศด้านในโรงเรือนเย็นขึ้น  

ติดตั้งระบบม่านสำหรับพรางแสงเหนือหลังคาโรงเร ือน 
ควบคุมด้วยมอเตอร์เกียร์ไฟฟ้า (4IK25RGN-C, Taili motors 
Co., Ltd) และมีลิมิตสวิตซ์ (WLCA12-2, Omron) 2 ตัว ติดตั้ง
ท ี ่ห ัวและท้ายม่านพรางแสง เพ ื ่อส ่งส ัญญาณให้มอเตอร์  
หยุดทำงานเม่ือพรางแสงคลุมทั้งโรงเรือนแล้ว  

ติดตั้งระบบให้น้ำและปุ๋ย (Figure 3) ควบคุมด้วย Timer 
(KG316T-II, ManHUa Co., Ltd) ให้น้ำวันละ 9 ครั้ง ทุกชั่วโมง 
ให้ปุ๋ยวันละ 2 ครั้ง มีระบบกวนปุ๋ยก่อนให้ปุ๋ย 5 นาที แล้วจึง 

ให้ปุ ๋ยและให้น้ำตามลำดับ สามารถตั ้งเวลาให้น้ำและปุ๋ยได้  
ตามการเจริญเติบโตของพืช  

ติดตั ้งอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( IoT) สำหรับโรงเรือน 
ปลูกพืช โดยร่วมมือกับ บ. AIS นำเทคโนโลยี Narrow Band 
IoT ของ AIS มาใช้อ่านค่าและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้น
สัมพัทธ์ และความเข้มแสง ทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน 

 
Figure 2 Prototype of smart evaporative greenhouse 

 

 
Figure 3 Fertigation system 

 
ออกแบบระบบควบคุมระบบอีแวป โดยเลือกใช้เซนเซอร์

วัดอุณหภูมิและความชื้น AMT1001 สําหรับอ่านค่าอุณหภูมิ
และความชื้นภายในโรงเรือนทุก 30 s ก่อนส่งข้อมูลให้ระบบ
ควบคุมประมวลผล เลือกใช้บอร์ดสมองกล Arduino Uno R3 
เลือกใช้โปรแกรม Matlab Simulink เขียนโปรแกรมควบคุม 
ลงในสมองกลฝังตัว เน่ืองจากเป็นโปรแกรมแบบกราฟฟิกทำให้
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ง ่ายต ่อการเผยแพร่ เกษตรกรสามารถเร ียนร ู ้และพัฒนา 
ต่อยอดได้ ออกแบบวงจรควบคุมการพรางแสงโดยใช้บอร์ด 
Arduino Mega 2560 และใช้เซ ็นเซอร ์ว ัดแสง GY-302 ซ่ึง 
ส่งสัญญาณ แบบ I2C ซึ ่งจะวัดความเข้มแสงและแสดงผล 
เป็นหน่วย lux  

ทั้งนี้ได้ทดสอบปลูกมะเขือเทศญี่ปุ่นพันธุ์ Momotaro ใน
โรงเรือนอีแวปอัจฉริยะที่พัฒนา เพื่อศึกษาความเหมาะสมของ
ระบบควบคุมที่ออกแบบ 

 
ผลและวิจารณ์ 

การพัฒนาระบบควบคุมสำหรับโรงเรือนอีแวปอัจฉริยะ 
จากประสบการณ์ของผู้วิจัยพบว่า โรงเรือนอีแวปที่อาศัย

หลักการลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน โดยใช้หลักการไซโครเมตริก 
นั้น จะมีปัญหามากที่สุดในตอนกลางคืนที่ความชื้นสัมพัทธ์สูง 
จนอาจทำให้พืชเป็นโรคได้ง่าย จำเป็นที่จะต้องให้พัดลมทำงาน 
โดยปั ๊มน้ำไม่ทำงานเพื ่อถ่ายเทอากาศภายนอกมาทดแทน
อากาศภายใน แต่จะต้องมีการตรวจสอบว่าอากาศภายนอก
โรงเรือนมีความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่าในโรงเรือน 

การที่จะทำให้ระบบควบคุมของโรงเรือนอีแวปเป็นไปได้
ตามหลักการนั้น จะต้องกำหนดจุดความชื้นสัมพัทธ์ที่ปั๊มน้ำ  
เริ ่มทำงาน ห่างจากจุดที ่พัดลมจะทำงานเมื ่อแผงรังผึ้งแห้ง 
ต่างกันพอสมควร ซ่ึงในเบื้องต้นใช้ความชื้นสัมพัทธ์ที่ต่างกัน 20%  

ในส่วนของจุดความชื้นสัมพัทธ์ที่พัดลมจะทำงานขณะที่
แผงรังผึ้งเปียก เพื่อเพิ่มความชื้นให้โรงเรือนน้ัน ควรมีจุดทำงาน
ที่ต่างกันเล็กน้อย เพื่อไม่ให้ แผงรังผึ้งเปียกเกินความจำเป็น 
โดยให้จุดที่พัดลมเริ ่มทำงานมีความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่าจุดที่  
ปั๊มน้ำเริ่มทำงาน 5% ซึ่งเมื่อยึดหลักการนี้การออกแบบระบบ
ควบคุมโรงเรือนอีแวป จะพบว่า สมการควบคุมควรกำหนดโดย
ตั ้งต้นจากความชื ้นสัมพัทธ์ส ูงสุดในโรงเรือน ที ่คาดว่าพืช  
จะไม่เป็นโรคง่าย ๆ เพื่อที่ จะได้ใช้ศักยภาพของการลดอุณหภูมิ 
โดยการเพิ่มความชื้นในอากาศให้มากที่สุด ในกรณีของการปลูก
มะเข ือเทศญี่ปุ ่นในโรงเรือนอีแวป จึงได ้กำหนดให้ระบบ 
มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 85 %  

ส่วนการกำหนดอุณหภูมิ และความเข้มแสงที่เหมาะสม
สำหรับมะเขือเทศ อ้างอิงจากงานวิจัยของ Verkerk (1955)  
ที่พบว่าสภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะเขือเทศ 
ในโรงเรือน ที่ให้ผลผลิตของมะเขือเทศดีที่สุดคือที ่อุณหภูมิ  
ช่วงกลางวัน 23°C และความเข้มแสงไม่ต่ำกว่า 10,000 lux  
จึงกำหนดจุดที ่ระบบอีแวปเริ ่มทำงานเมื ่อความชื ้นถ ึงค่า  
ที่กำหนดและอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงกว่า 23°C กำหนดให้
ม่านพรางแสงทำงานเม่ือความเข้มแสงภายนอกสูงกว่า 35,000 
Lux ซึ่งจะได้ความเข้มแสงด้านใน 10,000 lux ตามที่ต้องการ 
จึงเป็นที่มาของสมการควบคุม ดังต่อไปน้ี 

1) ให้พัดลมทำงานเม่ืออุณหภูมิ ในโรงเรือนสูงกว่า 23°C และ
ความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนต่ำกว่า 70% 

2) ให้พัดลมทำงานเมื ่อความชื ้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนสูงกว่า  
85 % และความชื ้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนสูงกว่าความชื้น
สัมพัทธ์ภายนอกโรงเรือน 5% 

3) ให้ปั๊มน้ำของแผงรังผึ้งทำงานเม่ืออุณหภูมิในโรงเรือนสูงกว่า 
23°C และ ความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนต่ำกว่า 65% 

4) ให้ม่านพรางแสงทำงาน เมื่อความเข้มแสงภายนอกสูงกว่า 
35,000 Lux 

โปรแกรม Matlab Simulink ควบคุมสมองกลฝังตัวสำหรับ 
ระบบอีแวป ดังแสดงใน Figure 4 ออกแบบวงจรไฟฟ้าดังแสดง
ใน Figure 5 โปรแกรมควบคุมสมองกลฝังตัวสำหรับระบบพราง
แสง ดังแสดงใน Figure 6 ออกแบบวงจรไฟฟ้าดังแสดงใน 
Figure 7  

จากการทดสอบระบบควบคุมอุณหภูม ิและความชื้น 
ของโรงเรือนอีแวป พบว่าระบบสามารถทำงานตามเงื่อนไขที่
ออกแบบไว้ ดังแสดงใน Table 1 
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Figure 4 Evaporative Control system program by Matlab Simulink. 

 

 
Figure 5 Wiring diagram for fans and pump.  

 

 
Figure 6 Shading control program by Matlab Simulink.  
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Figure 7 Wiring diagram for shading. 

 
Table 1 Process control system 

Temperature (C) Relative Humidity (%) Water pump Fan 
 T in > 23  H in < 65 ON ON 
 T in > 23  65 < H in < 70 OFF ON 
 T in > 23  70 < H in < 85 OFF OFF 

-  H in > 85 and (H in - H out) > 5 OFF ON 
 T in < 23  H in < 70 OFF OFF 
 T in < 23  70 < H in < 75 OFF OFF 
 T in < 23  75 < H in < 85 OFF OFF 

-  H in > 85 and (H in - H out) > 5 OFF OFF 
 

ในการเก็บข้อมูลสภาพอากาศทั ้งภายในและภายนอก
โรงเรือน จะแยกเซ็นเซอร์ของ IoT เป็นคนละตัวกับเซ็นเซอร์
ของระบบควบคุมอัจฉริยะ เพื ่อให้เกิดการตรวจสอบกันเอง 
(Cross Checking) Figure 8 แสดง Narrow band IoT ที่ร่วม
วิจัยกับบริษัท AIS สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมได้พัฒนาให้
สามารถส่งข้อมูล Real Time ลงในโปรแกรม Excel ได้ด้วย 
(Figure 9) ตัวอย่างข้อมูลสภาพอากาศทั้งในและนอกโรงเรือน
ที่แสดงในโทรศัพท์มือถือ ดังแสดงใน Figure 10 -12 

  
Figure 8 Narrow band IoT and display on mobile phone 
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Figure 9 Real time data logger in Microsoft Excel 

 

 
Figure 10 Comparison between relative humidity inside  
and relative humidity outside showed in mobile phone 
 

 
Figure 11 Comparison between air temperature inside 
and air temperature outside showed in mobile phone 
 
 

 
Figure 12  Comparison between light intensity inside 
and light intensity outside showed in mobile phone 
 

การทดสอบการปลูกพืชเลือกใช ้ว ิธีปลูกพืชโดยใช้ดิน 
เพื่อให้ง่ายในการปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชอินทรีย์ ให้น้ำ  
และปุ๋ยทางน้ำหยด ซ่ึงทำให้ง่ายต่อการควบคุมอัตราการให้ปุ๋ย
อย่างแม่นยำ แม้จะเป็นการควบคุมด้วยนาฬิกา และเป็นระบบ
ควบคุมแบบเปิด  ถ้าสามารถผสมปุ๋ยให้แม่นยำ แต่การที่จะให้
ปุ ๋ยไปกับน้ำตลอดเวลา ทำให้ยากต่อการผสมปุ ๋ยกับน้ำใน
ปริมาณมากให้แม่นยำ และยากต่อการปรับเปลี่ยนอัตราการให้น้ำ  
จึงแยกถังปุ๋ยออกจากถังน้ำ โดยจะให้ปุ๋ยก่อน แล้วตามด้วยน้ำ 
ในถังปุ๋ยจะผสมปุ๋ยกับน้ำในอัตราส่วน ปุ๋ย: น้ำ ราว 1:100  

ผลการทดสอบปลูกมะเขือเทศญี่ปุ ่นพันธุ ์ Momotato  
ในโรงเรือนอีแวปอัจฉริยะ (Figure 13) พบว่ามีการเจริญเตบิโตดี  
ใช้แรงงานเข้าไปดูแลน้อยมาก ส่วนใหญ่ใช้ในการตัดแต่งก่ิง 
และผสมปุ๋ยเข้มข้น 1 ลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร ซึ่งจะผสมทุก ๆ  
2 สัปดาห์ และปรับนาฬิกาตั้งเวลาการให้ปุ๋ยตามช่วงอายุของพืช  

โรงเรือนอีแวปอัจฉริยะ สามารถนำไปใช้กับพืชอ่ืนได้ โดย
ปรับค่า อุณหภูมิ แสง ความชื้นสัมพัทธ์ในสมการให้เหมาะสม 
อย่างไรก็ตามควรรักษาความต่างของค่าความชื้นสัมพัทธ์เม่ือ 
ปั ๊มน้ำเริ ่มทำงาน กับเมื ่อพัดลมทำงานเพื ่อลดความชื ้นใน
โรงเรือนไว้ที่ 20% เพื่อไม่ให้แผงรังผึ้งเปียกเมื ่อต้องการลด
ความชื้นในโรงเรือน 

  
Figure 13 Tomatoes in the smart evaporative greenhouse 
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สรุป 

สถาบันวิจ ัยเกษตรวิศวกรรมได ้ออกแบบและพัฒนา
ต้นแบบโรงเรือนอีแวปอัจฉริยะ ที ่มีสมองกลฝังตัวควบคุม
อัตโนมัติ โดยใช้เซนเซอร์วัดสภาพอากาศ และเซนเซอร์วัดแสง 
อ่านค่าทุก 30 s ส่งข้อมูลให้บอร์ดสมองกลฝังตัว Arduino 
Uno R3 สั่งเปิดพัดลมเมื ่ออุณหภูมิในโรงเรือนสูงกว่า 23 °C 
และความชื ้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนต่ำกว่า 70% และให้พัดลม
ทำงานเมื ่อความชื ้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนสูงกว่า 85 % และ
ความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนสูงกว่าความชื้นสัมพัทธ์ภายนอก
โรงเรือน 5% ให้ปั๊มน้ำของแผงรังผึ้งทำงานเม่ืออุณหภูมิในโรงเรือน 
สูงกว่า 23 °C และ ความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนต่ำกว่า 65% 
และใช้บอร์ดสมองกล Arduino Mega 2560 สั่งให้ม่านพราง
แสงที่สามารถลดแสงได้ราว 50% ทำงาน เมื่อความเข้มแสง
ภายนอกสูงกว่า 35,000 Lux เขียนโปรแกรมควบคุมทั้งหมด
ด้วยภาษา Matlab Simulink  

จากการทดสอบระบบควบคุมพบว่า สามารถควบคุมสภาพ
อากาศ และแสงได้ตามสมการควบคุมที่กำหนด การพรางแสง
อัตโนมัติ ช่วยลดความร้อนจากแสงที่เกินความจำเป็นได้ทัน 
ต่อเวลา การใช้สมการควบคุมที่มีตัวแปร 2 ตัว คือ อุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ์ ทำให้ลดความเสี่ยง ต่างจากระบบควบคุม
ที ่ใช้ตัวแปรตัวเดียวในสมการควบคุม ที ่อาจทำให้โรงเรือน 
มีความชื้นสูงเกินไปจนพืชเป็นโรคง่าย เมื่อใช้อุณหภูมิเป็นตัว
แปรตัวเดียวในสมการควบคุม หรือ อาจทำให้อุณหภูมิต่ำเกินไป 
จนพืชเจริญเติบโตน้อยกว่าที่สมควร เมื่อใช้ความชื้นสัมพัทธ์
เป็นตัวแปรตัวเดียวในสมการควบคุม โดยระบบที่ออกแบบไว้ 
มีขนาดที่เพียงพอในทุกฤดูกาล พัดลมมีการหยุดพักการทำงาน
เป็นระยะในทุกกรณี ได้แก่ อุณหภูมิภายนอกสูงมาก ความชื้น
สัมพัทธ์ภายนอกต่ำมาก และความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกสูงมาก  

การให้ปุ๋ยก่อนการให้น้ำที่ควบคุมด้วยเวลา ไม่มีผลทางลบ 
ทำให้ลดความยุ่งยากและเวลาในการให้ปุ๋ย ไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ย
ไปพร้อมกับน้ำ โดยในถังปุ ๋ยจะเป็นการผสมปุ ๋ยต่อน้ำ ราว 
1:100 ซ่ึงจะผสมทุก ๆ 2 สัปดาห์ 

ทั้งนี้สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมได้ขยายขนาดของโรงเรือน 
เป็น 3 เท่า และสร้างภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับเกษตรกร 
และผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการประเมินผลิตมันสำปะหลังในแปลง โดยประเมินจากภาพถ่ายที่ได้

จากกล้อง MicaSen Red-Edge ที ่เป็นกล้องถ่ายภาพแบบ 5 ช่วงคลื ่น (Multispectral Camera) ที ่ต ิดตั ้งอยู ่กับอากาศยาน 
ไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle) โดยจะมีการบินเพื ่อถ่ายภาพมันสำปะหลังในแปลงทั ้งหมด 4 รอบ เริ ่มตั ้งแต่เม่ือ 
มันสำปะหลังมีอายุได้ 4 เดือน จนกระทั่งครบ 7 เดือน โดยจะบินเดือนละ 1 รอบ (เมษายน – กรกฎาคม) จากน้ันภาพที่ได้จะถูก
นำมาประมวลผลใน Pix4Dmapper เพื ่อสร้างแผนภาพสะท้อน 5 ช่วงคลื ่น ได้แก่ Blue, Green, Red, NIR และ Red Edge  
ซึ่งแผนภาพที่ได้เหล่านี้จะถูกนำมาใช้ประกอบการคำนวณหาดัชนีพืชพรรณ ประกอบไปด้วย Normalized Difference Vegetation  
Index (NDVI), Simple Ratio Vegetation Index (RVI), Chlorophyll Vegetation Index (CIred Edge)  และคำนวณหาพื ้นที่
ทรงพุ่ม (pixel) เพื่อประเมินผลผลิตมันสำปะหลังในแปลง น้ำหนักของหัวสดมันสำปะหลังจะสามารถประเมินได้จากค่าดัชนี  
พืชพรรณ NDVI, RVI, Clred Edge และพื้นที่ทรงพุ่ม (pixel) ตามลำดับ จากผลการทดลองพบว่าค่าดัชนีพืชพรรณและพื้นที่ทรงพุ่ม 
(pixel) ต่อน้ำหนักหัวสดมันสำปะหลัง มีความสัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตหัวมันสด r เท่ากับ NDVI (0.77), RVI (0.82), CIrededge 
(0.82), and canopy area (0.85) อย่างไรก็ตามค่า NVDI น้ันอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์มากเกินไป 
ค่า NVDI จะพุ่งสูงขึ้นอย่างมากหลังเหตุการณ์ฝนตก ในขณะที่น้ำหนักสุทธิของหัวมันสำปะหลังน้ันไม่ได้สูงขึ้นตามแต่อย่างใด ดังน้ัน
ค่า NVDI อาจจะไม่ใช่ค่าที่เหมาะสมในการประเมินผลผลิตมันสำปะหลังในแปลง  สำหรับค่า RVI, Clrededge และ Canopy area 
น้ันพบว่ามีความเหมาะสมมากกว่าที่นำมาเป็นตัวแปรในการประเมินผลผลิตมันสำปะหลังในแปลง ดังน้ันมีความเป็นไปที่จะนำค่า
ดัชนีพืชพรรณและพื้นที่ทรงพุ่ม (pixel) ไปสร้างสมการทำนายผลผลิตหัวมันสำปะหลังสดที่อยู่ใต้ดิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเก่ียวผลผลิตมันสำปะหลัง 
 

คำสำคัญ: มันสำปะหลัง, อากาศยานไร้คนขับ, พื้นที่ทรงพุ่ม 
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Abstract 
The objective of this experiment is to study the feasibility of tuber yield in cassava fields using imagery 

acquired from multispectral camera mounted on Unmanned Arial Vehicle (UAV). The UAV equipped with 
multispectral camera were used to fly over a cassava field once a month starting when cassava age is 4 months 
old until 7 months old (April-July). There is total 4 flight mission. The acquired images were generated in 
Pix4Dmapper to produce reflectance maps in 5 bands, Blue, Green, Red, NIR, and Rededge band. These 5 
reflectance maps were used to calculate 3 vegetation indices, normalized difference vegetation index (NDVI), 
simple ratio vegetation index (RVI), and chlorophyll vegetation index (CIrededge) and estimate canopy area. 
Total fresh weight of tuber was plotted with NDVI, RVI, CIrededge, and canopy area respectively. The results 
show that total fresh weight of tuber has correlation coefficient (r) with NDVI (0.77), RVI (0.82), CIrededge (0.82), 
and canopy area (0.85). However, NDVI is too sensitive to the changes of chlrophyll concentration which NDVI 
value steeply increased after rain incident while total weight of tuber is not sharply increased, so NDVI might 
not be a good predictor for this study. While RVI, CIrededge, and canopy area are potential variables for further 
calibration of tuber yield prediction in cassava fields. This prediction model will provide important information 
for increasing efficiency of cassava harvest. 
 
Keywords: Cassava, UAV, Canopy area 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการตรวจจับวัชพืชเถาเลื้อยในแปลงอ้อยโดยใช้ดัชนีพืชพรรณท่ีได้จากภาพถ่าย UAV 
Feasibility study of vine weed detection in sugarcane fields using vegetation indexes 
obtained from UAV imagery. 
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บทคัดย่อ 

การใช้โดรนฉีดพ่นเป็นวิธีการที ่เหมาะสมที่สุดในการกำจัดวัชพืชในพื้นที ่คนและรถแทรกเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ 
โดยเฉพาะการกำจัดวัชพืชประเภทเถาเลื้อยที่ส่งผลต่อผลผลิตอย่างมากน้ัน ซ่ึงต้องเร่งกำจัดก่อนอ้อยสร้างน้ำตาลในช่วง 8-9 เดือน 
จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาและพัฒนาการตรวจจับและระบุตำแหน่งของวัชพืชสำหรับฉีดพ่นในพื ้นที ่แปลงอ้อย งานวิจัยน้ี  
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการการใช้ดัชนีพืชพรรณสำหรับตรวจจับวัชพืชประเภทเถาเลื้อยในแปลงอ้อย อายุ 8 เดือน โดยศึกษาดัชนี
พืชพรรณจำนวน 6 ชนิด ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายแปลงอ้อยซ่ึงถ่ายด้วยกล้องมัลติสเปกตรัมติดตั้งกับอากาศยานไร้คนขับ โดยใช้
แปลงตัวอย่างจำนวน 10 แปลงย่อยขนาด 36 m × 18 m มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการเทรชโฮลด์ (Threshold) และการแบ่งกลุ่ม 
(Classification) ในการสร้างแผนที ่กริดหกเหลี ่ยม (Hexagon map) ผลการทดสอบพบว่า ค่าร้อยละเชิงคุณภาพ (Quality 
Percentage, QP) ในการตรวจจับวัชพืช ประกอบไปด้วยดัชนีพืชพรรณ VARI, GNDVI, ExGR, NDVI, VI, และ DRIT ให้ผลเท่ากับ 
78.44%, 81.21%, 84.21%, 84.83%, 94.05%, และ 97.28%,ตามลำดับ ซึ ่งพบว่า VI และ DRIT มีความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับวัชพืช 
 
คำสำคัญ: ตรวจจับวัชพืช, ดัชนีพรรณ, อ้อย 
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Abstract 
Controlling weeds with drones in sugarcane field is the most appropriate way for the area that 

controlling weeds with tractor and human are unavailable, especially for vine weed. This type of weed greatly 
affects sugarcane yield, which must be eliminated before sugarcane reaches the sugar accumulation stage at 8-
9 months of age. Therefore, studying and developing weed mapping with drones to locate weed positions in 
the sugarcane field is needed. This research aimed to study vine weed detection in the sugarcane field, when 
sugarcane reaches eight months of age, using six vegetation indexes (VIs). Images were acquired by a multi -
spectral camera mounted on unmanned arial vehicle (UAV). Ten sub-plots, with 36 m x 18 m plot size each, 
were used in this experiment. Each sub-plot was designed as a sample. Threshold and classification methods 
were applied for weed detection analysis. Then, hexagon maps of weed-cane classification were created. The 
results showed that the quality percentage (QP%) of weed detection using VARI, GNDVI, ExGR, NDVI, VI, and 
DRIT, are 78.44%, 81.21%, 84.21%, 84.83%, 94.05%, and 97.28%, respectively. This result indicates that VI and 
DRIT are suitable and effective for weed detection. 
 
Keywords: Weed detection, vegetation indexes, Sugarcane 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี ้ศ ึกษาความเพียงพอสำหรับปริมาณน้ำท่า (Runoff) ที่มีในพื ้นที่เทียบกับปริมาณการใช้ในทุกกิจกรรม  

โดยพิจารณารายละเอียดในแต่ละช่วงเป็นรายเดือน แนวทางการศึกษาจะคำนวณปริมาณน้ำท่า (Runoff) โดยใช้วิธี SCS-CN 
method คำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืช โดยใช้วิธี Penman–Monteith และใช้หลักการสมดุลน้ำเพื่อเปรียบเทียบปริมาณ
ความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุน จากผลการศึกษาพบว่ามีปริมาณน้ำท่ารวมทั้งหมดประมาณ 5 ,081,285.49 
ลูกบาศก์เมตร และปริมาณการใช้น้ำทุกกิจกรรมในพื้นที่ประมาณ 3 ,040,614.74 ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำท่า
ทั้งหมดกับปริมาณการใช้น้ำทุกกิจกรรมตลอดทั้งปีจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำท่าเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ และเม่ือวิเคราะห์จาก
ฝนรายเดือนแล้วพบว่าเดือนกันยายนมีปริมาณน้ำท่ามากกว่าปริมาณการใช้น้ำทุกกิจกรรมประมาณ 1 ,384,523.05 ลูกบาศก์เมตร 
ดังนั้นจึงควรมีการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพิ ่มขึ้นอีกเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ำ ขุดลอกสระน้ำและลำน้ำเพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ และมีการวางแผนการเพาะปลูกที่ดี 
 

คำสำคัญ: น้ำท่า, การจัดการน้ำ , อัตราการใช้น้ำของพืช 
 

Abstract 
The aim of this research was to compare the adequacy of runoff in the area of Phuwiang district, 

Khonkean province with water consumption in various activities. Inflow runoff has been calculated by SCS CN 
method. Crop water requirement was determined by Penman-Monteith. Water balance theory was used to 
compare water requirement in various activities with water budget. From this study found that total amount of 
runoff was 5 ,081 ,285.49 m3 and amount of water in all activities was 3 ,040 ,614.74 m3. Monthly rainfall data 
were analyzed, in September it was found that amount of runoff are more than water consumption in all 
activities approximately 1,384,523.05 m3. Thus, they should have more reservoirs, dredging the ponds and canals 
to increase efficiency water storage and have a good cultivation planning. 
 

Keywords: Run off, Water management, Evapotranspiration 
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บทนำ 

น้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการเกษตรอย่างมาก 
ถ้าปราศจากน้ำแล้วการทำการเกษตรย่อมไม่ประสบความสำเร็จ 
อย่างแน่นอน ปริมาณน้ำฝนและการกระจายของฝนเป็นไป 
ตามธรรมชาติตามฤดูกาล โดยฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
จนถึงเดือนพฤศจิกายนและมีฝนทิ้งช่วงบ้างในเดือนกรกฎาคม
จะเป็นเช่นนี้แทบทุกปี แต่ปัจจุบันจะเกิดฝนทิ้งช่วงเป็นเวลา
ยาวนานขึ ้นและการตกของฝนก็ไม่เป็นไปตามฤดูกาล (สุภา  
รันดาเว, 2557) ซึ ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการเปลี ่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 
บริเวณต้นน้ำลำธารที ่เป็นแหล่งดูดซับน้ำถูกทำลายเพื ่อทำ
การเกษตร จึงส่งผลกระทบต่อปริมาณและการไหลของน้ำลดลง
อย่างเด่นชัดในฤดูแล้ง อีกทั ้งปรากฏการณ์เอลนิโญทำให้  
เกิดการเปลี ่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศเกิดความร้อนสูง 
ส่งผลกระทบถึงปริมาณฝนที่ลดลง ทำให้ประเทศไทยประสบกับ
ภาวะความแห้งแล้ง ประชากรเกิดการขาดแคลนน้ำ ทั้งน้ำเพื่อ
การอุปโภคและบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ทำให้พืชได้รับ
ความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง 

ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีได้มุ่งเน้นการศึกษาการจัดการน้ำ
ชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอ 
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เพื ่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื ่อเป็น
แนวทางหนึ ่งในการเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกัน 
การขาดแคลนน้ำ ซึ ่งในพื ้นท ี ่มักจะประสบปัญหาภัยแล้ ง 
เป็นประจำทุกปี ในบริเวณตำบลกุดขอนแก่น มีแหล่งเก็บน้ำ
เพื่อสำรองไว้ใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในช่วง  
ฤดูแล้ง แต่เนื ่องจากแหล่งเก็บน้ำที ่มีไม่สามารถรับปริมาณ
น้ำฝนได้ดีเท่าที่ควร จึงทำให้พื้นที่ทำการศึกษาในช่วงฤดูแล้ง  
มีน้ำไม่เพียงพอใช้ต่อความต้องการในการใช้น้ำเป็นประจำเกือบ
ทุกปี ดังนั ้นงานวิจัยนี ้จึงมีวัตถุประสงค์เพื ่อต้องการศึกษา 
การจัดการน้ำของชุมชนจากแหล่งเก็บน้ำที่มีในชุมชน เพื่อให้
สามารถเก็บกักน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้น้ำ 
ได้อย่างยั่งยืน 

 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 

พื้นที่การศึกษา 
พื้นที ่ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง ตั ้งอยู ่ในจังหวัด

ขอนแก่น ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีเน้ือที่
ประมาณ 70.2 ตารางกิโลเมตรพื ้นที ่ทำการเกษตร 36.22 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 51.61 ของพื้นที่การเกษตรตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นมุ่งสูมหานครแห่งอาเซ่ียนมีสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร 
 
ปริมาณน้ำต้นทุนกับปริมาณความต้องการน้ำ 

การหาปริมาณความต้องการใช้น้ำของกิจกรรมต่าง  ๆ  จะ
ประกอบด้วยปริมาณความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค 
และเพื่อการเกษตร (ภรณีธน ภรรคภวิน, 2551) โดยจะรวบรวม
ข้อมูลของปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมเพื่อหาปริมาณความต้องการ 
ใช้น้ำในพื้นที่ศึกษาสำรวจและเก็บข้อมูลขนาดจำนวนพื้นที่ที่ทำ
การเกษตรทั ้งหมดและแบ่งแยกออกเป็นพืชแต่ละชนิดที่ใช้
เพาะปลูกในพื้นที ่ ดังนั้นค่าปริมาณการใช้น้ำเพื ่อการเกษตร
ขึ้นอยู่กับพืชแต่ละชนิดและขนาดพื้นที่ของพืชที่เพาะปลูกแต่ละ
ชนิดด้วย โดยค่าปริมาณการใช้น้ำเพ ื ่อการเกษตรที ่ได ้ น้ัน  
เป็นการใช้น้ำเป็นรายเดือน คำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืช
แต่ละชนิดได้จากสมการที่ 1 (วิบูลย์ บุญธโรกุล, 2526) 

ETc = Kc × ETo (1) 
 

วิธี SCS Curve Number  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี ่ยรายเดือนสูงสุดและกลุ่มชุดดินที่ใช้  

ในพื้นที่ ซึ่งนำเอาข้อมูลมาคำนวณหาปริมาณน้ำท่าได้โดยวิธี 
SCS –CN Method เป็นการคำนวณปริมาณน้ำฝนส่วนเกิน  
โดยได้พัฒนามาจากผลรวมของน้ำฝน โดยวิธีน้ีเป็นการคำนวณ
ปริมาณการไหลออกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้
ที่ดินสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมขนาดเล็ก (Mishra and Singh, 
2003) โดยพิจารณาการแบ่งปริมาณน้ำฝน (P) ที่ตกลงมาเป็น
องค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ปริมาณน้ำฝนส่วนเกิน ( rainfall 
excess), ปริมาณการไหลออก (Q), การสูญเสียเริ่มแรก (intaial 
abstraction) และปริมาณน้ำที่เก็บกัก (F) ค่าการสูญเสียเริ่มแรก 
จะรวมถึงปริมาณฝนส่วนที่ยังค้างอยู่ในพื้นที่ก่อนที่จะเกิดการ
ไหลออก (runoff) ปริมาณน้ำที่ค้างตามต้นไม้ (interception) 
ปริมาณการซึมลงดิน ( infiltration) และปริมาณน้ำขังตาม 
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หลุมบ่อ (depression storage) ถ้าปริมาณน้ำฝนที่ตกน้อยกว่า
การสูญเสียเริ ่มแรก จะไม่เกิดการไหลออกจากพื ้นที ่ร ับน้ำ 
ปริมาณน้ำที่เก็บกัก (retention, F) คือสัดส่วนของปริมาณฝน 
ที่ตกถึงพื้นดินที่ถูกเก็บกักในพื้นที่และประกอบด้วยปริมาณน้ำ 
ที่ซึมลงดิน (infiltrated water) ซ่ึงคำนวณได้สมการที่ 2 

aIP
Q

S
F

−
=  (2) 

ค่าของ Curve Number (CN) จะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ศึกษา กลุ่มลักษณะดิน และความชื้นของ
พื้นที่ลุ่มน้ำ โดยทั่วไปวิธี SCS-CN จะใช้ศึกษาได้ดีกับพื้นที่ลุ่ม
น้ำที่ไม่ใหญ่มาก (Tekeli, et al , 2007) 
 
การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชุมชน 

การเปรียบเทียบปริมาณความต้องการใช้น้ำกับปริมาณน้ำ
ต้นทุน (เกษม จันทร์แก้ว , 2551) เพื ่อวิเคราะห์หาค่าความ
พอเพียงของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ศึกษา การเปรยีบเทียบ 
นี้จะนำผลการวิเคราะห์หาปริมาณความต้องการใช้น้ำที่มีอยู่  
ในทุกภาคกิจกรรมของพื้นที่ศึกษา มาเปรียบเทียบกับปริมาณ
น้ำต้นทุนที่มีอยู่จากน้ันวิเคราะห์หาค่าความพอเพียงของการใช้
น้ำที่เกิดขึ้น เพื่อตรวจสอบหารายละเอียดของพื้นที่ที่ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ำ จากนั้นจึงวิเคราะห์หาค่าความเพียงพอ 
ของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ศึกษาดัง Figure 1  

 
Figure 1 Chat diagram 

 
ผลและวิจารณ์ 

จากการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในพื้นที่กรณีศึกษาตำบลกุด
ขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เพื่อทราบถึงการบริหาร 
จัดการน้ำและการใช้น้ำทุกกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

1. การวิเคราะห์ผลพื้นที่การศึกษา 

1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พื้นที่ตำบลกุดขอนแก่นมีพื้นที่ทั้งหมด 70.2 ตารางกโิลเมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินทางด้านการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ 35.15 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 50.07 ของพื้นที่ทั้งหมด โดย
แบ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตรพืชไร่ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจจำพวก
มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพดมีพื้นที่ทั้งหมด 954 ไร่ พื้นที่ทำนา
ปลูกข้าวจำพวกนาปีและนาปรังพื้นที่ทั้งหมด 20,069 ไร่ และ
พื ้นที ่พืชสวน 728 ไร่ นอกจากนี ้ย ังมีพื ้นที่ชุมชนที ่อยู่อาศัย
ทั้งหมด 22,643 ไร่ ดัง Figure 2 

 
Figure 2 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง 
จ.ขอนแก่น 
 
  



การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 22 
12-13 พฤษภาคม 2564 จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

325 

1.2 ข้อมูลชุดดิน 
ในพื้นที่การศึกษาตำบลกุดขอนแก่นสามารถจำแนกชุดดิน

ได้ทั ้งหมดจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ชุดดินน้ำพอง (Ng) ชุดดิน
ร้อยเอ็ด (Re) ชุดดินโพนพิสัย (Pp) ชุดดินโคราช (Kt) และ 
ชุดดินอุบล (Ub) เป็นต้น โดยในพื ้นที ่ศ ึกษาต.กุดขอนแก่น  
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น มีชุดดินร้อยเอ็ด (Re) ร้อยละ 57.21 
รองลงมาคือ ชุดดินน้ำพอง (Ng) ร้อยละ 26.82 ชุดดินโพนพิสัย 
(Pp) ร้อยละ 7.64 ชุดดินโคราช (Kt) ร้อยละ 6.32 และชุดดิน
อุบล (Ub) ร้อยละ 2.01 ตามลำดับ ดัง Figure 3 

 
Figure 3 แผนที่ชุดดิน ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 

 
2. การวิเคราะห์น้ำท่า 

2.1 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือน 
รวบรวมข้อมูลน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในช่วง 15 ปี (พ.ศ. 

2548 – พ.ศ. 2563) สามารถคำนวณหาค่าเฉลี ่ยรายเดือน 
ได้แสดงค่าฝนเฉลี่ยรายเดือนดังแสดงใน Figure 4 ซ่ึงจากข้อมูล
แสดงให ้เห ็นว่าปร ิมาณน้ำฝนเพ ิ ่มข ึ ้นในเด ือนกันยายน 
(ประมาณ 218.30 มิลลิเมตร) และปริมาณน้ำฝนเริ ่มลดลง
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 

 
Figure 4 ปริมาณน้ำฝนเฉลี ่ยรายเดือน 15 ปี (พ.ศ. 2548 – 
พ.ศ. 2563) 
 

2.2 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่า  
จากข้อมูลปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนนำมาคำนวณหา

ปริมาณน้ำท่า โดยวิธี SCS-CN method ซึ ่งจากข้อมูลกลุ่ม 
ชุดดินของกรมพัฒนาที่ดินบอกถึงสภาพลักษณะของดินในพื้นที่
ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็น 3 กลุ่ม
ชุดดิน คือ กลุ่มชุดดินที่ 18 กลุ่มชุดดินที่ 22 และกลุ่มชุดดินที่ 40 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลกลุ่มชุดดินเลือกใช้ Hydrologic 
soil group C ในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ว่างเปล่า ในสภาพ 
Hydrologic condition แบบ Fair มาใช้ในการคำนวณหาค่า
น้ำท่าเฉลี่ยรายเดือนได้ตาม Table 1 
 
Table 1 ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายเดือน (ลูกบาศก์เมตร) 15 ปี 
(พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2563) 

เดือน ปริมาณน้ำท่า 
มกราคม 3,666.08 

กุมภาพันธ์ 7,267.13 
มีนาคม 569,044.20 
เมษายน 2,838,167.05 

พฤษภาคม 6,423,970.32 

มิถุนายน 5,294,663.66 
กรกฎาคม 8,685,463.16 
สิงหาคม 10,178,522.62 
กันยายน 13,179,345.47 
ตุลาคม 5,055,927.10 

พฤศจิกายน 108,714.21 
ธันวาคม 21,153.74 
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3. การวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่ 
3.1 ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค 
จากข้อมูลประชากรมีจำนวนประชากร 9 ,277 คน จาก

สมการความต้องการใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ได้ค่าการใช้น้ำ
เพื ่อการอุปโภค บริโภค ของประชากรในตำบลกุดขอนแก่น
จำนวน 463.85 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (กำหนดให้อัตราการใช้น้ำ
เฉลี่ยในพื้นที่ชนบทมีค่าประมาณ 50 ลิตร/คน/วัน) ดัง Figure 5 

 
Figure 5 ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค 

 
3.2 ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการเกษตร 
ในพื้นที่การเกษตรของตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่ปลูกข้าว (พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 
20,069 ไร่) นอกจากปลูกข้าวแล้วเกษตรกรในหมู่บ้านยังนิยม
ปลูกพืชชนิดอ่ืน เช่น อ้อย มันสำปะหลัง พืชผัก เป็นต้น  

1 การคำนวณปริมาณการใช้น้ำของข้าว 
เกษตรกรในหมู่บ้านจะทำการปลูกข้าว 1 ครั้ง คือ นาปี 

(มิถุนายน – ธันวาคม) โดยข้าวที่นิยมปลูกมี 2 ประเภท คือ 
ข้าวเหนียว กข 6 และข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีพื้นที่เพาะปลูก
ประมาณ 1,856 ไร ่ ซ ึ ่งจะปลูกข ้าวในช่วงเด ือนมิถ ุนายน  
การเตรียมดินเกษตรกรจะไถดะ ไถแปร และถ้ามีวัชพืชมาก 
ก ็จะคราด ใส ่ป ุ ๋ ย  เกษตรกรจะใช ้ป ุ ๋ ย  16-20-0, 16-16-8  
การเก็บเกี่ยวจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนธันวาคม 
ดังแสดง Figure 6 (A)  

2 การคำนวณปริมาณการใช้น้ำของพืชไร่ 
เกษตรกรในตำบลกุดขอนแก่นจะนิยมปลูกอ้อยและ 

มันสำปะหลัง มีปริมาณการใช้น้ำของพืชไร่ช่วงเดือนตุลาคม  
ถึงเดือนพฤษภาคม ดังแสดง Figure 6 (B) 

 
 

3 การคำนวณปริมาณการใช้น้ำของพืชสวน 
เกษตรกรในตำบลกุดขอนแก่นจะนิยมปลูกผัก มะเขือเทศ  

หลังฤดูกาลทำนา มีปริมาณการใช้น้ำของพืชสวนช่วงเดือน
ธันวาคมถึงเดือนเมษายน ดังแสดง Figure 6 

 
(A) ปริมาณการใช้น้ำของข้าว 

 

 
(B) ปริมาณการใช้น้ำของพืชไร่ 

 

 
(C) ปริมาณการใช้น้ำของพืชสวน 

Figure 6 ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการเกษตร 
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4. การวิเคราะห์สมดุลน้ำ 

จากการคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่ทั้งหมดคือ
ปร ิมาณน้ำท ี ่ไหลออกจากพื ้นท ี ่  (Outflow) ทำให้ทราบถึง
ปริมาณน้ำในนาข้าวและพืชไร่ในพื้นที่ทำการเกษตร และเม่ือ
นำมารวมกับปริมาณการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคต่อเดือน 
ทำให้ได้ค่าปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่ทั้งหมด จากข้อมูลปริมาณ
การใช้น้ำทั้งหมดในพื้นที่จะเห็นได้ว่าในเดือนมิถุนายนมีความ
ต้องการใช้น้ำมากที่สุดประมาณ 1,582,036.52 ลูกบาศก์เมตร 

จากผลรวมของปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในพื้นที่ ทำให้ทราบถึง
ปริมาณรวมของน้ำที่ไหลเข้าพื้นที่ (Inflow) รายเดือน จากข้อมูล 
ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายเดือนจะเห็นได้ว่าในเดือนกันยายนมี
ปริมาณน้ำไหลเข้าในพื้นที่มากที่สุดประมาณ 13,179,345.47 
ลูกบาศก์เมตร 

เม่ือเปรียบเทียบปริมาณความต้องการใช้น้ำกับปริมาณน้ำ
ต้นทุนในแต่ละเดือน ทำให้ทราบถึงความเพียงพอของการ
จัดการน้ำในแต่ละเดือน (Table 2) จากข้อมูลจะเห็นได้ ว่า
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงตุลาคมปริมาณน้ำไหลเข้ามาในพื้นที่
เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 
และเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม มีปริมาณน้ำท ี่ ไหล  
เข้ามาในพื้นที่มีปริมาณน้อยจึงทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ในการใช้น้ำ เนื่องจากพื้นที่ในการเกษตรบางแห่งอยู่ห่างไกล
จากแหล่งน้ำหรือเนื ่องจากแหล่งกักเก็บน้ำมีความตื้นเขินจึง  
ทำให้กักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนได้น้อย จึงทำให้น้ำที่ไหลเข้ามา 
ในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้น้ำ เกษตรกรจึง 
ไม่นิยมทำนาปรังจึงเลือกปลูกพืชไร่ที่มีความต้องการในการ  
ใช้น้ำน้อยกว่าแทน 

 
Table 2 สมดุลน้ำในพื้นที่ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

เดือน สมดุลน้ำในพื้นที่ (ลูกบาศก์เมตร) ปริมาณน้ำ (ลูกบาศก์เมตร) 

ปริมาณน้ำท่าที่เข้าในพื้นที่  
(Inflow) 

ปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่  
(Outflow) 

น้ำที่เหลือ น้ำที่ขาด 

มกราคม  3,666.08   306,461.40  0.00 -302,795.33 
กุมภาพันธ์  7,267.13   359,299.87  0.00 -352,032.74 
มีนาคม  569,044.20   309,533.64   259,510.56  0.00 
เมษายน  2,838,167.05   161,200.01   2,676,967.03  0.00 
พฤษภาคม  6,423,970.32   28,145.80   6,395,824.52  0.00 
มิถุนายน  5,294,663.66   1,582,036.52   3,712,627.14  0.00 
กรกฎาคม  8,685,463.16   1,363,003.31   7,322,459.85  0.00 
สิงหาคม  10,178,522.62   774,008.66   9,404,513.96  0.00 
กันยายน  13,179,345.47   711,745.13   12,467,600.33  0.00 
ตุลาคม  5,055,927.10   79,097.18   4,976,829.92  0.00 
พฤศจิกายน  108,714.21   278,074.28  0.00 -169,360.07 
ธันวาคม  21,153.74   324,861.22  0.00 -303,707.48 
รวม 52,365,904.73  6,277,467.04   47,216,333.31  -1,127,895.62 

 
5. ผลการพิจารณาหาแนวทางในการแก้ปัญหา 

จากผลการคำนวณปริมาณน้ำท่าและความต้องการใช้น้ำ 
โดยแยกประเภทเป็น ข้าว พืชไร่ พืชสวน และอุปโภค บริโภค 
จากข้อมูลสรุปได้ว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ และเดือน

พฤศจิกายนถึงธันวาคม ขาดแคลนน้ำในปริมาณ 1,127,895.62 
ลูกบาศก์เมตร และในเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมมีปริมาณ 
น้ำเหลือใช้ 47,216,333.31 ลูกบาศก์เมตร 
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ดังน้ันควรมีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของตำบลกุด
ขอนแก่นโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในสระให ้ดี
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีสระน้ำประจำหมู่บ้านที่ใช้ในการเกษตร
และการอุปโภค บริโภค มีความสามารถในการกักเก็บน้ำต่ำมาก
ทำให้การเก็บน้ำไม่สามารถกักเก็บได้เต็มที่ ดังนั ้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำให้มีแหล่งน้ำต้นทุนมากยิ่งขึ้น
แทนที่จะเป็นการขุดสระเพิ่มแต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ การเพิ ่มประสิทธิภาพของการกักเก็บที่กล่าว
ข้างต้นคือการทำชั ้นทึบน้ำด้วยวัสดุที ่มีดินเหนียวที ่มีแร่ดิน
เหนียวส่วนใหญ่เป็น montmorillonite หรือใช้สาร bentonite  
หรือใช้แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ โดยการใช้วัสดุดังกล่าวรองใต้
สระน้ำจะช่วยให้สระน้ำสามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และปรับเปลี่ยนวิธีการให้น้ำและการวางแผนการเพาะปลูกพืช
ให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ  
ใช้น้ำ การบำรุงดินก่อนการเพาะปลูกและการปรับปรุง วิธีการ
ส่งน้ำเพื่อลดการสูญเสียน้ำโดยการระเหยและรั่วซึม 

 
สรุป 

จากการศึกษาการบริหารจัดการน้ำชุมชนในพื้นที่ตำบลกุด
ขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เพื่อ เปรียบเทียบ
ปริมาณความต้องการใช้น้ำและปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ว่าจะมี
ปริมาณเพียงพอต่อปริมาณความ ต้องการใช้น้ำในทุกกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่ที่ทำการศึกษาพบว่า  
มีแหล่งน้ำเพื ่อการเกษตรไม่ เพียงพอในฤดูแล้ง สระน้ำและ 
ลำน้ำในพื ้นที ่บางช่วงมีความตื ้นเขินจึงทำให้กักเก็บน้ำได้
ปริมาณไม่มากพอต่อความต้องการ 

จากการคำนวณสมด ุลน ้ำในพ ื ้นท ี ่  ม ีปร ิมาณน้ำท่า 
รวมน้ำทั้งหมดประมาณ 52,365,904.73 ลูกบาศก์เมตร และ 
ปริมาณการใช้น้ำทุกกิจกรรมในพื้นที่ประมาณ 6,277,467.04 
ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำท่าทั้งหมด กับปริมาณ 
การใช้น้ำทุกกิจกรรมตลอดทั ้งปีจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำท่า
เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ และเมื่อ วิเคราะห์จากฝนราย
เดือนแล้วพบว่าเดือนกันยายนมีปริมาณน้ำท่ามากกว่าปริมาณ
การใช้น้ำทุกกิจกรรม และอาจ สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วง 
ขาดแคลนน้ำได้ในระดับหนึ ่งจากการวิเคราะห์ปริมาณน้ำ
ดังกล่าวจึงนำมาเพื่อใช้เป็น แนวทางในการจัดการน้ำในพื้นที่
นอกเขตชลประทาน อาทิเช่น การปรับเปลี่ยนวิธีการให้น้ำและ

การวางแผนการ เพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับปร ิมาณน้ำ 
ในพื ้นที ่เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ การบำรุงดินก่อน 
การเพาะปลูกและการปรับปรุงวิธีการส่งน้ำเพื่อลดการสูญเสีย
น้ำโดยการระเหยและรั่วซึม 

จากการสำรวจพื้นที่ที่ทำการศึกษาพบว่าสระน้ำและลำน้ำ
ในบางช่วงของพื้นที่ประสบปัญหาปริมาณน้ำไม่ เพียงพอต่อ
ความต้องการเน่ืองจากสระน้ำหรือลำน้ำมีความตื้นเขินจึงทำให้
กักเก็บน้ำได้ในปริมาณไม่มากพอต่อ  ความต้องการ และสภาพ
ของดินเก็บกักความชื้นไว้ได้น้อย 
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บทคัดย่อ 

ผักตบชวาเป็นวัชพืชที่ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผักตบชวา
สามารถนำไปอัดมวลเพื่อทำเป็นกระถางต้นไม้ชีวภาพได้ การศึกษาการขึ้นรูปกระถางต้นไม้จากกระดาษสาผักตบชวา มีเป้าหมาย
เพื ่อศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อการขึ ้นรูปกระถางต้นไม้ด้วยกระดาษสาจากผักตบชวาด้วยแม่พิมพ์แบบกดอัด โดยทำการศึกษา  
1. คุณสมบัติทางกายภาพผักตบชวา  2. คุณสมบัติของกระดาษสาจากผักตบชวา และ 3. ประเมินผลปัจจัยของการขึ้นรูปด้วยการอัด  
จากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพผักตบชวา พบว่าค่าความแข็งแรงของเส้นใยด้วยวิธีการวัดค่าความต้านทานแรงดึงมีค่าสูงสุด 
356.47 นิวตัน ที่ความชื้น 20.41 เปอร์เซ็นต์ เม่ือทดสอบคุณสมบัติของกระดาษสาจากผักตบชวา พบว่าค่าความชื้นมีค่าผกผันกับ
ค่าความแข็งแรงของเส้นใยกระดาษสา และยังพบอีกว่าความชื้นในการอัดขึ้นรูปกระถางต้นไม้ที่ 55.62 เปอร์เซ็นต์ มีความเหมาะสม 
ในการนำไปอัดขึ้นรูปกระถางต้นไม้กระดาษสาจากผักตบชวา ซึ่งเมื่อนำไปกดอัดขึ้นรูปกระถาง 30 วินาที ด้วยแรงกดอัด 30 ตัน  
จะให้ค่าเหมาะสมกับการอัดขึ้นรูปกระถาง โดยพบว่าให้ค่าของความต้านทานแรงดึงกระถางต้นไม้กระดาษสาจากผักตบชวาสูงถึง 
307.5 นิวตัน และกระถางต้นไม้กระดาษสาจากผักตบชวาสามารถอุ้มน้ำได้ถึง 220.20 เปอร์เซ็นต์ 
 
คำสำคัญ: กระดาษสา ผักตบชวา กระถางต้นไม้  
 
  



การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 22 
12-13 พฤษภาคม 2564 จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

330 

Abstract 
Water hyacinth was a weed, resulting in environmental and ecology problems. The study was basic 

information found that water hyacinth can be making a logical plant pot. Therefore, the primary objective of 
this research was to study Factors affecting plant pot forming with a mulberry paper from water hyacinth by 
compression mold. The study is the following; (1.) The physical properties of water hyacinth. (2.) The properties 
of a mulberry paper from water hyacinth and (3.) Evaluation of factor pot’s forming by use compression mold. 
With the test to physical properties of water hyacinth. The result shows that the value of fiber strength by 
measure the strengths resistance, it has the most value was 356.47 newton at the moisture value was 20.41 
percent. When the test to properties of a mulberry paper from water hyacinth was found that the moisture 
value was inverse to the strength of a mulberry paper fiber and the moisture value was 55.62 percent has 
appropriate to compression process this a mulberry paper from water hyacinth plant pot forming. Which the 
operation of forming the pot by compression process in 30 seconds with the pressure was value 30 ton to 
appropriate value with pot’s forming compression. This pot’s forming by compression process has the strength 
resistance was 307.5 newton and water holding capacity was 220.20 percent. 
 
Keywords: Mulberry paper, Water hyacinth, Plant pot 


