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บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 จากสถานการณ์ด้านพลังงานภายในประเทศที�มีความต้องการใช้พลังงานมากขึ# น 
ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ� งที�มีรายได้ส่วนใหญ่จากสินคา้ด้านอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผล      
ทางการเกษตร ทาํใหภ้าครัฐและเอกชนพยายามหาวธีิการในการจดัการใชพ้ลงังานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ#น โดยกาํหนดมาตรการต่าง ๆ ทั#งในดา้นการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื�องจกัร การลดการสูญเสีย
พลงังานของระบบ การใชพ้ลงังานรูปแบบอื�นมาทดแทน ขณะเดียวกนัวสัดุที�เหลือทิ#งทางการเกษตร
บางประเภทสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการผลิตพลงังานได ้แต่ตอ้งมีการศึกษาหากระบวนการ
ที�เหมาะสม คือ ตอ้งมีทั#งประสิทธิภาพในการผลิตพลงังาน ราคาเชื#อเพลิงตํ�า หาไดต้ามทอ้งที� และ
ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มนอ้ยที�สุด   
 แกลบ (Rice husk) เป็นวสัดุเหลือทิ#งชนิดหนึ�ง ซึ� งเป็นผลพลอยไดจ้ากการสีขา้วในโรงสี 
โดยหลังจากสีข้าวเปลือกแล้วจะได้แกลบประมาณร้อยละ 20 ของนํ#าหนักข้าวเปลือก โดยมี               
ค่าความร้อน (Overall Gross Calorific Value of Rice Husk) 3,300 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม                
เมื�อเปรียบเทียบกบัค่านํ# ามนัเตาที�มีค่าความร้อนระหวา่ง 9,100-9,900 กิโลแคลอรีต่อลิตร (ทวีวฒัน์  
สุภารส  และคณะ. ออนไลน์. ม.ป.ป.) จะเห็นได้ว่ามีค่าทางความร้อนประมาณหนึ� งในสาม             
แต่มีราคาถูกกว่ามาก ดงันั#นแกลบจึงเป็นเชื#อเพลิงที�น่าสนใจในการนาํมาเปลี�ยนรูปเป็นพลงังาน
ดา้นความร้อนเพื�อนาํไปใชป้ระโยชน์ 
 เทคโนโลยีในการเปลี�ยนรูปชีวมวลเป็นพลงังาน ในปัจจุบนัจาํแนกไดเ้ป็น 2 เทคโนโลยี
หลกั ๆ คือ กระบวนการเปลี�ยนองคป์ระกอบทางเคมีโดยชีวเคมี (Biochemical Conversion Process) 
และกระบวนการเปลี�ยนองคป์ระกอบทางเคมีโดยใชพ้ลงังานความร้อน (Thermo Chemical Conversion 
Process) แบ่งเป็น 3 กระบวนการย่อย ๆ ดงันี#  กระบวนการเผาไหม ้(Combustion) กระบวนการ          
ไพโรไลซิส (Pyrolysis) และกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั�น (Gasification) ทั#งนี# แต่ละกระบวนการ           
จะมีความแตกต่างกนัขึ#นอยูก่บัสภาวะที�ดาํเนินการและวตัถุประสงคห์รือผลิตภณัฑห์ลกัที�ตอ้งการ 
 การเผาไหมโ้ดยใชเ้ชื#อเพลิงแกลบจะมีลกัษณะการเผาไหมแ้บบ Diffusion คือ กอ้นเชื#อเพลิง
จะติดไฟที�ผวินอกก่อนแลว้จึงค่อย ๆ ลามเขา้ไปขา้งในกอ้นเชื#อเพลิง ในส่วนของเชื#อเพลิงที�เผาไหม้
ก่อนก็จะกลายเป็นขี# เถา้ โดยจะไปขดัขวางการลามเขา้ไปในกอ้นเชื#อเพลิงของเปลวไฟ ทาํให้เชื#อเพลิง
จะเกิดการเผาไหมที้�ไม่สมบูรณ์ ถา้หากใชว้ธีิการเผาไหมแ้บบเตาเปิดก็จะทาํใหไ้ดป้ริมาณความร้อน
น้อยกว่าที�ควรได้ เกิดมลพิษต่อสิ� งแวดล้อม เนื�องจากเถ้าและแก๊สเสียที� เกิดจากการเผาไหม้             



 2

จากการศึกษามีรายงานจาํนวนมากของเตาเผาหลายชนิดที�มีการใช้วสัดุชีวมวลหรือถ่านหิน             
เป็นเชื#อเพลิง ซึ� งในจาํนวนเหล่านั#นเทคโนโลยขีองเตาเผาไหมแ้บบไซโคลนก็เป็นเทคโนโลยีแบบหนึ�ง
ที�เหมาะสม สําหรับการเปลี�ยนเชื#อเพลิงแข็งเป็นพลงังานในรูปแบบของความร้อนไปใชป้ระโยชน์ 
โดยประยุกต์เอาลักษณะของไซโคลนดักฝุ่ นเป็นห้องเผาไหม้ของเตาเผาจึงทาํให้เชื# อเพลิง               
เกิดการลอยตวัภายในห้องเผาไหมข้ณะเกิดการเผาไหม ้ ซึ� งการลอยตวัของเชื#อเพลิงจะทาํให้มีเวลา
อยูใ่นหอ้งเผาไหมน้านเพียงพอที�ทาํใหเ้กิดการเผาไหมอ้ยา่งสมบูรณ์ และการหมุนวนของอากาศนั#น
ยงัช่วยให้อากาศกับเชื#อเพลิงผสมกันมากขึ# น และช่วยให้ขี# เถ้าจากการเผาไหม้ตกลงด้านล่าง             
ของเตาเผา โดยที�ไม่ปนไปกบัแก๊สร้อนที�นาํไปใชป้ระโยชน์ ซึ� งจะทาํให้ไดแ้ก๊สร้อนสะอาดมากขึ#น 
แต่ทั#งนี# ในการเลือกเทคโนโลยมีาใชน้ั#น สิ�งหนึ�งที�ตอ้งคาํนึงถึงคือเรื�องการเผาไหมเ้พื�อให้ไดป้ระสิทธิภาพ
ทางดา้นพลงังานมากที�สุดและการปลดปล่อยมลพิษที�ไดจ้ากการไหมสู่้สิ�งแวดลอ้ม 
 จงัหวดัจนัทบุรีเป็นพื#นที�ทางการเกษตรบางพื#นที�มีการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น รวมทั#ง        
ขา้ว ผกั มนัสาํปะหลงั พืชอื�น ๆ โดยการแบ่งพื#นที�การปลูกในจงัหวดัตามเขตพื#นที�ต่าง ๆ ดงัแสดง
ในตาราง 1 และ 2 
 
ตาราง  1 พื#นที�ตาํบลและพื#นที�การเกษตร จงัหวดัจนัทบุรี ปี พ.ศ. 2554 
 

รายการ พื#นที�ตาํบล (ไร่) พื#นที�การเกษตร (ไร่) อตัราส่วน 
อาํเภอแก่งหางแมว 758,750 538,639 70.99 
อาํเภอขลุง 488,745 192,600 39.409 
อาํเภอเขาคิชฌกฏู 486,250 215,757 44.372 
อาํเภอท่าใหม่ 381,785 283,852 74.331 
อาํเภอนายายอาม 176,875 166,196 93.962 
อาํเภอโป่งนํ#าร้อน 633,750 249,539 39.375 
อาํเภอมะขาม 276,875 179,195 64.721 
อาํเภอจนัทบุรี 173,125 87,527 50.557 
อาํเภอสอยดาว 475,000 342,178 72.037 
อาํเภอแหลมสิงห์ 105,000 78,829 75.075 

รวม 3,956,250 2,334,312 59.003 

 
ที�มา : สาํนกังานเกษตรอาํเภอขลุง. 2555 : 24 
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ตาราง  2 สถิติขอ้มูลการเกษตรอาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี 2554 
 

ตาํบล ครัวเรือนเกษตรกร พื#นที�การเกษตร (ไร่) พื#นที�ปลูกขา้ว (ไร่) 

ตะปอน 
เกวยีนหกั 
เทศบาลขลุง 
วนัยาว 
บ่อ 
บางชนั 
ซึ# ง 
ตรอกนอง 
วงัสรรพรส 
มาบไพ 
ตกพรม 
บ่อเวฬุ 

473 
940 
213 
947 

1252 
765 
854 
528 
502 
455 
509 
640 

9,079 
11,997 

373 
4,469 

12,942 
27,255 
23,961 
14,422 
13,199 
8,970 

40,214 
28,314 

1,800 
670 

- 
57 

3,233 
- 

62 
- 

69 
- 

28 
- 

รวม 8,078 195,195 5,919 

 
ที�มา : สาํนกังานเกษตรอาํเภอขลุง. 2555 : 25 
 
 ตาํบลเกวยีนหกัอยูห่่างจากที�วา่การอาํเภอขลุง 1.5 กิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที�ราบลุ่มและ
เป็นที�ราบบริเวณเทือกเขาสระบาปและบางส่วนติดกบัชายทะเลเนินเขาบางส่วน และมีพื#นที�บางส่วน
ติดทะเล ทิศเหนือติดกับตาํบลซึ# ง อ.ขลุง จ.จนัทบุรี ทิศใต้ติดกับตาํบลหนองชิ�ม อ.แหลมสิงห์           
จ.จนัทบุรี ทิศตะวนัออกติดกบัตาํบลขลุง อ.ขลุง จ.จนัทบุรี ทิศตะวนัตกติดกบัตาํบลตะปอน อ.ขลุง 
จ.จนัทบุรี ชุมชนส่วนใหญ่ของตาํบลมีอาชีพทาํนาและทาํสวนผลไม ้เนื�องจากสภาพพื#นที�เป็นที�ราบลุ่ม 
จึงมีความเหมาะสมในการทาํนา ผลผลิตเฉลี�ยประมาณ 500 กก./ไร่ ส่วนมากจะปลูกขา้วหอมมะลิ 105 
ส่วนใหญ่สมาชิกจะนาํขา้วมาขายใหโ้รงสีชุมชนและสีขา้วบางส่วนเพื�อรับประทานเอง ทาํให้โรงสี
มีกาํไรสามารถเลี#ยงตวัเองได ้นอกจากนี#ยงัมีผลพลอยไดจ้ากการสีขา้ว เช่น ปลายขา้ว รํา และแกลบ 
ปลายข้าวและรํานั# นจะมีผู ้ซื# อไปเป็นอาหารสัตว์ แต่แกลบเป็นจาํนวนมากยงัคงต้องเก็บไว้                
ในโรงเรือนขา้งโรงสีขา้ว 



 4

 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนขา้วชุมชน ตาํบลเกวยีนหกั อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี ยงัประสบปัญหา
ในเรื�องการลดความชื#นขา้วเปลือก โดยทางกลุ่มมีลานดินเพื�อใช้ตากขา้วเปลือกพื#นที�ประมาณ          
100 ตารางเมตร แต่เนื�องจากจงัหวดัจนัทบุรีมีฝนตกชุก และกินระยะเวลานาน การลดความชื#น
ขา้วเปลือกดว้ยวิธีการตากบนลานดินนั#นทาํไดเ้ป็นบางช่วง ทาํให้บ่อยครั# งประสบปัญหาผลิตขา้ว 
ได้ไม่ทนัความตอ้งการ ทาํให้ตอ้งสีขา้วเปลือกที�ความชื#นสูงเกินกว่า 14 - 15 % ทาํให้ขา้วสาร       
หรือขา้วกลอ้งที�ผลิตไดมี้การแตกหกัของเมล็ดขา้วสูง  
 จากปัญหาดังกล่าวทาํให้ผู ้วิจ ัยมีความสนใจที�จะพัฒนาเครื� องอบแห้งข้าวเปลือก           
โดยใชแ้หล่งพลงังานจากเตาผาแกลบ เพื�อเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลผลิตแก่เกษตรกร  
 ก่อนที�ทาํการวิจัยโครงการแห่งพลังงานเครื� องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเตาเผาแกลบ         
ทางชุมชุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ปยงัมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอญัมณีสาสตร์ ผูว้จิยัและอาจารยจึ์งไดล้งพื#นที�เพื�อสอบถามความตอ้งการและปัญหาวา่เป็นจริง
หรือไม่ ซึ� งตอนแรกไดติ้ดต่อผูใ้หญ่สาํเริง อาํพร และประธานกลุ่มวิสาหกิจขา้วชุมชนเกวียนหัก 
นายพินยั พะยม ผลการสอบถามยงัมีความตอ้งการเครื�องอบแห้งขา้วดว้ยเตาเผาแกลบ ซึ� งต่อไป
สามารถนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบักลุ่มวสิาหกิจชุมชนขา้วตาํบลเกวยีนหกัและผูที้�สนใจดูเครื�องอบ
ดงักล่าว 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย    

 พฒันาเครื�องอบแหง้ขา้วเปลือกโดยใชแ้หล่งพลงังานจากเตาเผาแกลบ 
   
ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 
 1. ลดขั#นตอนผลิตขา้ว เนื�องจากจงัหวดัจนัทบุรีฝนตกบ่อยไม่สะดวกในการตากขา้ว 
เพื�อลดความชื#น 
 2. ลดพื#นที�ลานตาก สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งอื�นได ้
 3. เพิ�มเปอร์เซ็นต์ข้าวต้นของข้าวสาร ข้าวเปลือกที�สีที�ความชื#นที� เหมาะสมจะได้
เปอร์เซ็นตข์า้วตน้มากกวา่ 
 4. สามารถนาํขี# เถา้แกลบไปใชป้ระโยชน์ต่อไป เช่น ทาํปุ๋ย ผสมดินปูลกตน้ไม ้ 
 5. นาํแกลบที�เหลือใชจ้ากกระบวนการสีขา้วมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในดา้นพลงังาน 
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ขอบเขตของการวจัิย   

 1. เตาเผาแกลบและเครื� องอบแห้งข้าวเปลือกเพื�อลดความชื#น จดัทาํขึ# นมาเพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและลดพื#นที�ในการจดัเก็บขา้วเปลือก 
 2. ลดความชื#นขา้วเปลือกก่อนนาํมาสี หรือจดัเก็บเพื�อนาํไปขายให้พ่อคา้คนกลางและ
เพิ�มมูลค่าของขา้วเปลือก 
 3. เพิ�มคุณภาพขา้วขาวหลงัจากสีขา้วทั#งปริมาณและคุณภาพขา้วขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




