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Abstract
The production of germinated brown rice in the group of farmer revealed that, the drying after steaming is
a critical step because it provide the fragrant and good quality of brown rice. In general, the produced brown rice
should be dried by the sun for 2-3 days, however the sun drying may be problem for farmer during the rainy
season. Thus, this study was to develop a rotary dryer for drying the germinated brown rice based on using the
infrared drying with hot air. Drying is divided into two stages including; drying with infrared radiation control
temperature 800 ° C followed by drying with hot air left inside the rotary. The results showed that the developed
drying technique can be reduced the moisture content of germinated brown rice (Jasmine 105 cultivar) up to 1620% wet basis within 10 min from the initial moisture content of 26% wet basis with the feed rate at 100 and 200 kg
per hour. Control temperature of grain at 40-50 ° C. Milling quality can reduce fracture of germinated brown rice
cites from 15.04 % to remain 0.8,1.32 %.
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บทคัดยอ
การผลิตขาวกลองงอกในระดับกลุมเกษตรกรพบวา การลดความชื้นหลังจากการนึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญในการผลิต
ขาวกลองงอกเพราะจะทําใหขาวมีกลิ่นหอม และคุณภาพการสีที่ดี ซึ่งโดยทั่วไปเกษตรกรจะตากแหงดวยแสงแดดประมาณ 2-3
วัน แตมักจะประสบปญหาในชวงฤดูฝน ดังนั้นจึงไดพัฒนาเครื่องอบแหงขาวกลองงอกแบบถังหมุน โดยใชหลักการลดความชื้น
ดวยรังสีอินฟราเรดรวมกับลมรอน การลดความชื้นแบงเปนสองขั้นตอน เริ่มจากการลดความชื้นดวยการแผรังสีอินฟราเรด
ควบคุมอุณหภูมิที่ 800 องศาเซลเซียส และการลดความชื้นดวยลมรอนปลอยทิ้งภายในถังหมุน โดยขาวจะเคลื่อนที่ดวยเกลียว
ลําเลียงและใบโปรย ผลการทดสอบอบขาวกลองงอก ขาวพันธุหอมมะลิ 105 ที่มีความชื้นเริ่มตน 26 เปอรเซ็นตฐานเปยก
อัตราการปอน 100 และ 200 กิโลกรัมตอชั่วโมง ควบคุมอุณหภูมิของเมล็ดขาวที่ 40-50 องศาเซลเซียส สามารถลดความชื้นให
เหลือ 16-20 เปอรเซ็นตฐานเปยกภายในเวลา 10 นาที คุณภาพการสีสามารถลดการแตกหักจากขาวอางอิง 15.04 เปอรเซ็นต
ใหเหลือเพียง 0.82, 1.32 เปอรเซ็นต
คําสําคัญ : เครื่องอบแหง, ขาวกลองงอก, รังสีอินฟราเรด
คํานํา
ขาวกลองงอก ถือเปนนวัตกรรมหนึ่งที่กําลังไดรับความสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากขาวกลองงอกเปนการนําขาว
กลองมาผานกรรมวิธีเพื่อทําใหเกิดการงอกขึ้น โดยปกติแลวในตัวขาวกลองประกอบดวยสารอาหารที่มีคุณคาจํานวนมาก เชน
ใยอาหาร กรดไฟติก (Phytic acid) วิตามินซี วิตามินอี และสารกาบา (Gammaaminobutyric acid , GABA) ซึ่งชวยปองกัน
โรคตางๆ เชน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และชวยในการควบคุมน้ําหนัก เปนตน (จุฬาลักษณ,2553)
กรรมวิธีที่ใชในการผลิตขาวกลองงอก ขั้นตอนแรกนําขาวเปลือกไปแชน้ําเปนเวลาประมาน 6-12 ชั่วโมง แลวนํามา
นึ่งใหสุก จากนั้นนําขาวที่ผานการนึ่งไปลดความชื้นดวยการตากลานหรือโรงอบพลังงานแสงอาทิตยเปนเวลา 2-3 วัน ซึ่งใน
ขั้นตอนของการลดความชื้นนี้พบวาหากมีภูมิอากาศไมเหมาะสมในการอบ เชน ฝนตก ฟาครึ้ม หรือแสงแดดนอย ทําใหตอง
เพิ่มระยะเวลาในการอบมากขึ้น สงผลใหกําลังการผลิตขาวกลองงอกลดลง ผูผลิตจึงสูญเสียโอกาสทางการแขงขันและพลาด
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โอกาสการสั่งซื้อขาวกลองงอกจากลูกคารายใหญที่มีความตองการสั่งซื้อขาวกลองงอกคราวละจํานวนมาก Laohavanich and
Wongpichet (2008) ไดพัฒนาการลดความชื้นขาวเปลือกดวย Gasfired Infrared Dryer (GID) ที่ใชแกสแอลพีจีเปนเชื้อเพลิง
โดยพบวาสามารถลดความชื้นขาวเปลือกที่มีความชื้นสูงใหเหลือประมาณ 13-16 เปอรเซ็นตฐานเปยกไดในระยะเวลาที่สั้น
จักรมาส เและสุพรรณ (2557) ไดสรางเครื่องอบแหงแบบถังทรงกระบอกหมุนดวยระบบรังสีอินฟราเรดรวมกับลมรอนปลอยทิ้ง
เพื่อใชในการอบผงเปลือกยูคาลิปตัส พบวามีความสามารถในการทํางาน 8-10 ตันตอชั่วโมง และยังสามารถลดความชื้นวัสดุ
ได 4-6 เปอรเซ็นตฐานเปยกในเวลา 3-5 นาที
จากงานวิจัยที่กลาวมาเห็นไดวาการใชรังสีอินฟราเรดสามารถลดความชื้นไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึง
ไดพัฒนาและทดสอบเครื่องอบแหงแบบถังหมุนสองขั้นตอนสําหรับขาวกลองงอก โดยใชรังสีอินฟราเรดรวมกับลมรอน เพื่อชวย
แกไขปญหาในขัน้ ตอนการลดความชื้นของขาวหลังการนึ่งใหมีระยะเวลาในการลดความชื้นที่เร็วขึ้น ทั้งในสภาพอากาศปกติ
และในชวงฤดูฝนที่มีแสงนอยและฝนตก ซึ่งจะทําใหกลุมเกษตรกรผูผลิตขาวกลองงอกสามารถผลิตขาวกลองไดในปริมาณเพิ่ม
มากขึ้นตามความตองการของตลาด
อุปกรณและวิธีการ
เครื่องที่ไดทําการพัฒนามีลักษณะเปนเครื่องอบแหงแบบถังหมุน มีการอบแหงสองขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกใชหลักการ
ลดความชื้นดวยการแผรังสีอินฟราเรด โดยหัวอินฟราเรดเปนแบบเซรามิคใชแกสปโตรเลียมเหลว (LPG) เปนเชื้อเพลิง ควบคุม
อุณหภูมิของหัวอินฟราเรดที่ 800 องศาเซลเซียส และขั้นตอนที่สองคือการลดความชื้นดวยลมรอนที่ไดจากการเผาไหมของหัว
อินฟราเรด ทั้งนี้เครื่องอบแหงที่ใชในทดสอบครั้งนี้ประกอบไปดวย 1) ถังหมุน ภายในประกอบไปดวยหัวอินฟราเรดสําหรับให
ความรอน โดยขาวจะเคลื่อนที่ดวยเกลียวลําเลียงและใบโปรย 2) พัดลม มีหนาที่เปาลมรอนจากการเผาไหมของหัวอินฟราเรด
มาใชในการอบแหงในระหวางที่เคลื่อนที่ 3)มอเตอรและเกียรบลอคมีหนาที่เปนตนกําลังและทดความเร็วรอบของถังหมุน สง
ถายกําลังดวยเฟองโซ โดยกําหนดความเร็วรอบที่ 6 รอบตอนาที 4) ตูควบคุม มีหนาที่ควบคุมการทํางานของถังหมุน หัว
อินฟราเรด และพัดลม และ 5) ถังบรรจุแกสปโตรเลียมเหลวซึ่งบรรจุเชื้อสําหรับหัวอินฟราเรด ดังประกอบใน Figure 1

Figure 1 Components of Infrared Rotary Dryer
ในการทดสอบไดใชขาวเปลือกพันธุ ขาวดอกมะลิ 105 (KDML 105) โดยนําขาวเปลือกไปแชน้ํา 6-12 ชั่วโมง นํา
ขาวเปลือกขึ้นจากน้ําวางไวใหสะเด็ดน้ํา แลวใสภาชนะปดเปนเวลา 24 ชั่วโมง และนํามานึ่งเปนเวลา 30 นาที จากนั้นนํามาตา
กลมเพื่อใหไอน้ําระเหยออก ความชื้นเริ่มตนของขาวเปลือกกอนนําไปอบแหงคือ 26.04 เปอรเซ็นตฐานเปยก ในการทดสอบ
เริ่มตนจากปอนขาวเปลือกลงในถังหมุนโดยกําหนดอัตราการปอนที่ 2 ระดับ คือ 100 และ 200 กิโลกรัมตอชั่วโมง โดยขั้นตอน
แรกใชหลักการลดความชื้นดวยรังสีอินฟราเรด จากนั้นขาวเปลือกจะเคลื่อนที่ไปตามเกลียวลําเลียง และใบโปรยจะโปรยขาว
เพื่อใหขาวเปลือกสัมผัสกับลมรอนที่ไดจากการเผาไหมของหัวอินฟราเรด
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ผลและวิจารณ
ผลการทดสอบการอบแหงขาวเปลือกที่มีความชื้นเริ่มตนกอนนําไปอบแหง 26.04 เปอรเซ็นตฐานเปยก ที่อัตราการ
ปอน 100 กิโลกรัมตอชั่วโมง พบวาความชื้นหลังจากผานการอบแหงมีคาเฉลี่ย 16.08 เปอรเซ็นตฐานเปยก อุณหภูมิของเมล็ด
ขาวเฉลี่ย 45.62 องศาเซลเซียส และที่อัตราการปอน 200 กิโลกรัมตอชั่วโมง พบวาความชื้นหลังจากผานการอบแหงมีคาเฉลี่ย
20.1 เปอรเซ็นตฐานเปยก อุณหภูมขิ องเมล็ดขาวเฉลี่ย 49.75 องศาเซลเซียส ดังแสดงใน (Table 1 ) ซึ่งจะเห็นไดวาที่อัตราการ
ปอน 100 กิโลกรัมตอชั่วโมง สามารถลดความชื้นไดมากวาการปอนดวย 200 กิโลกรัมตอชั่วโมง
Table 1 Moisture content and grain temperature of paddy after dried by infrared-rotary dryer.
Feed rate (kg/h)
100
average
max
min
SD

Moisture content
after drying (% wb.)
16.08
16.80
15.40
0.67

200
Paddy temperature Moisture content
(°C)
after drying (% wb)
45.62
20.10
51.20
20.40
43.10
19.70
3.19
0.29

Paddy
temperature (° C)
49.64
50.30
47.00
1.48

เมื่อนําขาวเปลือกที่ผานการอบแหงไปสีเพื่อหาอัตราการแตกหักของเมล็ดขาวพบวา ที่อัตราการปอน 100 และ 200
กิโลกรัมตอชั่วโมง มีอัตราการแตกของเมล็ดขาวเหลือเพียง 0.82 และ 13.2 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งลดลงจากขาวอิงอางคือ
15.04 เปอรเซ็นต ดังแสดงใน (Figure 2) จะเห็นไดวาเมื่ออบแหงขาวเปลือกดวยเครื่องอบแหงแบบถังหมุนสามารถลดการ
แตกหักของเมล็ดขาวไดมากกวาการตากลานหรือโรงอบพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งนาจะเกิดจากการลดความชื้นอยางรวดเร็ว

Figure 2 Comparison of fracture rates of germinated brown rice between references rice and feed rate 100,200
kg/h

432 การพัฒนา

ปที่ 47 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2559

ว. วิทยาศาสตรเกษตร

สรุป
จากการพัฒนาและทดสอบเครื่องอบแหงขาวกลองงอกแบบถังหมุน เพื่อใชในการลดความชื้นของขาวเปลือกหลังการ
นึ่ง โดยใชหลักการลดความชื้นดวยรังสีอินฟราเรดรวมกับลมรอนปลอยทิ้ง พบวาสามารถลดความชื้นของขาวเปลือกที่ความชื้น
เริ่มตน 23.06 เปอรเซ็นตฐานเปยก ใหมีความชื้นหลังการอบลดลงเหลือ 16-20 เปอรเซ็นตฐานเปยก โดยมีอัตราการแตกหัก
ของเมล็ดขาวเทากับ 0.82 และ 13.2 เปอรเซ็นต ซึ่งนอยกวาเมล็ดขาวอางอิงคือ 15.04 เปอรเซ็นต และยังสามารถลดระยะเวลา
ในการลดความชื้นของขาวเปลือกใหเหลือเพียง 10 นาที
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