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ผลของอุณหภูมิในการลดความชื้นขาวเปลือกดวยเครื่องอบแหงขาวขนาดเล็กตอคุณภาพขาว
หอมมะลิ 105และสุพรรณบุรี 1 หลังการขัดสี
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Abstract
Reducing the moisture content of paddy to less than 14% wb is the safe storage before attrition to avoid
growth of microorganisms with the deteriorated, rice rot, yellow rice, low quality of rice mill and seed germination
deteriorates faster cause from seed respiration process. The studies of small-scale paddy dryer to reduce
moisture of paddy with different temperatures at 45, 55 and 65 degrees Celsius, compared to the sun dried rice
with the end point less than 10 % humidity of 300 kilograms of rice paddy were stored 3 months after reduced
humidity after that milling of rice and separated to 3 types of rice, head grits, small grits, antioxidants and color
measurement in rice seed. The results showed that jasmine rice 105 dried at temperature of 45 degrees Celsius
has the rice, head grits and small grits of 87.5, 10.71 and 1.78 % respectively. For dried temperature of 55
degrees Celsius has the rice, head grits and small grits of 81.96, 16.39 and 1.63 % respectively and dried
temperature of 65 degrees Celsius has the rice, head grits and small grits of 69.64, 28.57 and 1.78 % respectively
compared with the sun dried rice has rice, head grits and small grits of 82.96,15.28 and 1.74 % respectively. For
Suphanburi 1 rice variety, rice dried at temperature of 45 degrees Celsius has the rice, head grits and small grits
of 88.05,10.44 and 1.49 % respectively. For dried temperature of 55 degrees Celsius has the rice, head grits and
small grits of 86.88, 11.47 and 1.63 % respectively. For dried temperature of 65 degrees Celsius has the rice,
head grits and small grits of 83.45, 14.38 and 2.15 % respectively compared with the sun dried rice has the rice,
head grits and small grits of 85.93, 12.5 and 1.56 %, respectively. For antioxidant and color of rice, there was no
difference in all experimental. As a result, the best temperature to reduce moisture of two varieties of rice with
small-scale paddy dryer is 45 ° C.
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บทคัดยอ
การลดความชื้นของขาวเปลือกใหเหลือต่ํากวา 14% wb เปนระดับจัดเก็บที่ปลอดภัยกอนการขัดสีเพื่อหลีกเลี่ยงการ
เจริญเติบโตของจุลินทรียตางๆ ที่มีผลทําใหขาวเสื่อมคุณภาพ เกิดขาวเนา ขาวเหลือง ขาวมีคุณภาพการสีต่ําและเมล็ดพันธุ
เสื่อมความงอกเร็วจากกระบวนการหายใจของเมล็ดขาวเปลือก งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาการใชอุณหภูมิในการลดความชื้น
ขาวดวยเครื่องอบแหงขาวขนาดเล็กที่อุณหภูมิ 45, 55, 65 องศาเซลเซียสเปรียบเทียบกับการตากขาว ทําการลดความชื้นขาว
หอมมะลิ 105และขาวสุพรรณบุรี 1 โดยลดความชื้นใหความชื้นนอยกวา 10 เปอรเซ็นต แตละการทดลองใชตัวอยางเพื่อการ
อบขาวครั้งละ 300 กิโลกรัม ทําการเก็บขาวเปลือก 3 เดือนหลังการลดความชื้นและนําไปทําการสีขาวและวัดการแตกหักของ
ขาวโดยแยกเปน ขาวสาร ปลายขาวใหญและปลายขาวเล็ก สารตานอนุมูลอิสระและสีของขาวสารที่อุณหภูมิคางๆ ผลการ
ทดลองพบวาในขาวหอมมะลิ 105 ที่อุณหภูมิการอบ 45 องศาเซลเซียสไดขาวสาร ปลายขาวใหญและปลายขาวเล็ก 87.5,
10.71, 1.78 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับอุณหภูมิการอบ 55 องศาเซลเซียสไดขาวสาร ปลายขาวใหญและปลายขาวเล็ก
81.96, 16.39, 1.63 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนอุณหภูมิการอบ 65 องศาเซลเซียสไดขาวสาร ปลายขาวใหญและปลายขาว
เล็ก 69.64, 28.57, 1.78 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เปรียบเทียบกับการตากขาวไดขาวสาร ปลายขาวใหญและปลายขาวเล็ก
82.96,15.28,1.74 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับขาวสุพรรณบุรี 1 ที่อุณหภูมิการอบ 45 องศาเซลเซียสไดขาวสาร ปลายขาว
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ใหญและปลายขาวเล็ก 88.05,10.44,1.49 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับอุณหภูมิการอบ 55 องศาเซลเซียสไดขาวสาร
ปลายขาวใหญและปลายขาวเล็ก 86.88, 11.47, 1.63 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนอุณหภูมิการอบ 65 องศาเซลเซียสได
ขาวสาร ปลายขาวใหญและปลายขาวเล็ก 83.45,14.38,2.15 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เปรียบเทียบกับการตากขาวดวย
แสงอาทิตยไดขาวสาร ปลายขาวใหญและปลายขาวเล็ก 85.93, 12.5, 1.56 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับสารตานอนุมูล
อิสระและสีของขาวไมมีความแตกตางในทุกการทดลอง จากผลการทดลองอุณหภูมิที่ดีที่สุดในการอบขาวของทั้งสองพันธุคือ
45องศาเซลเซียส
คําสําคัญ: ขาว, อุณหภูมิ, คุณภาพ
บทนํา
ขาวเปลือกหลังเก็บเกี่ยวปกติจะมีความชื้นอยูที่ประมาณ 16-18% ทําใหเวลาสงขายเกษตรกรรายยอยตองนําขาวมา
ตากแดดเปนเวลา 2- 3 วัน เพื่อลดความชื้นใหอยูที่ต่ํากวา 14-16 % จึงจะขายไดราคา แตถา เปนขาวที่เก็บเกี่ยวในฤดูฝนจะมี
ความชื้นสูงถึงประมาณ 20-30% อาจตองตากนานเปนสัปดาหซึ่งจะเสียเวลามาก การปลอยใหขาวชื้นนานๆ ติดตอกันหลาย
วันยังทําใหคุณภาพของขาวเสื่อมลง เมื่อนําไปขายจึงถูกกดราคาเปนเหตุใหชาวนาจํานวนมากตองขาดทุน เนื่องจากความชื้น
ที่สูงจะทําใหขาวเสื่อมคุณภาพเร็ว เมล็ดเกิดรอยราว เมื่อนําไปขัดสีและแตกหักงาย ขาวออกมาไมสวย มีกลิ่นสาบ เมล็ดสี
เหลืองคล้ํา การลดความชื้นขาวเปลือกกอนการขาย จึงเปนปจจัยสําคัญที่สามารถเพิ่มราคาของขาวเปลือกและรายไดของ
เกษตรกรไดอีกทางหนึ่งเครื่องอบลดความชื้นจึงเปนสิ่งจําเปนในขั้นตอนการผลิตขาว โดยเฉพาะฤดูนาปรังซึ่งมีฝนตกชุกในชวง
เก็บเกี่ยวและชวงสภาพอากาศแปรปรวน เครื่องอบขาวปจจุบันมีเฉพาะเครื่องอบขนาดใหญที่ใชอบขาวในโรงสีขาว การ
ประดิษฐเครื่องอบขาวขนาดเล็กที่มีราคาถูก จึงเปนการเพิ่มโอกาสใหเกษตรกรรายยอยมีเครื่องมือในการลดความชื้นขาวเพื่อ
เพิ่มมูลคาขาวและลดการสูญเสียจากความชื้นสูงกอนการจําหนาย
และการศึกษาหาอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการอบ
ขาวเปลือกใหมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งทางดานความเร็วและคุณภาพภายหลังการอบลดความชื้นจึงมีความสําคัญ เนื่องจาก
อุณหภูมิสงผลกระทบตอขาวหลังการขัดสี Aquerreta et al,(2007); Li et al, (1999)หลังการขัดสี ขาวสามารถแบงเปน ขาว
เต็มเมล็ดหรือเมล็ดขาวที่อยูในสภาพเต็มเมล็ดที่ไมมีสวนใดหัก ตนขาวหรือขาวตนหรือเมล็ดขาวที่มีความยาวมากกวาขาวหัก
ของแตละชั้นคุณภาพ แตไมถึงความยาวของขาวเต็มเมล็ด ขาวหักหรือเมล็ดขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 2.5 สวนขึ้นไปแตไม
ถึงความยาวของขาวเต็มเมล็ด สําหรับความนุมขาวในการบริโภค จะขึ้นกับปริมาณอมิโลส ซึ่งเปนแปงชนิดหนึ่งที่มีอยูในเมล็ด
ขาว มีผลใหเมื่อหุงสุกแลวขาวสวยมีความแข็ง หรือออนนุมแตกตางกันไปตามปริมาณอมิโลส กลุมขาวเจานุม แปงของขาว
ขาวมีปริมาณอมิโลส ตั้งแต 13.0% ถึง 20.0% โดยน้ําหนัก เมื่อสุกเปนขาวสวยแลวเมล็ดออนนุม คอนขางเหนียว อีกกลุมคือ
ขาวเจารวนแปงของขาวขาวมีปริมาณอมิโลสปานกลาง มากกวา 20.0% ถึง 25.0% โดยน้ําหนัก เมื่อสุกเปนขาวสวย แลว
เมล็ดขาวจะรวนคอนขางนุม และกลุมสุดทายคือกลุมขาวเจาแข็ง แปงของขาวขาวมีปริมาณอมิโลสสูง มากกวา 25.0% ขึ้นไป
เมื่อสุกเปนขาวสวย แลวเมล็ดขาวรวนและแข็ง (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2555)
อุปกรณและวิธีการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design จํานวน 5 ซ้ําโดยเปรียบเทียบการอบขาวขาวหอมมะลิ
105และขาวสุพรรณบุรี 1 ที่ 45,55และ65 องศาเซลเซียสกับการตากขาวโดยใชเครื่องลดความชื้นขาวเปลือกขนาดเล็กที่
ดัดแปลงมาจากเครื่องลดความชื้นธัญพืชที่มีกระบะทรงกลมขนาดใหญใสขาวไดสูงสุด 350 กิโลกรัมในเครื่องจะมีใบกวนและ
ชุดกระจายลมรอนทําหนาที่กลับกองขาวเปลือก เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความชื้นขาวเปลือก ขับดวยมอเตอร
ไฟฟาขนาด 1 แรงมา เครื่องมีชุดกระจายลมรอนที่จะติดตั้งอยูบริเวณสวนลาง ซึ่งออกแบบโดยการใชหลักของไซโคลน ทําให
เกิดกระแสลมหมุนวน สงผลใหลมรอนที่ไหลออกจากหองกระจายลม มีความสม่ําเสมอทั่วกันจากพลังงานกาซแอลพีจี การวัด
อุณหภูมิจะกําหนดจากเครื่องอบและวัดอุณหภูมิขาวเปลือกอีกครั้งดวย เครื่องวัดอุณหภูมิรุน thermo-hunter hr1 โดยหลักการ
วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดโดยเครื่องมือจะทําหนาที่รับรังสีความรอนที่แผออกมาจากวัตถุ เครื่องวัดความชื้นใชรุน MAC
110/2NH
โดยเครื่องจะเริ่มตนการทํางานโดยสวนประมวลผลจะบันทึกคาน้ําหนักเริ่มตนและใหความรอนจนน้ําหนักไม
เปลี่ยนแปลงจึงคํานวณเปนคาความชื้นที่ไดสําหรับเครื่องวัดสีใชรุน Color Quest XE โดยใชมาตรฐานสี L*a*b* และใชคาดัชนี
ความขาว (whiteness index,WI) เปนตัวชี้วัด และวัดสารตานอนุมูลอิสระโดยเครื่อง spectrophotometer การทดลองได
ทําการทดสอบการอบแหงแบบตอเนื่องโดยไมมีการพัก โดยใชขาวเปลือก 300 กิโลกรัม เทใสกระบะทรงกลมหลังอบขาวจะ
เก็บขาวไว 2 เดือนและทําการขัดสีโดยโรงสีขาวที่จงั หวัดกาญจนบุรี โดยใชขาวเปลือกนํ้าหนัก 100 กิโลกรัมตอชนิดอุณหภูมิ
กะเทาะเปลือกในเครื่องกะเทาะเปลือกที่ระยะหางลูกยางประมาณ 1 มิลลิเมตร จากนั้นนําขาวกลองที่ไดไปขัดขาวในเครื่องขัด
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ขาว 20 วินาที นําขาวขาวที่ไดไปคัดแยกประเภทของขาวสารหรืขาวตน ปลายขาวใหญ ปลายขาวเล็กดวยเครื่องคัดแยกปลาย
ขาว
ชั่งนํ้าหนักขาวทั้งสามชนิดที่ไดและคิดสัดสวนเปนเปอรเซ็นตและในสวนของขาวสารนํามาวัดขาวเต็มเมล็ดอีกครั้ง
(สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2555) การทดลองจะทําการเก็บขอมูลหลังจากการขัดสีขาวโดยศึกษา
สัดสวน ขาวสาร ปลายขาวใหญและปลายขาวเล็กขาวเต็มเมล็ด สีของขาวสารตานอนุมูลอิสระและชนิดของแปงอมิโลสในขาว

ภาพรางเครื่องอบแหงขาวขนาดเล็ก
ผลการทดลองและวิจารณ
จากการศึกษาการอบขาวที่อุณหภูมิตางๆของขาวขาวหอมมะลิ 105และขาวสุพรรณบุรี 1 ที่ 45,55 และ 65 องศา
เซลเซียสเปรียบเทียบกับการตากขาวในขาวหอมมะลิ 105 ที่อุณหภูมิการอบ 45 องศาเซลเซียสได ขาวสาร ปลายขาวใหญ
ปลายขาวเล็กและขาวเต็มเมล็ด 87.5, 10.71, 1.78 และ 44.75 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับอุณหภูมิการอบ 55 องศา
เซลเซียสได 81.96, 16.39,1.63 และ 39.15 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสได 69.64, 28.57, 1.78
และ 38.25 เปอรเซ็นต ตามลําดับเปรียบเทียบกับการตากขาว ได 82.96, 15.28, 1.74 และ 44.55 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
(Table1) สําหรับขาวสุพรรณบุรี 1 ที่อุณหภูมิการอบ 45 องศาเซลเซียสไดขาวสาร ปลายขาวใหญ ปลายขาวเล็กและขาวเต็ม
เมล็ด 88.05,10.44,1.49 และ 63.75 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับอุณหภูมิการอบ 55 องศาเซลเซียสได 86.88, 11.47, 1.63
และ 58.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนอุณหภูมิการอบ 65 องศาเซลเซียสได 83.45, 14.38, 2.15 และ 57.25 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ เปรียบเทียบกับการตากขาวดวยแสงอาทิตยได 85.93, 12.54, 1.56 และ 55.25 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Table2)
สําหรับสารตานอนุมูลอิสระสีของขาวและอมิโลส ไมมีความแตกตางในทุกการทดลองของขาวทั้งสองพันธุ (Table 3และ4)
สอดคลองกับการทดลองของ รุงนภา และคณะ (2546) จากผลการทดลองจะเห็นไดวา อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบขาวทั้ง
สองพันธุคือ 45 องศาเซลเซียสเนื่องจากหลังการขัดสีไดเปอรเซ็นตขาวสารมากที่สุดและมีเปอรเซ็นตขาวเต็มเม็ดสูงสุด
สอดคลองกับการทดลองของ Aquerreta et al. (2007) และ Li et al. (1999) การลดความชื้นขาวเปลือกแบบตอเนื่องดวย
อุณหภูมิสูง ทําใหปริมาณขาวสารที่ไดลดลงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอบแหงนั้นสงผลใหอัตราการระเหยนํ้าเชิงปริมาตรเพิ่มขึ้น
ทําใหความชื้นของขาวเปลือกลดลง ความชื้นที่ลดลงถูกนําพาโดยลมซึ่งเครื่องลดความชื้นขนาดเล็กไดออกแบบโดยใชระบบอัด
ลมดวยระบบไซโคลนในการระบายลม สวนกระบวนการอบแหงที่ทําการทดลองทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสวนของสีของ
ขาวนั้นมีคานอยอาจเนื่องจากใชเวลาในการอบแหงสั้น
Table 1. Effect of temperature on Percentage rice, head grits and small grits of Jasmine rice 105 after milling of
rice.
Treatments
T1 Sun dried rice
T2 Temp 45 dried rice
T3 Temp 55 dried rice
T4 Temp 65 dried rice

Percentage rice
after application
82.96b
87.55a
81.96b
69.64c

Percentage head
grits after application
15.28c
10.71d
16.39b
28.57a

Percentage small
grits after application
1.74a
1.78a
1.63a
1.78a

Letter within the columns for each parameter denote differences between means at 5% level (DMRT)

Percentage whole
kernels after application
44.55a
44.75a
39.15a
38.25a
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Table 2. Effect of temperature on Percentage rice, head grits and small grits of Suphanburi 1rice after milling of
rice.
Treatments
T1 Sun dried rice
T2 Temp 45 dried rice
T3 Temp 55 dried rice
T4 Temp 65 dried rice

Percentage rice
after application
85.93b
88.05a
86.88b
83.45c

Percentage head
grits after application
12.54b
10.44c
11.47bc
14.38a

Percentage small
Percentage whole
grits after application kernels after application
1.56b
55.25c
1.49b
63.75a
1.63b
58.00b
2.15a
57.25bc

Letter within the columns for each parameter denote differences between means at 5% level (DMRT)

Table 3. Effect of temperature on antioxidant color of rice and Percentage amylose of Jasmine rice 105 after
milling of rice.
Treatments
T1 Sun dried rice
T2 Temp 45 dried rice
T3 Temp 55 dried rice
T4 Temp 65 dried rice

Antioxidant
( radical scavenging % )
61.1a
67.4a
63.7a
63.9a

Color of rice
(whiteness index)
64.8a
67.3a
67.8a
67.2a

Percentage amylose
9.6a
9.7a
9.5a
9.4a

Table 4. Effect of temperature on antioxidant color of rice and Percentage amylose of Suphanburi 1 rice after
milling of rice.
Treatments
T1 Sun dried rice
T2 Temp 45 dried rice
T3 Temp 55 dried rice
T4 Temp 65 dried rice

Antioxidant
( radical scavenging % )
36.8a
38.4a
38.1a
37.3a

Color of rice
(whiteness index)
86.5a
89.7a
89.4a
89.4a

Percentage amylose
4.1a
4.4a
4.3a
4.5a

สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองการอบขาวที่อุณหภูมิตางๆตอเปอรเซ็นตขาวสารปลายขาวใหญและปลายขาวเล็กในขาวหอมมะลิ
105 และขาวสุพรรณบุรี 1 พบวาในขาวหอมมะลิ 105 อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบขาวคือ 45 องศาเซลเซียสเนื่องจากหลัง
การขัดสีไดเปอรเซ็นตขาวสารมากที่สุดและมีเปอรเซ็นตขาวเต็มเม็ดสูงสุดสําหรับขาวสุพรรณบุรี 1 อุณหภูมิที่เหมาะสมในการ
อบขาวคือ 45 องศาเซลเซียสเนื่องจากหลังการขัดสีไดเปอรเซ็นตขาวสารมากที่สุดและมีเปอรเซ็นตขาวเต็มเม็ดสูงสุด
เอกสารอางอิง

รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต กลาณรงค ศรีรอด และเกื้อกูล ปยะจอมขวัญ. 2546. การศึกษาคุณสมบัติของแปงขาวพันธุตางๆในประเทศไทยเพื่อเปนกล
ยุทธในการสรางผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม. รายงานการวิจัยตีพิมพลงหนังสือสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 43. วันที่ 1-4
กุมภาพันธ 2546. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพมหานคร.
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ. 2555. มาตรฐานสินคาเกษตรขาว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ
Aquerreta, J., A. Iguaz, C. Arroqui and P. Virseda. 2007. Effect of high temperature intermittent drying and tempering on
rough rice quality. Journal of Food Engineering 80: 611-618.
Li, Y.B., W.C. Cao and Q.X. Zhong. 1999. Study on rough rice fissuring during intermittent drying. Drying Technology 17(9):
1779-1793.

