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บทคัดย่อ 
 

 ปริญญานิพนธ์เรื่องเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยลมร้อนพลังงานต่่านี้มีวัตถุประสงค์   
1) เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยลมร้อนพลังงานต่่า 2) เพ่ือทดสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยลมร้อนพลังงานต่่า  การออกแบบมีระบบท่าความร้อน
โดยใช้ฮีตเตอร์ 230 VAC ขนาด 1,500 W และมีการเป่าลมร้อนภายในเครื่อง โดยใช้พัดลมระบาย
อากาศท่าให้ความร้อนเกิดการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา  มีระบบสั่นตะแกรงล่าเลียงข้าวโดยใช้มอเตอร์
กระแสสลับ 230 VAC 1/4 HP 1,450 RPM และเครื่องมีความสามารถในการลดความชื้นข้าวได้  
3 ระดับ คือ ข้าวที่ชื้นน้อยอยู่ที่  19-21% ใช้ อุณหภูมิที่  50  ่C  ข้าวที่ชื้นปานกลาง 22-24%  
ใช้อุณหภูมิที่ 55  ่C  ข้าวที่ชื้นมากอยู่ที่ 25-28% ใช้อุณหภูมิที่ 60  ่C  ทั้ง 3 ระดับ สามารถ 
ลดความชื้นเหลือ 12-14%  ถังบรรจุข้าวได้สูงสุด 50 กิโลกรัม ใช้เวลา 25.38 นาที อัตราเร็วในการ
ลดความชื้นอยู่ที่ 140 กิโลกรัม/ช.ม. ค่าพลังงานไฟฟ้าของเครื่องมีค่า 0.019 kWh/กิโลกรัม หรือคิด
เป็นเงิน 0.058 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนในการสร้างเครื่อง 18,600 บาท 
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                                                    Abstract 
 
 This project aimed to : 1) design and develop systems, 2) test the efficiency. 
The design had heating systems which used the heater 230 VAC 1,500 W. It had 
blowed the hot air for moved the hot air inside machine. And it had vibrating grille 
for paddy conveyor transmission by motor AC 230 V 1/4 HP 1,450 RPM. Controller of 
machine had 3 levels. Levels 1: low humid paddy had 19-21 % and temperature was 
50° C. Level 2 : middle humid paddy had 22-24 % and temperature was 55° C . Level 
3 : highest humid paddy had 25-28 % and temperature was 60° C . All the levels can 
reduced the humid as 12-14 %. The machine can contained 50 kg of paddy and used 
25.38 minutes for reduced humid. The efficiency of machine was 140 kg/hour and 
0.019 kWh/kg or 0.058 Baht/kg. The cost of machine was 18,600 Baht. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 ปริญญานิพนธ์นี้ส่าเร็จลุล่วงด้วยดีคณะท่างานขอขอบคุณผู้ช่วยศาตราจารย์วีระ เนตราทิพย์  
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาตราจารย์จารินี ม้าแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก   
อาจารย์ณัฐวุฒิ  พจน์ปริญญา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์สรรเพชร เพียรจัด ที่ให้การสนับสนุน
และให้ค่าปรึกษาในการด่าเนินงานต่างๆ 
 ขอขอบคุณ นายสิทธิศักดิ์ สังฆะมณี ในการให้ที่พักและเครื่องมืออุปกรณ์ในการสร้างตัวเครื่อง 
ขอขอบคุณ  ดร. ดุสิต อุทิศสุนทร ที่ให้ยืมเครื่องเชื่อมในการสร้างเครื่อง ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน และ
ชาวบ้านตะโก ต่าบลชุมแสง  อ่าเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูล ขอขอบคุณสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ที่อนุเคราะห์เครื่องมือ  สุดท้ายขอขอบคุณ
ครอบครัวที่ให้ก่าลังใจจนท่าให้ปริญญานิพนธ์นี้ส่าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
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