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การอบแหงขาวเปลือกดวยเครื่องอบแหงแบบกระแสชน 
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บทคัดยอ 
เครื่องอบแหงแบบกระแสชนเปนเครื่องอบแหงที่เหมาะสําหรับการอบแหงวัสดุที่มีความชื้นที่ผิวสูง ใน

งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาการอบแหงดวยเทคนิคแบบกระแสชนโดยใชขาวเปลือกพันธุ พิษณุโลก 2 ที่มีความชื้นที่

ผิวสูงมาใชเปนวัสดุทดลอง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการอบแหงในแงของอัตราการระเหยน้ําเชิง

ปริมาตร รอยละตนขาวและการเปลี่ยนแปลงสีของขาวหลังผานกระบวนการอบแหง  โดยใชอุณหภูมิในการ

อบแหง 130, 150 และ 170°C ความเร็วของอากาศเขาหองอบแหง 20 m/s  ระยะหางกระแสชนเทากับ 5 cm 

และอัตราการปอนวัสดุ 90 kg/h  จากการทดลองพบวาความชื้นของเมล็ดขาวเปลือกและรอยละตนขาวลดลง

เมื่ออุณหภูมิอบแหงสูงขึ้น  ในขณะที่อัตราการระเหยน้ําเชิงปริมาตรเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิอบแหงสูงขึ้น ในสวนของ

การเปลี่ยนแปลงสีของเมล็ดขาวหลังผานกระบวนการอบแหงพบวาไมเกิดการเปลี่ยนแปลงในสวนของคาสีมาก

นัก เนื่องจากการอบแหงดวยเทคนิคกระแสชนใชระยะเวลาในการอบแหงนอย 

คําสําคัญ : เครื่องอบแหง  ขาว  อัตราการระเหยของน้ํา  รอยละตนขาว  การคาสีของขาว 

 

ABSTRACT 
Impinging stream dryer was suitable for materials which had high moisture content at 

surface. The objective of this study was to investigate impinging stream technique for drying paddy of 

Phitsanulok 2 which had high moisture content. The volumetric evaporation rate, head rice yield and 

color of paddy after drying were investigated. The conditions of drying were following: drying 

temperature of 130, 150 and 170°C, inlet drying air velocity of 20 m/s, distance between impinging 

stream of 5 cm and paddy feed rate of 90 kg/h. From the experiment, it was found that the moisture 

content of paddy and head rice yield decreased with an increase in drying temperature whereas the 

volumetric evaporation rate increased with an increase in drying temperature. For color, it showed 

that the color after drying was slightly changed because the drying time of Impinging stream dryer 

was short. 

Key Words : Impinging stream dryer, paddy, volumetric water evaporation rate, head rice yield, color change for rice. 
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คํานํา 
 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่มีการปลูกขาวและผลิตขาวที่สําคัญ ขาวจึงเปนสินคาทาง

การเกษตรที่มีมูลคาการสงออกเปนอันดับแรกๆของประเทศ แตปญหาของเกษตรกรคือ ความชื้นและคุณภาพ

ของขาวหลังการเก็บเกี่ยว  จึงไดมีการนําเทคโนโลยีตางๆเขามาใช ซึ่งการอบแหงก็เปนเทคโนโลยีหนึ่งที่ถูก

นํามาใช เนื่องจากหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้น เมล็ดขาวที่ไดนั้นยังมีความชื้นอยูคอนขางสูงจึงไดมีการนํา

เทคโนโลยีอบแหงแบบตางๆเขามาชวยในการลดความชื้นของเมล็ดขาว เพื่อท่ีจะเก็บรักษาไดนานขึ้นรวมถึงไมทํา

ใหคุณภาพของขาวนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงมากนักซึ่งจะสงผลถึงราคาการจําหนาย การลดความชื้นของขาวหลัง

การเก็บเกี่ยวจึงเปนปจจัยสําคัญ ในงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะนําเทคนิคการอบแหงแบบกระแสชนเขามาใชใน

การลดความชื้นของเมล็ดขาวหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งขอดีของการใชเทคนิคนี้ คือ ใชระยะเวลาในการอบแหงที่ส้ัน 

แตสามารถที่จะลดความชื้นลงไดระดับหนึ่งตลอดจนไมทําใหคุณภาพเมล็ดขาวนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิมมากนัก ซึ่งจะชวยเกษตรกรเพิ่มมูลคาการจําหนายไดและหากมีการพัฒนาเทคนิคการอบแหงแบบกระแสชน

ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็จะเปนอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรที่จะนําเทคนิคนี้มาใชลดความชื้นของเมล็ดขาว

หลังการเก็บเกี่ยวได 

 กระแสชน (Impinging Streams, IS) ถือไดวาเปนรูปแบบของการไหลที่มี กระแสชนเปนวิธีการหนึ่งซึ่ง

สามารถเพิ่มอัตราการถายเทความรอน มวลสาร และโมเมนตัมในระบบตางๆ โดยเฉพาะระบบที่เกี่ยวของกับการ

ไหลในหลายวัฏภาคไดดี ดังนั้นจึงมีการนํากระแสชนมาประยุกตใชกับหนวยปฏิบัติการ (Unit operations)         

ที่เกี่ยวของกับการถายเทความรอน มวลสารและโมเมนตัมเปนจํานวนมาก (Tamir, 1989; Tamir, 1994) ซึ่งหนึ่ง

ในหนวยปฏิบัติการที่มีการประยุกตใชหลักการของกระแสชนก็คือกระบวนการอบแหง โดยเครื่องอบแหงที่ทํางาน

อยูบนพื้นฐานของกระแสชนมีจุดเดนกวาเครื่องอบแหงที่ใชกันทั่วไป เชน เครื่องอบแหงแบบพนฝอยและเครื่อง

อบแหงแบบฟลูอิไดซเบด (Huai et al., 2003; Sathapornprasath et al., 2007)   

 แนวคิดพื้นฐานของกระแสชน (Figure 1) กลาวคือเมื่อกระแสของไหลความเร็วสูง 2 กระแสซึ่งไหลเขาสู

ระบบในทิศทางตรงกันขามเกิดการชนกันจะเกิดเปนระนาบการชน สงผลใหบริเวณดังกลาว (ซึ่งอาจเรียกวา

บริเวณการชน) เกิดการถายเทความรอน มวลสารและโมเมนตัมขึ้น ทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจากแรงเฉือน (Shear 

force) ที่เกิดขึ้นจากการชนกันของกระแสของไหล 2 กระแส หลังจากกระแสของไหลชนกันแลวก็จะไหลออกจาก

ระบบ ในกรณีของหนวยปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการไหลในหลายวัฏภาค อาจทําการปอนอนุภาคหรือละออง

ของเหลวเขาไปกับกระแสของไหลดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน อนุภาคจะเกิดการชนกัน รวมทั้งอาจเคลื่อนที่

เขาสูกระแสของไหลตรงขามได เนื่องจากผลของความเฉื่อยของอนุภาคนั้นๆ อนุภาคดังกลาวจะเคลื่อนที่ชาลง

เนื่องจากผลของแรงตานจากกระแสของไหลตรงขาม โดยอนุภาคจะเคลื่อนที่เขาสูกระแสของไหลตรงขามไดเปน

ระยะทางหนึ่ง หลังจากนั้นกระแสของไหลตรงขามจะเรงใหอนุภาคนั้นเคลื่อนที่กลับเขาสูกระแสของไหลเดิมอีก

ครั้ง ซึ่งปรากฏการณนี้จะทําใหอนุภาคสามารถเคลื่อนที่กลับไป-มา (Oscillatory motion) ในบริเวณการชนได ทํา

ใหเวลาที่อนุภาคอยูในบริเวณที่เกิดการถายเทความรอนและมวลสารไดเปนอยางดียาวนานขึ้น (Mujumdar et 

al., 2000) 
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Figure 1  Fundamental of Impinging Stream Dryer. (Tamir, 1994) 

 ดวยคุณลักษณะเฉพาะของกระแสชนดังไดกลาวแลวขางตน เครื่องอบแหงแบบกระแสชน (Impinging 

Stream Dryers, ISDs) จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสําหรับการอบแหงวัสดุที่มีความชื้นที่ผิวสูง เนื่องจากการ

ใชหลักการของกระแสชนจะทําใหเกิดความความปนปวน (Turbulence) และแรงเฉือนในบริเวณการชนสูง สงผล

ใหสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนและมวลสารมีคาสูง ทําใหอัตราการถายเทความรอนและมวลสารสูงตามไป

ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่การอบแหงเกิดขึ้นในชวงอัตราการอบแหงคงที่ซึ่งวัสดุมีความชื้นที่ผิวสูง เชน 

กรณีการอบแหงขาวเปลือกชื้น ดวยเหตุดังกลาวเครื่องอบแหงแบบกระแสชนจึงมีขอไดเปรียบเครื่องอบแหงชนิด

อื่น ๆ เชน มีขนาดกะทัดรัดและใชเนื้อที่ในการติดตั้งนอย นอกจากนี้ยังไมมีสวนเคลื่อนที่จึงทําใหการติดตั้งและ

บํารุงรักษาทําไดงาย (Tamir, 1994; Mujumdar et al., 2000) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ

อบแหงขาวเปลือกดวยเครื่องอบแหงแบบกระแสชนโดยใชอากาศรอนเปนตัวกลางในการอบแหง 
 

อุปกรณและวิธีการ 

 เครื่องอบแหงแบบกระแสชนประกอบดวย พัดลมแรงดันสูงขนาด 5.5 kW  ฮีตเตอรขนาด 6 kW จํานวน  

2 ชุดเครื่องปอนวัสดุแบบโรตารี่ขนาด 117 W พรอมชุดควบคุมมอเตอรกระแสตรง  ปริมาตรหองอบแหงมีขนาด

เทากับ0.018 m3  โดยมีระยะหางของกระแสชนเทากับ 5 cm  เทอรมอคัปเปลชนิด K นํามาใชวัดอุณหภูมิในหอง

อบแหงโดยตอเขากับเครื่องบันทึกอุณหภูมิยี่หอ Vaisala รุน HM70 (Helsiki, Finland) วัสดุที่ใชอบแหงคือ

ขาวเปลือกพันธุพิษณุโลก 2 ความชื้นเริ่มตน 29.6% (d.b.) และความชื้นของขาวเปลือกหาไดโดยเก็บตัวอยาง

ขาวเปลือกมาอบดวยตูอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 103°C เปนเวลา 72 ชั่วโมง  สีของขาววัดดวยเครื่องวัดสีแบบ

อิเล็คทรอนิคส          Kett C-300 (Japan) และรอยละตนขาวหาไดจากน้ําหนักของตนขาวที่ผานการอบแหงหาร

ดวยน้ําหนักของขาวเปลือก  

 
(1) พัดลมแรงดันสูง; 2) ฮีตเตอร; (3) โกลบวาลว; (4) เครื่องปอนวัสดุแบบโรตารี่; (5) มอเตอรไฟฟากระแสตรง; (6) หองอบแหง;      

(7) จุดวัดความเร็วลม; (8) เทอรมอคัปเปล; (9) เครื่องบันทึกอุณหภูม;ิ (10) ชุดควบคุมอุณหภูมิ; (11) มิเตอรวัดไฟฟาแบบ 3 เฟส;  

(12) ชุดควบคุมมอเตอรกระแสตรง; F = ลักษณะของสวนจายวัสดุแบบหัวฉีด  

Figure 2 Diagram of paddy drying with lmpinging Stream Dryer 

ทิศทางทางออกของ

อนุภาค 
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  ขั้นตอนการอบแหงเริ่มจากทําการเปดเครื่องเปาลมแรงดันสูงและทําการวัดความเร็วอากาศในทอที่จุด A 

และ D (Figure 2) ใหไดความเร็วอากาศขาเขา 20 m/s โดยการปรับโกลบวาลวที่แตละดานของทอสงอากาศขา

เขาสูหองอบแหง เมื่อไดความเร็วอากาศตามที่กําหนดแลวก็เปดเครื่องทําความรอนแบบไฟฟาทั้งสองชุดและทํา

การปรับตั้งอุณหภูมิตามเงื่อนไขการทดลอง (130, 150 และ 170°C)  จากนั้นรอจนกวาอุณหภูมิทุกจุดในระบบ

เขาสูภาวะคงตัว (Steady state) จึงทําการปอนขาวเปลือกที่เตรียมไวที่อัตราการปอน 90 kg/h อยางตอเนื่องและ
รอจนกระทั่งอุณหภูมิกระเปาะเปยกและกระเปาะแหงที่จุดทางเขาและทางออกอยูในสภาวะคงตัวจึงเริ่มเก็บ

ตัวอยางขาวเปลือกที่ออกจากหองอบแหงเพื่อนําไปหาคาความชื้นโดยเก็บตัวอยางใสกระปองและชั่งน้ําหนัก

ประมาณ   20 กรัม และนําไปอบในตูอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 103˚C เปนเวลา 72 ชั่วโมง จากนั้นนําขอมูลที่ได

ทั้งหมดมาหาคาความชื้น คาอัตราการระเหยน้ําเชิงปริมาตร และคุณภาพของขาวหลังผานกระบวนการอบแหง 

ในการทดลองที่แตละอุณหภูมิอบแหงจะทําการทดลอง 3 คร้ัง   

Table 1 Paddy drying with lmpinging Stream Dryer condition  
 Drying 1 round condition by ISD        Drying 2 round condition by ISD      
1. Initial moisture content. 29.6% (d.b.)  1. Initial moisture content. 29.6% (d.b.) 
2. Drying 1 round condition     (Retain moisture)  2. Drying 1 round condition     (Retain moisture)  

3. Tempering 30 minute           (Retain moisture) 3. Tempering 30 minute           (Retain moisture) 

4. Shade dry 45 minute by fan (Retain moisture) 4. Drying 2 round condition     (Retain moisture) 

5. Shade dry 2-3 day                (Retain moisture) 5. Tempering 30 minute           (Retain moisture) 

6. Shade dry 14 day. Before bring grain quality   6. Shade dry 45 minute by fan (Retain moisture) 

     analysis     7. Shade dry 2-3 day                (Retain moisture) 

       8. Shade dry 14 day. Before bring grain quality    
           analysis 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
อัตราการระเหยน้ําเชิงปริมาตร 

อัตราการระเหยน้ําเชิงปริมาตรที่เปล่ียนแปลงไปเมื่ออุณหภูมิของอากาศเขาหองอบแหงเพิ่มขึ้นที่

ความเร็วของอากาศเขาเทากับ 20 m/s อัตราการปอนวัสดุเทากับ 90 kgdry solid/h ระยะหางของการชนเทากับ 5 

cm  ที่ผานเครื่องอบแหง 1 รอบ จากรูปจะเห็นไดวาที่อุณหภูมิของอากาศเขาสูงที่ 170°C (Figure 3) คาอัตรา

การระเหยน้ําเชิงปริมาตรมีคาสูงกวาที่อุณหภูมิของอากาศเขาที่ 150°C และที่อุณหภูมิเขาเทากับ 130°C นั้นคา

อัตราการระเหยน้ําเชิงปริมาตรมีคาต่ําสุด ทั้งนี้เนื่องจากอุณหภูมิเขาที่สูงนั้นทําใหความแตกตางระหวางอุณหภูมิ

อากาศรอนและอุณหภูมิผิวของวัสดุ (ซึ่งมีคาเทากับอุณหภูมิกระเปาะเปยกของอากาศ)เพิ่มมากขึ้น ทําใหอัตรา

การถายเทความรอนและมวลสารจากบริเวณผิวของเมล็ดขาวเปลือกออกสูอากาศนั้นมีอัตราที่สูงขึ้น สงผลใหเกิด

การระเหยน้ําที่บริเวณผิวของขาวเปลือกเพิ่มมากขึ้น ผลที่ไดนี้สอดคลองกับผลของ Sathapornprasath et al. 

(2007), Choicharoen  et al. (2010) และ Nimmol et al. (2010) 
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ในกรณีที่ผานการอบแหงขาวเปลือกในรอบที่ 2 (Figure 4) จะเห็นไดวา อัตราการระเหยน้ําเชิงปริมาตร

ในรอบการอบแหงที่สองนั้นมีคานอยกวาในการอบแหงรอบแรก เชนที่อุณหภูมิ 130°C อัตราการระเหยน้ําเชิง

ปริมาตรในรอบการอบแหงที่สองมีคาเพียง 105.5 kgwater/m
3h  ซึ่งนอยกวาคาที่ไดจากรอบการอบแหงที่หนึ่งซึ่งมี

คา 215 kgwater/m
3h  ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อผานกระบวนการอบแหงไปแลวหนึ่งรอบ น้ําที่อยูบริเวณผิวของขาวเปลือก

จะลดนอยลง เมื่อนําขาวเปลือกที่แหงแลวบางสวนไปผานเครื่องอบแหงในรอบที่สอง ทําใหคาอัตราการระเหยน้ํา

เชิงปริมาตรในรอบที่สองนั้นไมสูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับรอบแรก และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการระเหยน้ํา

เชิงปริมาตรของทั้งสองกรณีโดยรวมแลวพบวาการอบแหงในรอบที่สองนั้นจะใหคาอัตราการระเหยน้ําเชิงปริมาตร

นอยการอบแหงในรอบที่หนึ่งอยางเดนชัด 

 
Figure 3  Volumetric water evaporation rate at different drying temperature single round condition 

 

 
Figure 4  Volumetric water evaporation rate at different drying   temperature two round condition 

ความชื้นของขาวเปลือก 
การลดลงของความชื้นของขาวเปลือกหลังจากผานเครื่องอบแหงแบบกระแสชน รอบที่ 1 และรอบที่ 2 

ตามลําดับ (Figure 5) นั้นเปนการผานเครื่องอบแหงเพียงรอบเดียวความชื้นจะลดลงมาจากความชื้นเริ่มตน

เทากับ 29.6% (d.b.) โดยใชอุณหภูมิอบแหงเทากับ 130, 150 และ 170°C เกิดจากเมื่ออุณหภูมิอบแหงสูงกวา

อุณหภูมิของเมล็ดขาวเปลือก จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในเมล็ดขาวเปลือกทําใหน้ําที่อยู

ภายในเมล็ดขาวเปลือกนั้นเกิดการเคลื่อนตัวออกมาสูบริเวณผิวของเมล็ดทําใหความชื้นภายในเมล็ดขาวเปลือก
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นั้นลดลง การเก็บในที่อับอากาศนั้นเพื่อเปนการกระจายความชื้นของเมล็ดขาวเปลือกใหมีความชื้นของเมล็ด

ขาวเปลือกใหมีความสม่ําเสมอกัน เนื่องจากเมล็ดขาวเปลือกที่ผานการอบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบกระแสชน

นั้นใชเวลาในการอบแหงในชวงสั้นๆอาจจะทําใหการกระจายของความชื้นนั้นไมสม่ําเสมอ ในการเก็บเมล็ด

ขาวเปลือกในที่อับอากาศนั้นไมทําใหความชื้นของเมล็ดขาวเปลือกนั้นลดลง การเปาอากาศแวดลอมน้ันเพื่อเปน

การลดอุณหภูมิภายในของเมล็ดขาวเปลือกเพื่อใหอุณหภูมิภายในเมล็ดขาวเปลือกนั้นกลับสูสภาวะของอุณหภูมิ

แวดลอมตลอดจนชวยลดความชื้นของเมล็ดขาวเปลือก การผึ่งไวที่อุณหภูมิแวดลอม 2-3 วันเปนการลดความชื้น

ของเมล็ดขาวเปลือกใหความชื้นนั้นลงมาอยูที่ระดับ 17-18% (d.b.) และในขั้นตอนสุดทายนั้นคือการเก็บไวที่

อุณหภูมิหองเปนเวลา 14 วัน ในกระบวนการนี้เปนการลดความเคนของเมล็ดขาวเปลือกเมื่อนําไปขัดสีตลอดจน

การรักษาคุณภาพของเมล็ดขาวเปลือกหลังจากผานกระบวนการอบแหงและสามารถที่จะนําไปเก็บไวโดยไมทํา

ใหเกิดเชื้อรารวมทั้งยังชวยใหเก็บรักษาไดนานขึ้น เมื่อมีการเพิ่มอุณหภูมิอบแหงจะสงผลใหความชื้นของเมล็ด

ขาวเปลือกนั้นลดลงอยางตอเนื่อง แตในการเพิ่มอุณหภูมิอบแหงที่สูงมากนั้นจะสงผลในแงของคุณภาพของเมล็ด

ขาวเปลือกโดยเฉพาะในดานของรอยละตนขาวเต็มเมล็ด การใชอุณหภูมิอบแหงที่สูงนั้นสงผลใหรอยละตนขาว

เต็มเมล็ดลดลง การอบแหงขาวเปลือกโดยผานเครื่องอบแหงแบบกระแสชนรอบที่ 2 (Figure 6) โดยใชอุณหภูมิ

อบแหงที่เทากันกับกรณีของผานเครื่องอบแหงรอบเดียว เมื่อเมล็ดขาวเปลือกผานเครื่องอบแหงในรอบที่ 1 ไป

แลวนั้นความชื้นของเมล็ดขาวเปลือกในรอบแรกนี้จะลดลงมากกวาความชื้นที่ผานเครื่องอบแหงในรอบที่ 2 ในทุก

อุณหภูมิอบแหง เนื่องจากเมื่อผานเครื่องอบแหงไปแลว  1 รอบน้ําในเมล็ดขาวเปลือกนั้นจะมีปริมาณนอยลงทํา

ใหเมื่อผานเครื่องอบแหงในรอบที่ 2 นั้น น้ําที่อยูในเมล็ดขาวเปลือกจะเคลื่อนที่ออกมาชาทําใหความชื้นในรอบที่ 

2 นั้นลดลงไดนอยกวาการอบแหงที่ผานเครื่องอบแหงเพียงรอบเดียว  

 

 

  
Figure 5 Moisture content (%d.b.) of paddy single round condition 

 

ความช้ืนเริ่มตนขาวเปลือก 29.6% (d.b.) 

อุณหภูมิอบแหง (°C) 
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Figure 6  Moisture content (%d.b.) of paddy two round condition 

 

รอยละตนขาว 
เมื่อนําขาวเปลือกมาทดลองอบแหงในเครื่องอบแหงแบบกระแสชนที่อุณหภูมิอากาศรอน 130, 150 

และ 170°C ทั้งกรณีที่ทําการอบแหง 1 รอบและ 2 รอบ และนําขาวไปขัดสีไดผลคาปริมาณรอยละตนขาว 

(Figure7) ในกรณีอบแหงรอบท่ี 1 และรอบที่ 2 รอบตามลําดับ จะเห็นวาในกรณีที่ใชอุณหภูมิในการอบแหงต่ําที่

ระดับ 130°C จะไดรอยละตนขาวสูงกวากรณีที่ใชอุณหภูมิในการอบแหงสูงที่ระดับ 150 และ 170°C ทั้งนี้

เนื่องจากการอบแหงที่อุณหภูมิสูงจะทําใหเกิดความแตกตางระหวางความชื้นที่ ผิวและภายในเมล็ดสูง           

(เกรเดียนตความชื้นมีคาสูง) สงผลใหเกิดความเคนขึ้นภายในเมล็ด ความเคนที่สูงนี้จะสงผลใหเกิดการแตกราว 

เมื่อนําไปขัดสีเมล็ดขาวจึงเกิดการแตกหัก สงผลใหปริมาณตนขาวเต็มเมล็ดมีคาลดลง เมื่อนําผลของรอยละตน

ขาวที่ไดจากการทดลองนี้มาเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ  วีระ. (2549) ที่ใชเทคนิคฟลูอิไดซเซชันโดยการใช

อากาศรอนในการทดลองนั้นจะอบแหงขาวที่อุณหภูมิ 120, 140 และ 160°C รอยละตนขาวที่ไดจากการทดลองนี้

จะมีปริมาณตนขาวเต็มเมล็ดมากกวาการอบแหงโดยผานเครื่องอบแหงแบบกระแสชนเนื่องจากการอบแหงโดย

ใชเทคนิคฟลูอิไดซเซชันนั้นกอนเขาเครื่องอบแหงนั้นไดมีการพนไอน้ําเขาไปในเมล็ดขาวกอนที่จะอบแหงโดยใช

อากาศรอนสงผลใหเมล็ดขาวเกิดการควบแนนของไอน้ําที่ผิวของขาวเปลือกทําใหขาวเปลือกมีความชื้นและ

อุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งเปนภาวะที่เหมาะสมกับการเกิดเจลาติไนเซชัน และเมื่อนําขาวเปลือกมาอบแหงดวยอากาศ

รอน จึงเกิดเจลาติไนเซชันที่คอนขางสมบูรณ ทําใหแปงเกิดการพองตัวและโปรตีนแตกตัวเขาไปในชองวาง

ระหวางเมล็ดแปง ซึ่งเปนการชวยลดการแตกหักของเมล็ดขาวเปลือก แตในงานวิจัยนี้จะใชเวลาในการอบแหง

คอนขางมากกวาการอบแหงโดยใชอากาศรอนในเครื่องอบแหงแบบกระแสชน ซึ่งผลของรอยละตนขาวที่ไดนั้นจะ

ใหผลท่ีคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับการอบแหงแบบอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากผลของการชนกันในระหวาง

กระบวนการอบแหงทําใหเมล็ดขาวเปลือกเกิดการเสียดสีกันสงผลตอปริมาณรอยละตนขาว โดยที่ทําการ

วัดรอยละตนขาวที่ยังไมผานกระบวนการอบแหงนั้นมีรอยละตนขาวเทากับ 58.1% 

อุณหภูมิอบแหง (°C) 

ความช้ืนเร่ิมตนขาวเปลือก 29.6% (d.b.) 
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Figure 7  Head rice yield of paddy single and two round condition 

 
การเปลี่ยนแปลงสีของขาว 

ในการเปลี่ยนแปลงสีของเมล็ดขาวหลังการอบแหงนั้นจะแสดงดวยคา L* ซึ่งแสดงคาความมืดถึงความ

สวางซึ่งมีคาอยูในชวง 0 ถึง 100 คา a* แสดงถึงคาความเปนสีเขียวถึงสีแดงซึ่งมีคาในชวง -80 ถึง +100 และคา 

b* แสดงถึงคาสีน้ําเงินถึงสีเหลืองซึ่งมีคาอยูในชวง -80 ถึง +100  จากการทดลองพบวาขาวเปลือกที่ยังไมผาน

กระบวนการอบแหงนั้นมีคา L*  a*  และ b* มีคาเทากับ 81, 0.6 และ 16 ตามลําดับ  เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับคา

สีของขาวที่ผานการอบแหงไมวาจะเปน 1 รอบหรือ 2 รอบ (Figure 6 and Figure 7) พบวาการเปลี่ยนแปลงสี

คอนขางนอย เนื่องมาจากเวลาที่ใชในการอบแหงคอนขางสั้น จึงอาจยังไมทําใหสีของขาวนั้นเปล่ียนแปลงไปจาก

คาเดิมมากนัก เนื่องจากการอบแหงดวยเทคนิคนี้ใชเวลาในการอบแหงสั้นกวาการอบแหงดวยเทคนิคอื่นๆจึง

อาจจะยังไมทําใหสีของขาวนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

 

Table 2 Color change for rice Impinging Stream Dying single round condition 

อุณหภูมิอบแหง (°C) L* a* b* 

130 80.35±0.40 0.52±0.02 15.80±0.44 

150 80.41±0.15 0.48±0.04 15.73±0.10 

170 80.45±0.20 0.47±0.10 15.61±0.23 

 

 Table 3 Color change for rice Impinging Stream Dying two round condition 

อุณหภูมิอบแหง (°C) L* a* b* 

130 80.86±0.42 0.34±0.01 16.51±0.30 

150 80.96±0.15 0.32±0.10 15.56±0.24 

170 80.97±0.38 0.36±0.10 16.62±0.34 

 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาขอไดเปรียบของเครื่องอบแหงแบบกระแสชนมาแลวนั้น และไดทําการศึกษาการอบแหง

ขาวเปลือกโดยใชเครื่องอบแหงแบบกระแสชนนั้นพบวาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอบแหงนั้นสงผลใหอัตราการ
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ระเหยน้ําเชิงปริมาตรเพิ่มขึ้นทําใหความชื้นของขาวเปลือกนั้นลดลง แตการใชอุณหภูมิอบแหงที่สูงนั้นก็จะสงผล

ทําใหปริมาณรอยละตนขาวลดลงตามไปดวย ในสวนการเปลี่ยนแปลงสีของขาวหลังจากผานกระบวนการอบแหง

นั้นพบวาการใชเทคนิคการอบแหงแบบกระแสชนนั้นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสวนของสีของขาวนั้นมีคานอย

เนื่องจากการใชเวลาในการอบแหงสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับการอบแหงดวยเทคนิคอื่นๆ ตลอดจนพบวาการอบแหง

ที่ใชเวลาในการอบแหงสั้นนั้นจะยังคงรักษาคุณภาพของตัวเมล็ดขาวไวได ซึ่งหากมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

เทคนิคการอบแหงแบบกระแสชนนี้สามารถที่จะนํามาชวยลดความชื้นของเมล็ดขาวหลังการเก็บเกี่ยวได 

ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะนําเทคนิคนี้ไปประยุกตใชในเชิงพาณิชยสําหรับผูประกอบการโรงสีไดเพื่อชวยลด

ความชื้นของขาวเปลือกแทนการตากซึ่งตองใชพื้นที่เปนบริเวณกวางได 
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