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5. บทคัดยอ   

จากการทดสอบประสิทธิภาพการลดความชื้นเมล็ดพันธุดวยโรงตากพลังงานแสงอาทิตยหลังคาจั่ว และ
ทรงโคง การตากดวยชั้นตะแกรงเหล็ก เปรียบเทียบกับกับกรรมวิธีของเกษตรกร ซ่ึงทําการทดสอบท่ีสถานีแปลง
ทดลองของศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม อ.พราว จ.เชียงใหม ในชวงเก็บเก่ียวผลผลิตถ่ัวเหลืองฤดูฝน วันท่ี 18-19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พบวา การลดความชื้นเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองดวยในโรงตากแบบหลังคาหนาจั่ว โรงตากแบบ
หลังคาทรงโคง และการตากดวยตะแกรงเหล็ก สามารถลดความชื้นเมล็ดท่ีเหมาะสม 12 เปอรเซ็นต ไดภายใน 1 
วัน สวนการลดความชื้นดวยการตากบนพ้ืนปูนซีเมนต ตองใชเวลา ประมาณ 2 วัน ซ่ึงการลดความชื้นทุกกรรมวิธี 
มีอุณหภูมิของเมล็ดเฉลี่ยสูงไมเกิน 40-42 องศาเซลเซียส ไดแก 40.85 40.79 37.09 และ37.32 องศาเซลเซียส 
โดยมีอัตราความชื้นของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีลดลงแตละชั่วโมง เทากับ 0.71 0.97 0.89 และ 0.67เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ สวนคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง พบวา ความงอกของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีลดความชื้นดวยโรงตาก
หลังคาทรงหนาจั่ว มีคาความงอกท่ีสูงสุด เทากับ 89 เปอรเซ็นต รองลงมา คือ เมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีลดความชื้น
ดวยโรงตากหลังคาทรงโคง และการตากดวยตะแกรงเหล็ก มีคาความงอกสูงไมแตกตางกัน เทากับ 88.5 และ 
87.3 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีลดความชื้นดวยการตากบนพ้ืนปูนซีเมนต มีคาความงอก
นอยท่ีสุด เทากับ 83.8 เปอรเซ็นต และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองของท้ัง 4 กรรมวิธี อยูระหวาง 87.5-
90.30 เปอรเซ็นต ในดานความสมํ่าเสมอของอุณหภูมิภายในโรงตาก และอุณหภูมิในเมล็ดถ่ัวเหลือง พบวา โรง
ตากท้ัง 2 แบบ มีอุณหภูมิของโรงตาก และอุณหภูมิของเมล็ดถ่ัวเหลืองมีความสมํ่าเสมอใกลเคียงกัน ใน
ขณะเดียวกัน ชวงอุณหภูมิของโรงตากเมล็ดพันธุหลังคาโคงท้ังอุณภูมิของเมล็ดและภายในโรงตาก มีชวงอุณหภูมิท่ี
สูงกวาโรงตากเมล็ดหลังคาหนาจั่ว เทากับ 1 องศาเซลเซียส  
6. คํานํา 
  

การตากลดความชื้นเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง เปนข้ันตอนหลังการเก็บเก่ียวในระบบการผลิตเมล็ดพันธุ  ซ่ึงตอง
คํานึงถึงคุณภาพของเมล็ดพันธุ  โดยมีปจจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก ความชื้นในแปลงในชวงสุกแก     วิธีการลดความชื้น 
และระยะเวลาท่ีใช  การลดความชื้นมีการปฏิบัติท้ังกอนและหลังการนวด  เม่ือตนถ่ัวเหลืองมีความชื้นมากกวา 15 



เปอรเซ็นต จะมีการลดความชื้นกอนการนวด   โดยตากไวในแปลงซ่ึงจะมีความเสี่ยงตอการสูญเสียผลผลิตและ
คุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง โดยเฉพาะเม่ือมีฝนตกกอนเก็บเก่ียว หรือในระหวางการเก็บเก่ียวและหลังการเก็บ
เก่ียว (นงลักษณ, 2528)   ถึงแมเกษตรกรจะมีการวางแผนการผลิตใหสามารถเก็บเก่ียวและตากตนถ่ัวเหลือง
ในชวงไมมีฝน  แตปญหาสําคัญในการลดความชื้น  คือ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ โดยเฉพาะการมีฝนตก  
ความชื้นในอากาศสูง และแสงแดดไมเพียงพอในการลดความชื้นแตละครั้ง ความชื้นท่ีเหมาะสมตอการนวดดวย
เครื่อง คือ 13-15 เปอรเซ็นต ท่ีความเร็วรอบ 350-500 รอบตอนาที  การนวดตนถ่ัวเหลืองท่ีมีความชื้นสูงหรือตํ่า
เกินไป จะทําใหเมล็ดไดรับความเสียหายจากการบอบช้ําหรือการแตกหัก รวมไปถึงการสูญเสียเมล็ดติดไปกับเศษ
ซากถ่ัวเหลือง (อนุสร, 2534 )  และหลังจากการนวด ความชื้นท่ีเหมาะสมตอการคัดเมล็ดดวยเครื่อง คือ  12-13 
เปอรเซ็นต   กองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ไดวิจัยพัฒนาการลดความชื้นโดยใชเครื่องอบถ่ัวเหลืองท้ัง
ตนกอนนวด สามารถลดความชื้นจาก 34-40 เปอรเซ็นตใหเหลือ  15-17 เปอรเซ็นต จํานวนครั้งละ 250 กิโลกรัม 
ในเวลา 6 ชั่วโมง มีคาใชจาย 1 บาทตอกิโลกรัมถ่ัวเหลืองแหง  แตปริมาณของผลผลิตท่ีสามารถลดความชื้นตอ
ครั้งยังคงทําไดในปริมาณท่ีนอยและมีตนทุนสูง  และการพัฒนาใชเครื่องอบท่ีมีถังอบบรรจุถ่ัวเหลืองแหงได 1 ตัน 
จํานวน 12 ถังตอเครื่อง ใชลมรอน อุณหภูมิ 45 เซลเซียส  ทําใหเมล็ดมีความชื้นลดลงเหลือ 10-13 เปอรเซ็นต  มี

ตนทุนคาเชื้อเพลิงในการอบ  0.20-0.24 บาทตอเมล็ดพันธุแหง 1 กิโลกรัม  (กองเกษตรวิศวกรรม : อางโดย 
นิลุบลและละอองดาว, 2550)  ซ่ึงเหมาะกับการผลิตเมล็ดพันธุในปริมาณมากและมีการลงทุนท่ีสูง   มีการศึกษา
วิธีการลดความชื้นแบบอ่ืนๆ ท่ีมีตนทุนต่ํากวา ไดแก การใชโรงลดความชื้นแสงอาทิตย ในพืชสมุนไพรและพืชผัก
บางชนิด   ซ่ึงใชเวลาสั้นและประหยัดพลังงาน  มีหลายรูปแบบ  ข้ึนอยูกับชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ ลักษณะ
ภูมิอากาศในแตละพ้ืนท่ี และความยากงายในการสรางโรงเรือน (อาภรณ และธงชัย, 2549)  จากการศึกษาชนิด
ของโครงสรางโรงเรือนท่ีมีการไหลเวียนของอากาศภายในโรงเรือนมากท่ีสุดคือ แบบหลังคาแนวเอียง และชนิดของ
โรงเรือนท่ีมีการกระจายอุณหภูมิสมํ่าเสมอมากท่ีสุดคือ แบบหลังคาโคง ท่ีฟลักซความรอน 800 W/m2 และจะมี
คาลดลงเม่ือฟลักซความรอนลดลง (ประพันธพงษ และคณะ, 2555) นอกจากนี้  มีปจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการลด
ความชื้น คืออายุเก็บเก่ียว  โดยชวงเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองจะมีผลตอการลดความชื้น   โดยปกติการเก็บ
เก่ียวในระยะสุกแกทางสรีรวิทยา(ระยะท่ีฝกมีสีน้ําตาล  50  เปอรเซ็นต ) เมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองจะมีการสะสม
น้ําหนักแหงสูงสุดและมีคุณภาพดีท่ีสุดและคุณภาพจะลดลงไปหลังจากระยะนี้   แตเมล็ดจะมีความ ชื้นสูง(จวง
จันทร , 2529)  ในทางปฏิบัติจึงนิยมเก็บเก่ียวท่ีระยะฝกเปนสีน้ําตาล 95 เปอรเซ็นต (R8) และตากใหแหงคาแปลง  
ซ่ึงจะมีความเสี่ยงตอการสูญเสียคุณภาพการเปนเมล็ดพันธุจากสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะความแปรปรวนฝนและ
อุณหภูมิ ดังนั้นการนําเทคโนโลยีการลดความชื้นโดยใชโรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย มาใชในระบบการ
ผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง จึงเปนแนวทางเลือกใหมในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษารูปแบบโรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตยท่ีเหมาะสมสําหรับการลดความชื้นเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง เพ่ือใหได
ขอมูลเบื้องตนคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองและรูปแบบโรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตยท่ีเหมาะสม สําหรับ
เมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง 
     
การตรวจเอกสารท่ีเกี่ยวของและผลงานวิจัยท่ีผานมา 
  การตากลดความชื้นเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง เปนข้ันตอนหลังการเก็บเก่ียวในระบบการผลิตเมล็ดพันธุ  ซ่ึง
ตองคํานึงถึงคุณภาพของเมล็ดพันธุ  โดยมีปจจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก ความชื้นในแปลงในชวงสุกแก  วิธีการลด
ความชื้น และระยะเวลาท่ีใช  การลดความชื้นมีการปฏิบัติท้ังกอนและหลังการนวด  เม่ือตนถ่ัวเหลืองมีความชื้น
มากกวา 15 เปอรเซ็นต จะมีการลดความชื้นกอนการนวด   โดยตากไวในแปลงซ่ึงจะมีความเสี่ยงตอการสูญเสีย
ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง โดยเฉพาะเม่ือมีฝนตกกอนเก็บเก่ียว หรือในระหวางการเก็บเก่ียวและหลัง



การเก็บเก่ียว (นงลักษณ, 2528)   ถึงแมเกษตรกรจะมีการวางแผนการผลิตใหสามารถเก็บเก่ียวและตากตนถ่ัว
เหลืองในชวงไมมีฝน  แตปญหาสําคัญในการลดความชื้น  คือ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ โดยเฉพาะการมี
ฝนตก  ความชื้นในอากาศสูง และแสงแดดไมเพียงพอในการลดความชื้นแตละครั้ง ความชื้นท่ีเหมาะสมตอการ
นวดดวยเครื่อง คือ 13-15 เปอรเซ็นต ท่ีความเร็วรอบ 350-500 รอบตอนาที  การนวดตนถ่ัวเหลืองท่ีมีความชื้นสูง
หรือต่ําเกินไป จะทําใหเมล็ดไดรับความเสียหายจากการบอบช้ําหรือการแตกหัก รวมไปถึงการสูญเสียเมล็ดติดไป
กับเศษซากถ่ัวเหลือง(อนุสร, 2534 )  และหลังจากการนวด ความชื้นท่ีเหมาะสมตอการคัดเมล็ดดวยเครื่อง คือ  
12-13 เปอรเซ็นต   กองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ไดวิจัยพัฒนาการลดความชื้นโดยใชเครื่องอบถ่ัว
เหลืองท้ังตนกอนนวด สามารถลดความชื้นจาก 34-40 เปอรเซ็นตใหเหลือ  15-17 เปอรเซ็นต จํานวนครั้งละ 250 
กิโลกรัม ในเวลา 6 ชั่วโมง มีคาใชจาย 1 บาทตอกิโลกรัมถ่ัวเหลืองแหง  แตปริมาณของผลผลิตท่ีสามารถลด
ความชื้นตอครั้งยังคงทําไดในปริมาณท่ีนอยและมีตนทุนสูง  และการพัฒนาใชเครื่องอบท่ีมีถังอบบรรจุถ่ัวเหลือง
แหงได 1 ตัน จํานวน 12 ถังตอเครื่อง ใชลมรอน อุณหภูมิ 45 เซลเซียส  ทําใหเมล็ดมีความชื้นลดลงเหลือ 10-13 
เปอรเซ็นต  มีตนทุนคาเชื้อเพลิงในการอบ  0.20-0.24 บาทตอเมล็ดพันธุแหง 1 กิโลกรัม  (กองเกษตรวิศวกรรม : 
อางโดย นิลุบลและละอองดาว, 2550)  ซ่ึงเหมาะกับการผลิตเมล็ดพันธุในปริมาณมากและมีการลงทุนท่ีสูง   มี
การศึกษาวิธีการลดความชื้นแบบอ่ืนๆ ท่ีมีตนทุนต่ํากวา ไดแก การใชโรงลดความชื้นแสงอาทิตย ในพืชสมุนไพร
และพืชผักบางชนิด   ซ่ึงใชเวลาสั้นและประหยัดพลังงาน  มีหลายรูปแบบ  ข้ึนอยูกับชนิดและปริมาณของ
ผลิตภัณฑ ลักษณะภูมิอากาศในแตละพ้ืนท่ี และความยากงายในการสรางโรงเรือน (อาภรณ และธงชัย, 2549)  
จากการศึกษาชนิดของโครงสรางโรงเรือนท่ีมีการไหลเวียนของอากาศภายในโรงเรือนมากท่ีสุดคือ แบบหลังคาแนว
เอียง และชนิดของโรงเรือนท่ีมีการกระจายอุณหภูมิสมํ่าเสมอมากท่ีสุดคือ แบบหลังคาโคง ท่ีฟลักซความรอน 800 
W/m2 และจะมีคาลดลงเม่ือฟลักซความรอนลดลง (ประพันธพงษ และคณะ, 2555) นอกจากนี้  มีปจจัยอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของกับการลดความชื้น คืออายุเก็บเก่ียว  โดยชวงเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองจะมีผลตอการลดความชื้น   
โดยปกติการเก็บเก่ียวในระยะสุกแกทางสรีรวิทยา(ระยะท่ีฝกมีสีน้ําตาล  50  เปอรเซ็นต ) เมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองจะมี
การสะสมน้ําหนักแหงสูงสุดและมีคุณภาพดีท่ีสุดและคุณภาพจะลดลงไปหลังจากระยะนี้   แตเมล็ดจะมีความ ชื้น
สูง(จวงจันทร , 2529)  ในทางปฏิบัติจึงนิยมเก็บเก่ียวท่ีระยะฝกเปนสีน้ําตาล 95 เปอรเซ็นต (R8) และตากใหแหง
คาแปลง  ซ่ึงจะมีความเสี่ยงตอการสูญเสียคุณภาพการเปนเมล็ดพันธุจากสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความ
แปรปรวนฝนและอุณหภูมิ  

การผลิตเมล็ดพันธุในปริมาณมากมีทางเลือก คือ การใชเครื่องอบลมรอนในการลดความชื้น ซ่ึงคุณภาพของ
เมล็ดจะข้ึนกับความชื้นเบื้องตนของเมล็ดและอุณหภูมิท่ีใช โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือผลิตเมล็ดพันธุ ซ่ึงควรใช
อุณหภูมิในชวง 40-45 องศาเซลเซียส โดยพิจารณาใชอุณหภูมิต่ําในการอบหากเมล็ดพันธุมีความชื้นสูงจะไดรับ
ความเสียหาย จากการลดความชื้นอยางรวดเร็ว (desiccation damage) มากกวาเมล็ดพันธุท่ีมีความชื้นต่ํา การ
อบโดยใชอุณหภูมิท่ีสูงกวา 45 องศาเซลเซียส จะทําใหเมล็ดพันธุตาย เสื่อมความงอกและความแข็งแรง สวนการ
ใชอุณหภูมิท่ีต่ําเกินไปจะทําใหลดความชื้นเมล็ดถ่ัวเหลืองไดลาชา ทําเมล็ดเสียหายจากกระบวนการทางชีวเคมี 
เชน การหายใจ และทําใหเชื้อราเขาทําลายได อยางไรก็ตามการอบความชื้นเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองยังตองคํานึงถึง
ชนิดของถังอบดวย เนื่องจากถังอบขนาดใหญอาจจะทําใหชั้นของเมล็ดพันธุในถังอบท่ีหนาเกินไปจะเปนอุปสรรค
ในการกระจายความรอนในถังอบ ทําใหเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพ แตการใชเครื่องอบท่ีมีถังอบบรรจุถ่ัวเหลืองแหงได 
1 ตัน จํานวน 12 ถังตอเครื่อง โดยใชอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จะลดปญหาดังกลาวได โดยมีตนทุนคาเชื้อเพลิง
ในการอบลดความชื้น 0.20-0.24 บาทตอเมล็ดพันธุแหง 1 กิโลกรัม (นิลุบล  และละอองดาว ,2550)  

การสรางโรงเรือนอบแหงแสงอาทิตยในปจจุบัน มีหลายรูปแบบดวยกัน ข้ึนอยูกับชนิดของผลิตภัณฑ 
ปริมาณของผลิตภัณฑ ลกัษณะภูมิอากาศในแตละพ้ืนท่ี และความยากงายในการสรางโรงเรือน (อาภรณ และธงชัย
, 2549)  จากการศึกษาชนิดของโครงสรางโรงเรือนท่ีมีผลตอการไหลเวียนและอุณหภูมิของอากาศภายในโรงเรือน
อบแหงแสงอาทิตย ดวยการใชวิธีคํานวณเชิงพลศาสตรของไหลภายในโรงเรือน พบวา ชนิดของโรงเรือนท่ีมีการ



ไหลเวียนของอากาศภายในโรงเรือนมากท่ีสุดคือ แบบหลังคาแนวเอียง และชนิดของโรงเรือนท่ีมีการกระจาย
อุณหภูมิสมํ่าเสมอมากท่ีสุดคือ แบบหลังคาโคง ท่ีฟลักซความรอน 800 W/m2 และจะมีคาลดลงเม่ือฟลักซความ
รอนลดลง (ประพันธพงษ และคณะ, 2555) 

 หลักการทางวิชาการพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการอบแหงผลผลิตทางการเกษตรมีรายละเอียดดังนี้ 
1. สมบัติของวัตถุชื้น (properties of moist materials) 

1.1 ความชื้นวัตถุชื้น  
วัตถุชื้นประกอบดวยของแข็ง(Solid material) และความชื้น โดยท่ัวไปเปนน้ําในสถานะของเหลว เรา

สามารถบอกปริมาณความชื้นของวัตถุในรูปของความชื้นมาตรฐานเปยกหรือมาตรฐานแหง ซ่ึงความชื้นมาตรฐาน
เปยกนิยมใชในทางการคา สวนความชื้นมาตรฐานแหงมักใชในการคํานวณ 

1.1.1 ลักษณะการเกาะตัวของน้ําบนวัตถุชื้น น้ําท่ีเกาะตัวกับของแข็งในวัตถุชื้นสามารถแบงได 4 
 ชนิด คือ น้ําอิสระ (free water) น้ําสารละลาย (solvent water) น้ําท่ีเกาะตัวโดยแรงวันเดอวาลล 
(water attached with Van de Waal force) และน้ําโมเลกุลเดี่ยว (mono-molecule water) ซ่ึงการเกาะของ
น้ําแบบน้ําอิสระจะอยูท่ีชั้นนอกสุดของผิวของของแข็ง สวนการเกาะตัวของน้ําแบบอ่ืนจะอยูถัดลงมาจนถึงการ
เกาะตัวของน้ําแบบโมเลกุลเด่ียว ซ่ึงอยูบริเวณผิวสัมผัสของของแข็ง และพบวาในการแยกน้ําแบบอิสระจะใช
พลังงานนอยท่ีสุด สวนน้ําแบบโมเลกุลเดี่ยวจะใชพลังงานในการแยกน้ําออกจากวัตถุชื้นมากท่ีสุด 

1.1.2 ความชื้นสมดุล(Equilibrium moisture content) วัตถุชื้นจะมีการรับและดูดความชื้นจากอากาศ
รอบ ๆ จนกระท่ังความชื้นมีคาคงท่ีหรืออยูในสภาวะสมดุลกับอากาศแวดลอม เรียกความชื้นนี้วา ความชื้นสมดุล 
(Equilibrium moisture content) ความชื้นสมดุลจะข้ึนกับธรรมชาติของวัตถุ อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธของ
อากาศ ซ่ึงสามารถหาไดโดยการทดลอง โดยท่ัวไปกราฟท่ีแสดงความสัมพัทธระหวางความชื้นสมดุลกับความชื้น
สัมพัทธของอากาศในสภาวะสมดุลท่ีอุณหภูมิคงท่ี จะเรียกวา sorption isotherm ของผลผลิตการเกษตรสวน
ใหญจะมีลักษณะเปนกราฟรูป sigmoid (Sodha M.S., 1987) 
 1.2 ความรอนแฝง(Latent heat) ความรอนแฝง คือปริมาณความรอนท่ีตองใชในการระเหยน้ําออก
จากวัตถุชื้นซ่ึงมีคาข้ึนกับชนิดและความชื้นของวัตถุ นอกจากนั้นมีสมบัติความรอนอ่ืน ๆ ของวัตถุชื้นท่ีมีผลตอการ
อบแหง เชน ความรอนจําเพาะ (specific heat) สภาพนําความรอน (heat conductivity) สัมประสิทธิ์การพา
ความรอน (convective heat transfer coefficient) และพ้ืนท่ีผิวตอปริมาตรวัตถุ เปนตน  

2. สมบัติของอากาศชื้น (Properties of moist air) 
อากาศซ่ึงใชเปนตัวกลางในการพาความรอน ไปสูวัตถุชื้นและพาความชื้นจากวัตถุนั้นออกมาภายนอก จะ

ประกอบดวยอากาศแหงและไอน้ํา ซ่ึงประกอบตัวแปร 7 ตัว ดังนี้ อุณหภูมิกระเปาะแหง (Tab) อุณหภูมิกระเปาะ
เป ยก  (Twb) อุณ หภู มิจุดน้ํ าค าง (Dew-point temperature) ความชื้ นสัม พัทธ  (Relative humidity, rh) 
ความชื้นสมบูรณ (Absolute humidity) หรืออัตราสวนความชื้น (Humidity radio) เอนทาลป(Enthalpy) ซ่ึง
เปนพลังงานท่ีสะสมในอากาศชื้น และปริมาตรจําเพาะ (Specific volume) เปนปริมาตรอากาศชื้นตอน้ําหนัก
อากาศแหง (Sodha M.S., 1987) ในกระบวนการอบแหงอากาศชื้นและสมบัติของอากาศจะเปลี่ยนแปลงโดย 
อุณหภูมิกระเปาะแหงของอากาศจะลดลงเขาหาอุณหภูมิจุดน้ําคาง ในขณะท่ีอุณหภูมิกระเปาะเปยกจะมีคาคงท่ี 
เม่ืออากาศชื้นถูกทําใหรอนข้ึนโดยไมมีการเพ่ิมหรือลดปริมาณไอน้ํา อัตราสวนความชื้นจะมีคาคงท่ี ถานําอากาศ
รอนนี้ไปใชในการอบแหง อุณหภูมิกระเปาะแหงจะลดลง และความชื้นสัมพัทธจะเพ่ิมข้ึนเนื่องจากอากาศถายเท
ความรอนกับวัตถุชื้นและรับความชื้นจากวัตถุ 

3. ทฤษฎีการอบแหง เปนการแยกน้ําออกจากวัตถุชื้น (moist material) โดยการทําใหน้ําเปลี่ยนสถานะ
เปนไอโดยอาศัยความรอน สําหรับการอบแหงผลผลิตทางการเกษตรมักเปนการอบแหงแบบการพาความรอน 



(convective drying) โดยเปาอากาศรอนผานผลิตผลท่ีเปนวัตถุชื้นความรอนจากอากาศจะถายเทไปยังวัตถุ ทําให
วัตถุอุณหภูมิสูงข้ึน ทําใหวัตถุมีอุณหภูมิสูงข้ึน น้ําในวัตถุจะเปลี่ยนสถานะเปนไอน้ําและระเหยออกมา การถายเท
มวลของน้ําจากวัตถุชื้นไปยังอากาศจะหยุดเม่ือความดันไอน้ําท่ีผิววัตถุเทากับความดันไอน้ําในอากาศ สวนตัวอยาง
การเคลื่อนตัวของน้ําจากภายในวัตถุชื้นออกมาท่ีผิว ไดแก การแพร(diffusion) การไหลจากความดันออสโมติก
(Osmotic pressure) เปนตน 

4. ผลของตัวแปรตาง ๆ ท่ีมีตอการอบแหง ตัวแปรสําคัญท่ีมีผลตอการลดลงของความชื้นของวัตถุ ไดแก 
 4.1 อุณหภูมิอากาศท่ีใชในการอบแหง ถาอุณหภูมิท่ีใชในการอบแหงมีคาสูง อัตราการแหง(Drying rate) 

จะมีคาสูงกวากรณีของอากาศท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
4.2 ความชื้นสัมพัทธ อากาศท่ีมีความชื้นสัมพัทธต่ําจะสามารถรับความชื้นท่ีถายเทจากวัตถุชื้นไดมากกวา

อากาศท่ีมีความชื้นสัมพัทธสูง 
4.3 ความเร็วอากาศท่ีไหลผานวัตถุชื้น ถาความเร็วอากาศมีคาสูงความชื้นจากวัตถุจะถายเทออกมาสู

อากาศไดดีกวากรณีอากาศท่ีอยูนิ่งหรือเคลื่อนท่ีดวยความเร็วต่ํา  
 5.ประเภทของการอบแหง แบงไดเปน 2 แบบ คือ การอบแหงชั้นบาง(Thin layer drying) การอบแหง
แบบนี้ วัตถุชื้นจะเรียงเปนชั้นบาง ๆ หรือเพียงหนึ่งชั้นของเมล็ดพืชกรณีท่ีอบแหงเมล็ดพืช สวนการอบแหงชั้นหนา 
(deep bed drying) เปนการอบแหงท่ีวัตถุวางซอนกันหลายชั้น ตัวอยาง เชน การอบแหงขาว ในเครื่องอบแหง
แบบใชอากาศแวดลอม (in-bed drying) ในการคํานวณการลดลงของความชื้นในเครื่องอบแหง  

6. การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย (Solar drying) เปนการลดความชื้นผลผลิตโดยใชความรอนจาก
พลังงานแสงอาทิตย เพ่ือระเหยน้ําจากผลผลิต โดยท่ัวไปจะอาศัยการพาความรอน (Conventional heat 
transfer) แบงได 2 แบบ คือ แบบการไหลตามธรรมชาติ (Natural convection circulation) ซ่ึงอาศัยแรง
ลอยตัวเนื่องจากการนําพาความรอน และแบบการไหลเปนการบังคับอากาศ(Forced-convection circulation)
ซ่ึงอาศัยแรงดันจากพัดลมในการนําพาความรอน นอกจากนี้ยังอาจแบงชนิดของการอบแหงหรือลดความชื้น ตาม
วิธีการรับรังสี สามารถแบงได 3 แบบ คือ แบบการรับรังสีโดยตรง (direct ) แบบการรับรังสีโดยออม (indirect) 
และแบบผสม(direct- indirect)  

 
 
 

 
 

 
                                      
 

 
    

 

 
 
 
 

เครื่องอบแหงแบบรับแสงอาทิตยโดยตรง (Sodha M.S., 1987) 
 
เครื่องอบแหงแบบพาความรอนตามธรรมชาติ (Natural convection solar dryer) และรับพลังงาน

แสงอาทิตยโดยตรงนี้ รังสีอาทิตยจะตกลงบนผลผลิตท่ีตองการอบแหง โดยตรง ความชื้นจากผลผลิตจะถูกพาข้ึน
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.   Glass roof solar dryer 
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ไปดานบน โดยการไหลของอากาศท่ีเกิดจากากรพาความรอนตามธรรมชาติ รังสีอาทิตยจะสงผานวัสดุโปรงแสง ซ่ึง
อาจเปนพลาสติกหรือกระจก แผนโปรงแสงดังกลาว ทําหนาท่ีปองกันการสูญเสียความรอน โดยการพาความรอน
และการแผรังสีความรอน ท้ังยังปองกันฝุนละออง ฝน เปนตน 

จากการลดความชื้นเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีมีปริมาณมาก และขาดเครื่องอบท่ีเหมาะสมสําหรับการลด
ความชื้นถ่ัวเหลือง เพ่ือปรับสภาพความชื้นกอนเขาเครื่องนวดเมล็ดพันธุ จึงไดทําการศึกษาชนิดของโรงตากลด
ความชื้นเมล็ดท่ีเหมาะสมสําหรับเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง เพ่ือตอบสนองตอความตองการในข้ันตอนการสรางเมล็ดพันธุ
ท่ีมีคุณภาพตอไป  
การพัฒนาเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยท่ีผานมา 

 Lutz and et. al (1989) ไดพัฒนาเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบกรีนเฮาสข้ึนเพ่ือใชในการ
อบแหงสมุนไพร เครื่องอบแหงนี้คลุมหลังคาดวยแผนพลาสติก และสามารถใชงานได 5 ป โดยโครงสรางจะ
แบงเปนสวน ๆ แตละสวนไดติดตั้งพัดลมเพ่ือทําใหอากาศภายในเกิดดารไหลเวียน เครื่องอบมีขนาด 4x5 
ตารางเมตร และมีความยาวตามความเหมาะสมในการใชงาน นอกจาก Kammruddin and et. Al (1996) ได
พัฒนาเครื่องอบแหงแบบกรีนเฮาส โดยใชแผนโพลีคารบอเนตเปนฉนวนโปรงแสงข้ึนสองรูปแบบ คือ แบบท่ีมี
แผงดูดกลืนรังสีแสงอาทิตย และแบบไมมีแผงดูดดูดกลืนรังสีแสงอาทิตย และไดทําการทดลองอบแหงกับ 
กาแฟ โกโก เมล็ดวานิลา ซ่ึงพบวาเครื่องอบดังกลาวสามารถใชลดความชื้นไดดีและคุมคาเชิงเศรษฐกิจ โดย
เครื่องอบแบบท่ีมีแผงดูดกลืนรังสีแสงอาทิตยมีราคาเครื่องท่ีสูงกวา และเครื่องอบดังกลาวนี้มีพ้ืนท่ีรับรังสี
อาทิตย 107 ตารางเมตร สามารถอบกาแฟไดปริมาณมากถึง 1.1 ตันจากความชื้น 63.2 % เม่ืออบเสร็จเมล็ด
กาแฟมีความชื้นเหลือ  11.3% และมีอัตราการไหล 0.57 กิโลกรัมตอวินาที kurlu and et. al (2003) ได
ออกแบบและสรางแบบอุโมงคแบบกรีนเฮาสโดยใชแผนโพลีคารบอเนตเปนฉนวนโปรงแสงและหนา 0.2 มิลิ
เมตร มีพ้ืนท่ีรวม 15 ตารางเมตรซ่ึงพ้ืนบรรจุดวย rock bed เพ่ือดูดกลืนและสะสมพลังงานแสงอาทิตยแลว
คายความรอน เครื่องอบแบบอุโมงคนี้มีพัดลม 1.1 กิโลวัตต และมีอัตราการไหล 1,100 ลูกบาศนเมตรตอ
ชั่วโมง เพ่ือทําใหเกิดการเคลื่อนท่ีของอากาศภายในได จากผลการทดลองพบวา อุณหภูมิภายในสูงกวาอุณหภูมิ
อากาศภายนอก 10 องศาเซลเซียส ในชวงเย็น และรับรังสีอาทิตยของเครื่องอบมีประสิทธิภาพ 34% Janjai 
and et. al. (2006) ไดพัฒนาเครื่องอบแหงกรีนเฮาสโดยโครงสรางรูปทรงพาราโบลา และปดคลุมทุกดานดวย
แผนโพลีคารบอเนต ใชพัดลมดูดอากาศขนาด 12 วัตต เสนผาศูนยกลาง 10 เซนติเมตร มีอัตราการไหล 90 
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ดุดความชื้นภายในเครื่องอบออกมาภายนอก เครื่องอบมีพ้ืนท่ีฐานขนาด 2x5 ตาราง
เมตร สูง 2.5 เมตร พ้ืนบรรจุดวย rock bed เพ่ือดูดกลืนและสะสมพลังงานแสงอาทิตยแลวคายความรอน นิรุธ 
(2549) ไดทําการศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแหงแบบเรื่อนกระจกปดคลุมดวยแผนโพลีคารบอเนต โดยการ
เปลี่ยนตําแหนงของพัดลมระบายอากาศจากดานหนาไปอยูดานหลังของเครื่องอบเพ่ือลดรอยรั่วของอากาศ ทํา
การทดสอบการอบแหงกลวยน้ําวาสด 100 กิโลกรัม ท่ีความชื้น 70 % พบวา อุณหภูมิของอากาศภายในมีคา 
40-60 องศาเซลเซียส ในชวงเวลา 8.00-17.00 นาฬิกา ในวันทองฟาแจมใส ใชเวลาอบแหง 4 วัน เม่ือ
เปรียบเทียบกับการอบแหงตามธรรมชาติตองใชเวลา 6-7 วนั 

 

 

7.วิธีดําเนินการ 

ส่ิงท่ีใชในการทดลอง  
  1.ถ่ัวเหลืองพันธุ เชียงใหม 60 



  2.โรงตากเมล็ดพันธุพลังงานแสงอาทิตยทรงหลังคาหนาจั่ว และทรงหลังโคง ชั้นตากเมล็ดพันธุแบบยกพ้ืน 
และลานตาก 
  3.อุปกรณท่ีใชในแปลงทดลอง เชน เชือก ถุงตาขาย ปาย 
  4.สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และปุยเคมีเกรด 12-24-12 
  5.เครื่องหยอดเมล็ดพืช และเครื่องนวดเมล็ดพันธุ 

        6.อุปกรณท่ีใชในโรงตากเมล็ดพันธุพลังงานแสงอาทิตย เชน เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ
data logger   พัดลมระบายอากาศ และแผงโซลาเซลล   ขนาด 12 โวลท และนาฬิกา 

  7.ตูอบเมล็ดพืช เครื่องวัดความชื้น ตูเพาะความงอก 
  8.อุปกรณท่ีใชในหองปฏิบัติการ เชน กระดาษเพาะ ปาย ถาดนับเมล็ด ถุงกระดาษ ทราย กลองพลาสติก   
 
แบบและวิธีการทดลอง 

1.ในระหวางการลดความชื้นเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง ดําเนินงานแบบไมมีแผนการทดลอง    กรรมวิธี คือ ชนิด
ของโรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย มี 4 แบบ คือ แบบท่ี 1   โรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตยแบบ
หลังคาหนาจั่ว แบบท่ี 2 โรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตยแบบหลังคาทรงโคง     แบบท่ี 3 การตากเมล็ด
พันธุแบบยกพ้ืน และแบบท่ี 4 การตากเมล็ดพันธุบนลานตากพ้ืนปูนซีเมนต  

2.ในระหวางการเก็บรักษาเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองจากโรงตาก มีจํานวน 3 การทดลองโดยวางแผนการทดลอง
แบบ Completely Randomized Design จํานวน 3 ซํ้า กรรมวิธี คือ อายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ี 0 
2 4 6 8 และ 10 เดือน 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
      ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมโรงตากลดความช้ืนเมล็ดพลังงานแสงอาทิตย 

ดําเนินการสรางโรงตาก 2 รูปแบบและเตรียมลานตากแบบปรกติ โดยโรงตาก  แบบท่ี 1   มีหลังคา
แบบหนาจั่ว  และแบบท่ี  2  มีหลังคาทรงโคงขนาดของโรงตาก  3.0 x 4.0x 2.5 เมตร ประกอบดวยหลังคา
จํานวน  2  ชั้น เพ่ือลดอุณหภูมิภายในโรงตากใหไมเกิน 50 °C มีผนัง หลังคาปดคลุมหลังคาดวยพลาสติกใส
หนา  200  ไมครอน ดานหนาโรงตากมีประตูสําหรับปด-เปด เพ่ือควบคุมอุณหภูมิภายในโรงตาก มีทางเดิน
ตรงกลางกวาง  1 เมตร ติดตั้งอุปกรณตางๆ ไดแก  เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ    data 
logger   พัดลมระบายอากาศ  และแผงโซลาเซลล   ขนาด 12 โวลท    มีชั้นวางเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองภายใน
โรงเรือนยกสูงจากพ้ืน  50 เซ็นติเมตร   ขนานยาวท้ัง  2  ดานของโรงตาก โรงตากท้ัง 3 แบบมีพ้ืนท่ีวางเมล็ด
พันธุรวม  1x4x0.05 เมตร   

 
รูปแบบท่ี 1 โรงตากลดความช้ืนเมล็ดพันธุแบบหลังคาหนาจั่ว 



 
รูปแบบท่ี 2 โรงตากลดความช้ืนเมล็ดพันธุแบบหลังคาทรงโคง 

 
ข้ันตอนท่ี 2 การเตรียมเมล็ดพันธุถั่วเหลืองและการลดความช้ืนเมล็ดพันธุ 

เก็บเก่ียวเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง  พันธุเชียงใหม 60 จากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ ท่ีมีการปลูกและดูแลรักษา 
ตามคําคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร   ตากและนวดดวยเครื่องนวดเมล็ดพันธุ ท่ีความเร็วรอบ 350-500 รอบ
ตอนาที จากนั้นตรวจสอบความชื้น และนําเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง ไปวางบนชั้นวางในโรงตากลดความชื้นท้ัง 4 แบบ 
ใหมีปริมาตรเทากัน คือ 7.5x4x0.05 เมตร  บันทึกขอมูลอุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธภายในโรงตาก  ตลอด
ระยะเวลาการลดความชื้นเมล็ดพันธุ โดยใช  data logger ทุก 10 นาทีจนกวาจะลดความชื้นใหเหลือ 12 
เปอรเซ็นต บันทึกระยะเวลาในการลดความชื้นในแตละโรงตาก  จากนั้นนําเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองไปตรวจสอบความ
งอกและความแข็งแรง    เปอรเซ็นตเมล็ดดีและเมล็ดเสีย  และเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองพันธุละ 30 กิโลกรัมตอซํ้า 
บรรจุใส ถุงพลาสติกใส นําไปเก็บรักษาในหองควบคุมอุณหภูมิ (อุณหภูมิ20 °C ความชื้นสัมพัทธ 66-67 
เปอรเซ็นต) สุมวัดคุณภาพทุกๆ 2 เดือน เปนเวลา 10 เดือน 

การบันทึกขอมูล 
   1. วันปลูก วันงอก วันออกดอก 50 % และวันเก็บเก่ียว 

  2.  ปริมาณความชื้นของเมล็ดพันธุท้ังกอน และหลังการลดความชื้น 
  3.  ขอมูลอุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธภายในโรงตากลดความชื้นเมล็ด   

   4.  ระยะเวลาการลดความชื้นเมล็ดตอครั้ง 
   5. คุณภาพเมล็ดพันธุ ไดแก ความงอก ความแข็งแรง เปอรเซ็นตเมล็ดดีและเมล็ดเสียหลังการนวด กอนและ 
                หลังการการเกรด  และอายุการเก็บรักษาเปนระยะเวลา 3 เดือน 
   6. ขอมูลอุตุนิยมวิทยา ไดแก อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และปริมาณน้ําฝนตลอดฤดูปลูก 
 
เวลาและสถานท่ี  1   ตุลาคม  2559   สิ้นสุด   30   กันยายน  2560   รวม  2  ป และดําเนินการทดลองท่ี

ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

8. ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง 

การทดสอบครั้งท่ี 1  
จากการทดสอบประสิทธิภาพการลดความชื้นเมล็ดพันธุ ดวยโรงตากของหลังคาหนาจั่ว  พบวา การทดสอบ

เบื้องตนเพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการสรางโรงตากสําหรับผึ่งลดความชื้นเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง พบวา การนําเมล็ด



พันธุถ่ัวเหลืองท่ีมีความชื้นสูงมาพ่ึงเมล็ดในโรงตาก อุณหภูมิภายในโรงตากท่ีสามารถเพ่ิมไดมากกวา 60 องศา
เซลเซียส สามารถไลความชื้นออกจากเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองไดดี และถาตองการควบคุมอุณหภูมิของเมล็ดพันธุถ่ัว
เหลืองไดไมใหเกิน 40 องศาเซลเซียส ก็สามารถทําได ดวยการใชเพ่ิมจํานวนพัดลม เพ่ือชวยดึงความรอนและ
ความชื้นออกจากกองเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง ซ่ึงจะเปนแนวทางในการลดความชื้นวัสดุไดเร็วยิ่งข้ึน ดังนั้นจึงทําการ
ปรับแกรูปแบบ โรงตากหลังคาจั่วท่ี เพ่ือแกไขปญหาอุณหภูมิภายในโรงตากท่ีสูง ซ่ึงจําเปนตองการรื้อถอนและ
ประกอบโรงตากใหม ดวยการเพ่ิมฝาผนังภายในโรงตาก ชั้นท่ี 2 เพ่ือเกิดชองวางระหวางผนังสําหรับใชในการ
ระบายอากาศและการไหลเวียนอากาศรอนภายในโรงตาก พรอมกับติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพ่ิมเติม และคาดวาจะ
ชวยลดอุณหภูมิภายในโรงตากอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน (รูปภาพท่ี 1) 

สวนการศึกษาอุณหภูมิการลดความชื้นเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองเบื้องตนดวยโรงตากแบบหลังคาจั่ว เพ่ือหา
ระยะเวลาท่ีใชในการลดความชื้นของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีสัมพันธกับเปอรเซ็นตการงอก โดยทดสอบอุณภูมิท่ี 38- 
42 องศาเซลเซียส พบวา เม่ือทําการลดความชื้นในชวงเวลาท่ีเพ่ิมข้ึนคาความชื้นเฉลี่ยของถ่ัวเหลืองท่ีแตละ
อุณหภูมิมีคาลดลง และมีความสัมพันธระหวางเวลากับความชื้นในแบบความสัมพันธเชิงเสนดังแสดงในรูปท่ี 1 ใช
เวลาในการลดความชื้น 8 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิ 38, 40 และ 42 องศาเซลเซียส ตามลําดับ คาความชื้นเฉลี่ยของถ่ัว
เหลืองลดลงเทากับ 11.50 % ± 0.26, 9.67 % ± 0.11 และ 12.20 % ± 0.70 ตามลําดับ และเม่ือเปรียบเทียบ
ท้ัง 3 ระดับอุณหภูมิ พบวาท่ีอุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส สามารถลดความชื้นไดมากท่ีสุด 5.9 % (รูปภาพท่ี 2) 

ในการศึกษาความสัมพันธระหวางเปอรเซ็นตการงอกและชวงเวลาของการลดความชื้นเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง
เชียงใหม 60 โดยลดความชื้นท่ีเวลา 2, 4, 6 และ 8 ชั่วโมง และนําไปทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุเพ่ือหาเปอรเซ็นต
การงอก พบวาถ่ัวเหลืองสายพันธุเชียงใหม 60 ท่ีลดความชื้นเมล็ดในระดับอุณหภูมิ 38-42 องศาเซลเซียส ทุก
ชวงเวลาการลดความชื้นเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองมีความงอกสูง ระหวาง 98-99 เปอรเซ็นต (รูปท่ี 3) 
 
การทดสอบครั้งท่ี 2 
 ดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพการลดความชื้นเมล็ดพันธุดวยโรงตากพลังงานแสงอาทิตยหลังคาจั่ว และ
ทรงโคง การตากดวยชั้นตะแกรงเหล็ก เปรียบเทียบกับกับกรรมวิธีของเกษตรกร ซ่ึงทําการทดสอบท่ีสถานีแปลง
ทดลองของศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม (พราว) อ.พราว จ.เชียงใหม ในชวงเก็บเก่ียวผลผลิตถ่ัวเหลืองฤดูฝน ระหวาง
วันท่ี 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

จากการทดสอบอุณหภูมิและความชื้นของเมล็ดถ่ัวเหลือง ระหวางการลดความชื้นเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองดวย
ในโรงตากแบบหลังคาหนาจั่ว ดําเนินการทดสอบในวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พบวา อุณหภูมิของเมล็ด
พันธุถ่ัวเหลือง อยูระหวาง 30.10-45.60 องศาเซลเซียส โดยเวลา 9 นาฬิกา อุณหภูมิเริ่มตนของเมล็ดพันธุ เทากับ 
30.10 องศาเซลเซียส ซ่ึงเก็บขอมูลทุก 1 ชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุด เทากับ 45.60  องศาเซลเซียส เม่ือเวลา 13.00 
นาฬิกา อุณหภูมิของเมล็ดเฉลี่ย เทากับ 40.85 องศาเซลเซียส และความชื้นของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีเหมาะสม 
เทากับ 12.20 เปอรเซ็นต ท่ีเวลา 16.00 นาฬิกา โดยมีอัตราของความชื้นท่ีลดลงในแตละชั่วโมง สัมพันธกับ
อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน และอัตราของความชื้นท่ีลดลงเฉลี่ย เทากับ 0.71 เปอรเซ็นต (รูปภาพท่ี 4) 

การทดสอบอุณหภูมิและความชื้นของเมล็ดถ่ัวเหลือง ระหวางการลดความชื้นเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองดวยใน
โรงตากแบบหลังคาทรงโคง ดําเนินการทดสอบในวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พบวา อุณหภูมิของเมล็ดพันธุ
ถ่ัวเหลือง อยูระหวาง 31.10-45.70 องศาเซลเซียส โดยเวลา 9 นาฬิกา อุณหภูมิเริ่มตนของเมล็ดพันธุ เทากับ 
30.10 องศาเซลเซียส ซ่ึงเก็บขอมูลทุก 1 ชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุด เทากับ 45.70  องศาเซลเซียส เม่ือเวลา 13.00 
นาฬิกา อุณหภูมิของเมล็ดเฉลี่ย เทากับ 40.79 องศาเซลเซียส และความชื้นของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีเหมาะสม 



เทากับ 12.50 เปอรเซ็นต ท่ีเวลา 15.00 นาฬิกา โดยมีอัตราของความชื้นท่ีลดลงในแตละชั่วโมง สัมพันธกับ
อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน และอัตราของความชื้นท่ีลดลงเฉลี่ย เทากับ 0.97 เปอรเซ็นต (รูปภาพท่ี 5)  

การทดสอบอุณหภูมิและความชื้นของเมล็ดถ่ัวเหลือง ระหวางการลดความชื้นเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองดวยการ
ตากบนชั้นตะแกรงเหล็ก ดําเนินการทดสอบใน 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พบวา อุณหภูมิของเมล็ดพันธุถ่ัว
เหลือง อยูระหวาง 30.10-41.10 องศาเซลเซียส โดยเวลา 9 นาฬิกา อุณหภูมิเริ่มตนของเมล็ดพันธุ เทากับ 30.10 
องศาเซลเซียส ซ่ึงเก็บขอมูลทุก 1 ชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุด เทากับ 41.10  องศาเซลเซียส เม่ือเวลา 13.00 นาฬิกา  
อุณหภูมิเฉลี่ย เทากับ 37.09  องศาเซลเซียส และความชื้นของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีเหมาะสม เทากับ 12.30 
เปอรเซ็นต ท่ีเวลา 16.00 นาฬิกา โดยมีอัตราของความชื้นท่ีลดลงในแตละชั่วโมง สัมพันธกับอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน 
และอัตราของความชื้นท่ีลดลงเฉลี่ย เทากับ 0.89 เปอรเซ็นต (รูปภาพท่ี 6)  

การทดสอบอุณหภูมิและความชื้นของเมล็ดถ่ัวเหลือง ระหวางการลดความชื้นเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองดวยการ
ตากบนพ้ืนปูนซีเมนต ดําเนินการทดสอบชวงวันท่ี 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พบวา อุณหภูมิของเมล็ดพันธุ
ถ่ัวเหลือง อยูระหวาง 28.20-41.80 องศาเซลเซียส โดยเวลา 9 นาฬิกา อุณหภูมิเริ่มตนของเมล็ดพันธุ เทากับ 
37.32 องศาเซลเซียส ซ่ึงเก็บขอมูลทุก 1 ชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุด เทากับ 41.80  องศาเซลเซียส เม่ือเวลา 13.00 
นาฬิกา  อุณหภูมิของเมล็ดเฉลี่ย เทากับ 37.32  องศาเซลเซียส และความชื้นของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีเหมาะสม 
เทากับ 12.10 เปอรเซ็นต ท่ีเวลา 12.00 นาฬิกา ในวันท่ี 2 ของการลดความชื้น โดยมีอัตราของความชื้นท่ีลดลงใน
แตละชั่วโมง สัมพันธกับอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน และอัตราของความชื้นท่ีลดลงเฉลี่ย เทากับ 0.67 เปอรเซ็นต (ภาพท่ี 7)  

การทดสอบอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธภายในโรงตาก 

จากการทดสอบอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธภายในโรงตากหลังคาทรงหนาจั่ว ระหวางการลดความชื้น
เมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง พบวา อุณภูมิชั้นบนของโรงตาก ท่ีเวลา 9.00 นาฬิกา มีอุณหภูมิเริ่มตน เทากับ 36.80 องศา
เซลเซียส ซ่ึงเก็บขอมูลทุก 20 นาที อุณหภูมิสูงสุด เทากับ 51.90  องศาเซลเซียส เม่ือเวลา 14.00 นาฬิกา 
อุณหภูมิชั้นบนของโรงตากโดยเฉลี่ย เทากับ 47.60 องศาเซลเซียส (ภาพท่ี 8) 

อุณภูมิชั้นลางของโรงตาก ท่ีเวลา 9.00 นาฬิกา มีอุณหภูมิเริ่มตน เทากับ 35.0 องศาเซลเซียส ซ่ึงเก็บ
ขอมูลทุก 20 นาที อุณหภูมิสูงสุด เทากับ 49.00  องศาเซลเซียส เม่ือเวลา 14.00 นาฬิกา อุณหภูมิชั้นลางของโรง
ตากโดยเฉลี่ย เทากับ 45.68 องศาเซลเซียส (ภาพท่ี 8) 

อุณภูมิชเหนือกองถ่ัวเหลือง ท่ีเวลา 9.00 นาฬิกา มีอุณหภูมิเริ่มตน เทากับ 27.9 องศาเซลเซียส ซ่ึงเก็บ
ขอมูลทุก 20 นาที อุณหภูมิสูงสุด เทากับ 39.30  องศาเซลเซียส เม่ือเวลา 14.00 นาฬิกา อุณหภูมิชั้นลางของโรง
ตากโดยเฉลี่ย เทากับ 35.94 องศาเซลเซียส (ภาพท่ี 8) 

ความชื้นสัมพัทธภายโรงตากหลังคาหนาจั่ว อยูระหวาง 77-39 เปอรเซ็นต โดยโรงตากมีความชื้น
สัมพัทธเริ่มตน เทากับ 77 เปอรเซ็นต ท่ีเวลา 9.00 นาฬิกา ซ่ึงเปนชวงท่ีมีความชื้นสัมพัทธสูงสุด และโรงตากมี
ความชื้นสัมพัทธต่ําสุด เทากับ 39 เปอรเซ็นต เม่ือเวลา 15.00 นาฬิกา ความชื้นสัมพัทธของโรงตากโดยเฉลี่ย 
เทากับ 51.73 เปอรเซ็นต จากเสนแนวโนมแสดงใหเห็นวา ความชื้นสัมพัทธมีแนวโนมท่ีลดลง และมีทิศทางผกผัน
กับอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน ท่ี R2 เทากับ 0.83 (ภาพท่ี 8) ความชื้นของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองก็มีอัตราความชื้นเมล็ดท่ีลดลง
สอดคลองกัน (ภาพท่ี 4) 

สวนการทดสอบอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธภายในโรงตากหลังคาทรงโคง ระหวางการลดความชื้น
เมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง พบวา อุณภูมิชั้นบนของโรงตาก ท่ีเวลา 9.00 นาฬิกา มีอุณหภูมิเริ่มตน เทากับ 34.8 องศา



เซลเซียส ซ่ึงเก็บขอมูลทุก 20 นาที และเม่ือเวลา 15.00 นาฬิกา มีอุณหภูมิสูงสุด เทากับ 50.00  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิชั้นบนของโรงตากโดยเฉลี่ย เทากับ 44.95 องศาเซลเซียส (ภาพท่ี 9) 

อุณภูมิชั้นลางของโรงตาก ท่ีเวลา 9.00 นาฬิกา มีอุณหภูมิเริ่มตน เทากับ 34.00 องศาเซลเซียส ซ่ึงเก็บ
ขอมูลทุก 20 นาที อุณหภูมิสูงสุด เทากับ 48.00  องศาเซลเซียส เม่ือเวลา 15.00 นาฬิกา อุณหภูมิชั้นลางของโรง
ตากโดยเฉลี่ย เทากับ 43.59 องศาเซลเซียส (ภาพท่ี 9) 

อุณภูมิชเหนือกองถ่ัวเหลือง ท่ีเวลา 9.00 นาฬิกา มีอุณหภูมิเริ่มตน เทากับ 28.90 องศาเซลเซียส ซ่ึง
เก็บขอมูลทุก 20 นาที อุณหภูมิสูงสุด เทากับ 39.40  องศาเซลเซียส เม่ือเวลา 15.00 นาฬิกา อุณหภูมิชั้นลางของ
โรงตากโดยเฉลี่ย เทากับ 35.53 องศาเซลเซียส (ภาพท่ี 9) 

ความชื้นสัมพัทธภายโรงตากหลังคาโคง อยูระหวาง 67.00-33.00 เปอรเซ็นต โดยโรงตากมีความชื้น
สัมพัทธเริ่มตน เทากับ 77 เปอรเซ็นต ท่ีเวลา 9.00 นาฬิกา ซ่ึงเปนชวงท่ีมีความชื้นสัมพัทธสูงสุด และโรงตากมี
ความชื้นสัมพัทธต่ําสุด เทากับ 39 เปอรเซ็นต เม่ือเวลา 15.00 นาฬิกา ความชื้นสัมพัทธของโรงตากโดยเฉลี่ย 
เทากับ 46.41 เปอรเซ็นต  จากเสนแนวโนมแสดงใหเห็นวา ความชื้นสัมพัทธมีแนวโนมท่ีลดลง และมีทิศทางผกผัน
กับอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน ท่ี R2 เทากับ 0.81 (ภาพท่ี 9) ซ่ึงความชื้นของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองก็มีอัตราความชื้นเมล็ดท่ี
ลดลงสอดคลองกัน (ภาพท่ี 5) 

 

 

การศึกษาขอมูลอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธของการลดความช้ืนเมล็ดภายนอกโรงตาก 

จากการศึกษาขอมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของสภาพแวดลอมภายนอกโรงตาก ระหวางการลด
ความชื้นเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองของและตากบนพ้ืนปูนซีเมนต ท่ีดําเนินการทดสอบ ระหวางวันท่ี 18-19 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 พบวา อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนมีทิศทางผกผันกับความชื้นสัมพัทธของอากาศมีแนวโนมท่ีลดลง  

การตากเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองดวยตะแกรงเหล็ก ซ่ึงดําเนินการทดสอบในวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
พบวา อุณหภูมิอยูระหวาง 22.50-36.80 องศาเซลเซียส โดยเวลา 9 นาฬิกา อุณหภูมิเริ่มตน เทากับ 22.50 องศา
เซลเซียส ซ่ึงเก็บขอมูลทุก 1 ชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุด เทากับ 36.80  องศาเซลเซียส เม่ือเวลา 16.00 นาฬิกา 
อุณหภูมิเฉลี่ย เทากับ 31.63 องศาเซลเซียส สวนความชื้นสัมพัทธของอากาศสูงสุด เทากับ 96.00 เปอรเซ็นต ซ่ึง
เปนความชื้นสัมพัทธ ท่ีเวลา 9.00 นาฬิกา และความชื้นสัมพัทธของอากาศต่ําสุด เทากับ 38.00 เปอรเซ็นต โดย
อัตราของความชื้นท่ีลดลงในแตละชั่วโมง สัมพันธแบบผกผันกับอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน และอัตราของความชื้นสัมพัทธท่ี
ลดลงเฉลี่ย เทากับ 8.29 เปอรเซ็นต (รูปภาพท่ี 10)  

สวนการตากเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองบนพ้ืนปูนซีเมนต ซ่ึงดําเนินการทดสอบในวันท่ี 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 เปนเวลา 2 วัน พบวา อุณหภูมิอยูระหวาง 22.30-37.00 องศาเซลเซียส โดยเวลา 9 นาฬิกา อุณหภูมิ
เริ่มตน เทากับ 22.50 องศาเซลเซียส ซ่ึงเก็บขอมูลทุก 1 ชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุด เทากับ 36.80  องศาเซลเซียส เม่ือ
เวลา 16.00 นาฬิกา อุณหภูมิเฉลี่ย เทากับ 29.11 องศาเซลเซียส สวนความชื้นสัมพัทธของอากาศสูงสุด เทากับ 
96.00 เปอรเซ็นต ซ่ึงเปนความชื้นสัมพัทธ ท่ีเวลา 9.00 นาฬิกา และความชื้นสัมพัทธของอากาศต่ําสุด เทากับ 
33.00 เปอรเซ็นต โดยอัตราของความชื้นท่ีลดลงในแตละชั่วโมง สัมพันธแบบผกผันกับอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน และอัตรา
ของความชื้นสัมพัทธท่ีลดลงเฉลี่ย เทากับ 11.31 เปอรเซ็นต (รูปภาพท่ี 10)  

การประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธุถั่วเหลือง  



จากการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ เก่ียวกับความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง จากการ
ลดความชื้นเมล็ดพันธุดวยกรรมวิธีตางๆ พบวา ความงอกของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง อยูระหวาง 83.80-89.00 
เปอรเซ็นต เปนความงอกท่ีอยูในเกณฑมาตรฐาน ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยความงอก
ของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีลดความชื้นดวยโรงตากหลังคาทรงหนาจั่ว มีคาความงอกท่ีสูงสุด เทากับ 89 เปอรเซ็นต 
สวนเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีลดความชื้นดวยโรงตากหลังคาทรงโคง และการตากดวยตะแกรงเหล็ก มีคาความงอกสูง
ไมแตกตางกัน เทากับ 88.5 และ 87.3 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีลดความชื้นดวยการตาก
บนพ้ืนปูนซีเมนต มีคาความงอกนอยท่ีสุด เทากับ 83.8 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 1) 

 ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง อยูระหวาง 87.5-90.30 เปอรเซ็นต ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยความแข็งแรงของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีลดความชื้นดวยโรงตากหลังคาทรงหนาจั่ว การตาก
ดวยตะแกรงเหล็ก และการตากบนพ้ืนปูนซีเมนต มีคาความแข็งแรงสูงสุด เทากับ 90.30 เปอรเซ็นต สวนเมล็ด
พันธุถ่ัวเหลืองท่ีลดความชื้นดวยโรงตากหลังคาทรงโคง มีคาความแข็งแรงนอยท่ีสุด เทากับ 87.5 (ตารางท่ี 1) 

 

9. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

ผลการทดลองครั้งท่ี 1 จากการทดสอบประสิทธิภาพการลดความชื้นเมล็ดพันธุ ดวยโรงตากของหลังคา
หนาจั่ว พบวา สรุปผลการทดสอบเบื้องตนเพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการสรางโรงตากสําหรับผึ่งลดความชื้นเมล็ด
พันธุถ่ัวเหลือง พบวา การนําเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีมีความชื้นสูงมาพ่ึงเมล็ดในโรงตาก อุณหภูมิภายในโรงตากท่ี
สามารถเพ่ิมไดมากกวา 60 องศาเซลเซียส สามารถไลความชื้นออกจากเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองไดดี และถาตองการ
ควบคุมอุณหภูมิของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองไดไมใหเกิน 40-42 องศาเซลเซียส ก็สามารถทําได ดวยการใชเพ่ิมจํานวน
พัดลม เพ่ือชวยดึงความรอนและความชื้นออกจากกองเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง ซ่ึงจะเปนแนวทางในการลดความชื้น
วัสดุไดเร็วยิ่งข้ึน ดังนั้นจึงทําการปรับแกรูปแบบ โรงตากหลังคาจั่วท่ี เพ่ือแกไขปญหาอุณหภูมิภายในโรงตากท่ีสูง 
ซ่ึงจําเปนตองการรื้อถอนและประกอบโรงตากใหม ดวยการเพ่ิมฝาผนังภายในโรงตาก ชั้นท่ี 2 เพ่ือเกิดชองวาง
ระหวางผนังสําหรับใชในการระบายอากาศและการไหลเวียนอากาศรอนภายในโรงตาก พรอมกับติดตั้งพัดลมดูด
อากาศเพ่ิมเติม ซ่ึงจะชวยลดอุณหภูมิภายในโรงตากอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ผลการทดลองครั้งท่ี 2 จากการทดสอบประสิทธิภาพการลดความชื้นเมล็ดพันธุดวยโรงตากพลังงาน
แสงอาทิตยหลังคาจั่ว และทรงโคง การตากดวยชั้นตะแกรงเหล็ก เปรียบเทียบกับกับกรรมวิธีของเกษตรกร ซ่ึงทํา
การทดสอบท่ีสถานีแปลงทดลองของศูนยวจิัยพืชไรเชียงใหม (พราว )อ.พราว จ.เชียงใหม ในชวงเก็บเก่ียวผลผลิต
ถ่ัวเหลืองฤดูฝน ระหวางวันท่ี 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พบวา การลดความชื้นเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองดวยใน
โรงตากแบบหลังคาหนาจั่ว โรงตากแบบหลังคาทรงโคง และการตากดวยตะแกรงเหล็ก สามารถลดความชื้นเมล็ด
ท่ีเหมาะสม 12 เปอรเซ็นต ไดภายใน 1 วัน สวนการลดความชื้นดวยการตากบนพ้ืนปูนซีเมนต ตองใชเวลา 
ประมาณ 2 วัน ซ่ึงการลดความชื้นทุกกรรมวิธี มีอุณหภูมิของเมล็ดเฉลี่ยสูงไมเกิน 40-42 องศาเซลเซียส ไดแก 
40.85 40.79 37.09 และ37.32 องศาเซลเซียส โดยมีอัตราความชื้นของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีลดลงแตละชั่วโมง 
เทากับ 0.71 0.97 0.89 และ 0.67เปอรเซ็นต ตามลําดับ จากงานวิจัยของกระทรวงพลังงาน (ป 2550) พบวา 
กระจายความรอนของโรงอบพลังงานแสงอาทิตยแบบหลังคาทรงพาราโบรา หรือหลังคาทรงโคง มีการกระจาย
ความรอนท่ีสมํ่าเสมอกวาโรงอบพลังงานแสงอาทิตยแบบหลังคาหนาจั่ว เนื่องจากมุมตกกระทบของแสงอาทิคยกับ
หลังคาทรงโคง สามารถรับแสงไดตลอดวัน สงผลใหอุณหภูมิภายในโรงอบพลังงานแสงอาทิตยแบบหลังคาพาราโบ
รามีคาคงท่ี และการลดความชื้นของวัตถุดิบมีความสมํ่าเสมอตลอดระยะเวลาการอบ (ภาพท่ี 4-10) 



เม่ือทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง พบวา ความงอกของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีลดความชื้นดวยโรง
ตากหลังคาทรงหนาจั่ว มีคาความงอกท่ีสูงสุด เทากับ 89 เปอรเซ็นต รองลงมา คือ เมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีลด
ความชื้นดวยโรงตากหลังคาทรงโคง และการตากดวยตะแกรงเหล็ก มีคาความงอกสูงไมแตกตางกัน เทากับ 88.5 
และ 87.3 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีลดความชื้นดวยการตากบนพ้ืนปูนซีเมนต มีคาความ
งอกนอยท่ีสุด เทากับ 83.8 เปอรเซ็นต และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองของท้ัง 4 กรรมวิธี อยูระหวาง 
87.5-90.30 เปอรเซ็นต การลดความชื้นดวยโรงตากหลังคาทรงหนาจั่ว การตากดวยตะแกรงเหล็ก และการตาก
บนพ้ืนปูนซีเมนต มีคาความแข็งแรงท่ีสูงสุด เทากับ 90.30 เปอรเซ็นต สวนเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีลดความชื้นดวย
โรงตากหลังคาทรงโคง มีคาความแข็งแรงนอยท่ีสุด เทากับ 87.5 เปอรเซ็นต ถึงอยางไรก็ตาม ท้ังคาความงอกและ
ความแข็งแรงของเมล็ดท่ีอยูในเกณฑมาตรฐาน (ตารางท่ี 1) 

จากการผลการทดสอบความสมํ่าเสมอของอุณหภูมิภายในโรงตาก และอุณหภูมิในเมล็ดถ่ัวเหลือง พบวา 
โรงตากท้ัง 2 แบบ มีอุณหภูมิของโรงตาก และอุณหภูมิของเมล็ดถ่ัวเหลืองมีความสมํ่าเสมอใกลเคียงกัน ใน
ขณะเดียวกัน ชวงอุณหภูมิของโรงตากเมล็ดพันธุหลังคาโคงท้ังอุณภูมิของเมล็ดและภายในโรงตาก มีชวงอุณหภูมิท่ี
สูงกวาโรงตากเมล็ดหลังคาหนาจั่ว โดยชวงอุณหภูมิของโรงตากเมล็ดพันธุหลังคาโคง ในระดับอุณหภูมิเหนือกองถ่ัว
เหลือง อยูระหวาง 28.90-39.40 องศาเซลเซียส สวนชวงอุณหภูมิของโรงตากเมล็ดหลังคาหนาจั่ว มีอุณภูมิเหนือ
กองถ่ัวเหลือง อยูระหวาง 27.90-39.30 องศาเซลเซียส (ภาพท่ี 8-9) 

ชวงอุณหภูมิของเมล็ดพันธุท่ีไดจากโรงตากเมล็ดพันธุหลังคาโคง มีชวงอุณหภูมิท่ีสูงกวาโรงตากเมล็ด
หลังคาหนาจั่ว ชวงอยูระหวาง 31.10-45.70 องศาเซลเซียส กับ 30.10-45.60 องศาเซลเซียส ซ่ึงชวงอุณหภูมิท่ีสูง
แตกตางกัน 1 องศาเซลเซียส อาจสงผลกระทบตอความแข็งแรงของเมล็ดถ่ัวเหลืองท่ีไดของโรงตากหลังคาโคงใหมี
คานอยกวาได (ภาพท่ี 4-5) และหากสังเกตผนังดานขางชั้นในของโรงตากหลังคาจั่วมีสีเขม ลดโอกาสท่ีแสงอาทิตย
ทะลุผาน และตกกระทบโดยตรงกับเมล็ดถ่ัวเหลือง อาจมีผลใหอุณภูมิของเมล็ดถ่ัวเหลืองไมสูงมาก เม่ือ
เปรียบเทียบกับผนังของโรงตากหลังคาโคงท่ีใสทุกดาน ทําใหไดรับแสงอาทิตย และการสะสมอุณหภูมิท่ีนาน และ
มากกวาโรงตากหลังคาจั่ว ดังนั้นในการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงตากในครั้งตอ ควรศึกษาถึงความ
เขมสีของผนังโรงตาก หรือความทึบแสง เพ่ือการรักษาและควบคุมอุณหภูมิท้ังภายในโรงตากและเมล็ดพันธุไดดีข้ึน 

10. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

นักวิชาการท่ีเก่ียวของไดขอมูลเบื้องตนและดําเนินการวิจัยพัฒนาตอในป 2561 

11.คําขอบคุณ  

การทํางานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความรวมมือ คําปรึกษา ขอเสนอแนะ และ 
ความชวยเหลือในหลายๆ ดาน จากบุคคลหลายทาน 

ขอขอบพระคุณ นายสนอง  อมฤกษ ตําแหนง ผูอํานวยการ และ นายประพัฒน  ทองจันทร ตําแหนง 
นายชางเครื่องกลชํานาญงาน ณ ศูนยวิจัยเกษตรวิศวกรรม เชียงใหม ท่ีใหคําปรึกษางานวิจัย ใหความรู คําแนะนํา 
ขอชี้แนะ รวมปฏิบัติงานวิจัยในการสรางออกแบบโครงสรางตางๆ ใหความชวยเหลือตางๆ รวมท้ังอํานวยความ
สะดวกในดานสถานท่ีและเครื่องมือในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการทําโครงการ 

ขอขอบพระคุณ นายสุทัด ปนตาเสน ตําแหนง ผูอํานวยการ นักวิชาการ และเจาหนาท่ีทุกทาน ณ 
ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม ท่ีใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวกในดานสถานท่ีและเครื่องมือในการปฏิบัติงานใน
การทํางานวิจัยครั้งนี้  



ขอขอบพระคุณ นักวิชาการและศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชเชียงใหม และเจาหนาท่ีทุกทาน ท่ีให
ความชวยเหลืออํานวยความสะดวกในดานสถานท่ีและเครื่องมือในหองปฏิบัติการ สําหรับทํางานวิจัยครั้งนี้  
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13. ภาคผนวก 



 
        ภาพท่ี 1 แสดงอุณหภูมภิายในและภายนอกโรงตากแบบหลังคาหนาจั่ว ท่ีมีผลตอการลดช้ืนเมลด็ถ่ัวเหลือง 
 

 
          ภาพท่ี 2 ความสัมพันธระหวางความช้ืนของเมล็ดพันธุ ชม60 และระยะเวลาในการอบท่ีระดบัอุณหภูมติางๆ  

 

 
          ภาพท่ี 3 ความสัมพันธระหวางเปอรเซ็นตการงอกและชวงเวลาของการลดความช้ืนเมลด็พันธุถ่ัวเหลืองเชียงใหม 60  



 
ภาพท่ี 4 แสดงอุณหภูมิและความช้ืนของเมล็ดถ่ัวเหลือง ระหวางการลดความช้ืนเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองดวยในโรงตากแบบหลังคา

หนาจั่ว  

 
ภาพท่ี 5 แสดงอุณหภูมิและความช้ืนของเมล็ดถ่ัวเหลือง ระหวางการลดความช้ืนเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองดวยในโรงตากแบบหลังคา

ทรงโคง  

 
ภาพท่ี 6 แสดงอุณหภูมิและความช้ืนของเมล็ดถ่ัวเหลือง ระหวางการลดความช้ืนเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองดวยช้ันตะแกรงเหล็ก  



 
ภาพท่ี 7 แสดงอุณหภูมิและความช้ืนของเมล็ดถ่ัวเหลือง ระหวางการลดความช้ืนเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองดวยการตากบนพ้ืนปูนซเีมนต  

 
ภาพท่ี 8 แสดงอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธภายในโรงตากหลังคาทรงหนาจั่ว ระหวางการลดความช้ืนเมลด็พันธุถ่ัวเหลือง 

 
ภาพท่ี 9 แสดงอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธภายในโรงตากหลังคาทรงโคง ระหวางการลดความช้ืนเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง  



 
ภาพท่ี 10 แสดงสภาพภูมิอากาศในชวงการลดความช้ืนเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองดวยกรรมวิธีตาง ๆ ณ ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม  อ.พราว 

จ.เชียงใหม ระหวางวันท่ี 17-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

  

ตารางท่ี 1 แสดงความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง (เปอรเซ็นต) ท่ีลดความชื้นเมล็ดพันธุดวย
กรรมวิธีตางๆ  

กรรมวิธีลดความชื้น ความงอก (%) ความแข็งแรง (%) 

โรงตากหลังคาหนาจั่ว 89.0 a 90.3 a 
โรงตากหลังคาทรงโคง 88.5 ab 87.5 b 
ตากบนตะแกรง (ชั้นวาง) 87.3 ab 90.3 a 
ตากบนลานพ้ืนปูนซีเมนต 83.8 b 90.3 a 
คาเฉลี่ย 87.1  89.6  
CV ( %) 2.2  3.3  
หมายเหต ุในสดมภเดียวกันคาเฉลี่ยท่ีตามดวยอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี 
DMRT 

 

 
 
 
 



 
 
ภาพท่ี 11 แสดงโรงตากทรงหลังคาหนาจั่วท่ีทําการประกอบในครั้งท่ี 1 เพ่ือทําการศึกษาระบบติดตั้งการควบคุมอุณหภูมิภายใน
โรงตากท่ีเหมาะสมสําหรับการลดความช้ืนเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง ซึ่งผลระหวางการทดสอบ พบวาอุณหภูมิภายในโรงตากท่ีสามารถ
เพ่ิมไดมากกวา 60 องศาเซลเซียส สามารถไลความช้ืนออกจากเมล็ดถ่ัวเหลืองไดดี แตถาตองการควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสมกับ
การลดความช้ืนสําหรับเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง อุณหภูมิของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีไดไมเกิน 40 องศาเซลเซียส ดังน้ันจึงตองทําการ
ปรับปรุงโครงสรางใหเหมาะสมใหม 

 
ข้ันตอนการสรางและปรับปรุงโรงตากรูปแบบหลังคาทรงหนาจั่ว และหลังคาทรงโคงในครั้งท่ี 2 ได

ดําเนินการทําสรางเสร็จเรียบรอยแลวในเดือนตุลาคม 2560 โดยไดทําการเคลื่อนยายจากศูนยวิจัยเกษตร
วิศวกรรมเชียงใหม และนําไปติดตั้งในสถานีทดลองพราว จ.เชียงใหม เพ่ือรอเก็บเก่ียวผลผลิตถ่ัวเหลือง ในเดือน
พฤศจิกายน 2560 และเตรียมดําเนินการเก็บขอมูลประสิทธิภาพการลดวามชื้นเมล็ดถ่ัวเหลืองในฤดูฝนป 2560 
ตอไป (รูปท่ี 12-17) 

 

 
 
ภาพท่ี 12 แสดงโรงตากทรงหลังคาหนาจั่วท่ีทําการปรับปรุงระบบ และประกอบโรงตากใหม เพ่ือแกไขปญหาอุณหภูมิภายในโรง
ตากท่ีสูง ดวยการเพ่ิมฝาผนังภายในโรงตาก ช้ันท่ี 2 เพ่ือเกิดชองวางระหวางผนังสําหรับใชในการระบาย อากาศและการไหลเวียน
อากาศรอนภายในโรงตาก พรอมกับติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพ่ิมเติม 
 



 
 
ภาพท่ี 13 แสดงอุปกรณวัดอุณหภูมิภายในโรงตาก ท่ีเช่ือมตอกับพัดลมดูดอากาศ และแผงโซลาเซลลท่ีใชเปนแหลงพลังงานใหกับ
ระบบอิเล็กทรอนิคสตางๆท่ีใชกับโรงตาก เพ่ือควบคุมอุณหภูมิภายในโรงตาก ไมเกิน 42-45 องศาเซลเซียส 
 

 
 
ภาพท่ี 14 แสดงโรงตากทรงหลังคาโคง ท่ีทําการประกอบพรอมติดตั้งกับอุปกรณแผงโซลาเซลล อุปกรณเก็บพลังงานแสงอาทิตยท่ี
จัดเตรียมไวใชรวมท้ังเช่ือมตอกับพัดลมดูดอากาศ และอุปกรณวัดอุณหภูมิภายในโรงตาก เพ่ือใชทดสอบประสิทธิภาพการลด
ความช้ืนเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองในฤดูฝนน้ีตอไป  
 

 
 
ภาพท่ี 15 แสดงโครงสรางภายในโรงตาก และ โรงตากท้ัง 2 แบบดําเนินการประกอบเรียบรอยแลว 

 



 
 
ภาพท่ี 16 แสดงโครงสรางภายในโรงตากท้ังทรงหลังคาหนาจั่ว และทรงหลาคาโคง ท่ีดําเนินการประกอบเรียบรอยแลว พรอมท้ัง
จัดตั้งช้ันตากถ่ัวเหลืองภายในโรงตาก สําหรับใชเปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร ซึ่งทําการติดตั้งเรียบรอยแลวท่ีสถานีแปลง
ทดลองของศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม (พราว) อ.พราว จ.เชียงใหม เพ่ือเตรียมทดลองในชวงเก็บเก่ียวผลผลิตปลายฤดูฝน ป 2560 

  

 
 
ภาพท่ี 17 แสดงช้ันตากเมล็ดพันธุแบบช้ันตะแกรงยกพ้ืน และลานตากปูนซีเมนต สําหรับเปรียบเทียบการทดสอบประสิทธิภาพโรง

ตากท้ัง 2 รูปแบบ 

 


