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บทคัดยอ
หวดน่ึงขาวเหนียวเปนภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีลักษณะกนแคบปลายกวาง การถายเทความรอนจากกนหวดสูปลาย จะเปนลักษณะพุงออก ใน

การวิจัยครั้งน้ีจะออกแบบหวดรูปทรงใหมท่ีมีลักษณะกนกวางปากแคบเพ่ือใหการถายเทความรอนเปนลักษณะลูเขา โดยสานหวด 3 ขนาดท่ีมีความสูง
เทากัน 26 เซนติเมตร และขนาดเสนผาศูนยกลางของฐานหวด 24 เซนติเมตรเทากัน แตขนาดเสนผานศูนยกลางยอดหวดเปน 9.6 12 และ 16
เซนติเมตร ตามลําดับ เปรียบเทียบอุณหภูมิในการน่ึงขาวกับหวดรูปแบบเดิมท่ีมีความสูง 23 เซนติเมตร ขนาดเสนผาศูนยกลางฐานหวด11.5
เซนติเมตร และเสนผาศูนยกลางยอดหวด 22 เซนติเมตร สานหวดดวยไมไผขนาดเทากันและเปนลายนํ้าหน่ึงเหมือนกัน นําไปทดลองน่ึงขาวเหนียว
มวล 1 กิโลกรัม เปรียบเทียบระยะเวลาทีขาวเหนียวสุก อุณหภูมิ และลักษณะของขาวเหนียวสุก พบวา ระยะเวลาในการน่ึงขาวเหนียว 1 กิโลกรัม
ของหวดรูปแบบใหม 3 ขนาด ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ใชเวลา 23.50 29.00 และ 35.00 นาที ตามลําดับ เปรียบเทียบกับหวดด้ังเดิมใช
เวลา 37.50 นาที หวดรูปแบบใหมมีการสูญเสียความรอนนอยกวา  ความรอนสงผานจากดานลางขึ้นสูขาบนไดเร็วกวา และอุณหภูมิของไอนํ้าท่ีบริเวณ
ผิวขาวดานบนมีคาสูงกวาทําใหประหยัดพลังงานไดคิดเปนรอยละ 36.6 ไดขาวเหนียวสุกท่ีสมํ่าเสมอท้ังหวดไมแฉะดานลางเหมือนหวดด้ังเดิม

คําสําคัญ หวดน่ึงขาวเหนียว ประหยัดพลังงาน

1.ท่ีมาและความสําคัญ
วิถีชีวิตประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือท่ีนิยมทานขาวเหนียว จะใชหวดเครื่องจักสานไมไผ ท่ีเปนภูมิปญญามาต้ังแตอดีต

สําหรับน่ึงขาวเหนียว โดยมีรูปลักษณท่ีปากกวาง กนแคบ และมีการใชกันอยางแพรหลาย โดยยังไมไดมีการพัฒนารูปแบบหวดแตอยางใด
ผูทําการวิจัยจึงสนใจคิดนําอุปกรณน่ึงขาวเหนียวท่ีสามารถรับรองความตองการของผูใช คือการทําใหขาวสุกเร็วขึ้น และประหยัดพลังงานในการน่ึง
ขาวเหนียว โดยการพัฒนารูปทรงของหวดน่ึงขาวแบบด้ังเดิมท่ีสานจากไมไผซ่ึงเครื่องจักสานไมไผ ออกแบบลักษณะของหวดใหมีการถายเทความรอน
จากดานลางสูดานบนโดยใหความรอนลูเขา ตามหลักของเทอรโมไดนามิกส ซ่ึงคาดวาจะชวยลดเวลาในการน่ึงขาวเหนียวลงได และลดความยุงยากใน
การน่ึงท่ีตองคอยกลับขางขาวน่ึง รวมถึงลดปญหาขางเหนียวดานลางแฉะเกินไปได  จากการพาความรอนดวยไอนํ้า แผความรอนไดอยางท่ัวถึงทุก
บริเวณในหวดอยางสมํ่าเสมอ ทําใหขาวสุกเร็วและลดขั้นตอนการกลับขาวได อีกท้ังทําใหประหยัดพลังงานไดซ่ึงเปนการพัฒนาหวดไมไผแบบเดิมท่ีเคย
ใชใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ลักษณะทางกายภาพของหวด เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการสุกของขาว  โดยอรทัย สิมพงษ [1] พบวาความสัมพันธ
ระหวาง มวล อุณหภูมิในการน่ึงขาวเหนียว ความจุความรอนจําเพาะของขาวเหนียว คาพลังงานความรอนของขาวเหนียว และรอยละของการสูญเสีย
ความชื้นของขาวเหนียว แปรผันตามขนาดของหวด ซ่ึงหวดขนาดกลางใชเวลาและพลังงานในการน่ึงขาวนอยท่ีสุด มีการสูญเสียความชื้นปานกลาง
ในขณะท่ีประสาร ไชยณรงค [2] และจิระศักด์ิ หวังยศ [3] ไดศึกษาการถายเทความรอนของกระติบขาวเหนียวไทยอิสาน ท่ีจะชวยรักษาความรอนของ
ขาวและการถายเทความชื้นของขาวในกระติบ พบวาการถายเทความรอนและความชื้นเปนแบบเชิงเสน ซ่ึงหมายถึง ความรอนและความชื้นจะลดลง
อยางสมํ่าเสมอตามเวลาท่ีเพ่ิมขึ้น ดังน้ันการน่ึงขาวเหนียวท่ีสุกพอดี จะชวยรักษาคุณภาพของขาวเหนียวใหนารับประทาน พรอมๆกับการประหยัด
พลังงาน จะเปนส่ิงท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวันไดตอไป

2. การถายเทความรอนในหวดนึ่งขาวเหนียว
การถายเทความรอน สามารถถายเทได 3 วิธีคือ การนําความรอนการพาความรอนและการแผรังสี สําหรับการน่ึงขาวเหนียว จะเกิด

กระบวนการถายเทความรอนแบบพาความรอนและการถายเทมวลสารขึ้นพรอมๆกัน ซ่ึงเปนการพาความรอน จากไอนํ้าเดือด ท่ีเกิดความดันไอจาก
หมอน่ึงขึ้นไปยังหวด [4]

การน่ึง เปนวิธีการทําอาหารใหสุกดวยการใชความรอนจากไอนํ้ารอน ท่ีไดจากการตมนํ้าเดือด ท่ีความดันบรรยากาศปกติ อากาศท่ีอิ่มตัวดวย
ไอนํ้า จะมีอุณหภูมิอยู ระหวาง 100 -105 องศาเซลเซียส โดยความรอนจากไอนํ้าจะถูกถายเทไปยังผิวหนาของอาหาร ดวยการพาความรอน และเขา
สูภายในชิ้นอาหารดวยการนําความรอน

อุปกรณสําหรับการน่ึงขาวเหนียว มีประกอบสําคัญคือหมอน่ึง และหวด ท่ีเปนลักษณะเฉพาะตัว แหลงความรอนท่ีใหกับหมอน่ึงสวนใหญใช
เชื้อเพลิงท่ีจุดในเตาอั้งโล เม่ือนํ้าในหมอน่ึงเกิดการเดือด ความดันไอ จะทําใหไอนํ้าสามารถทะลุผานขาวเหนียวขึ้นไป พรอมกับการถายเทความรอน
ใหกับเมล็ดขาว จนทําใหเกิดการสุก เน่ืองจากความรอนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสรางของโมเลกุลแปงในเมล็ดขาว ลักษณะของหวดแบบด้ังเดิม
จะเปนกนเล็ก ปากกวาง เปนรูปกรวย ไอนํ้าท่ีทะลุผานขาวขึ้นมาจะมีลักษณะบานออก (diverge) ฟลักซของความรอนดานลางหรือบริเวณกนหวด จึง
มีคามากกวาบริเวณปากหวด ขาวบริเวณกนหวดจึงสุกกอน เปนอุปสรรคสําคัญไมใหไอนํ้าทะลุขึ้นมาขางบนไดงายๆ และทําใหขาวบริเวณกนหวดไดรับ
ไอนํ้าเดือดมากจนแฉะ จึงจําเปนใหตองกลับขาวจากขางลางขึ้นขางบน ฟลักซความรอนบริเวณปากหวดท่ีนอยกวามาก สงผลใหขาวสุกชา จึงเกิดการ
ส้ินเปลืองพลังงานมากยิ่งขึ้น
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3. การออกแบบและการทดลอง
แนวคิดในการออกแบบหวด อาศัยหลักการพาความรอนใหเปนแบบลูเขา (converge) จากกนหวดสูปลายหวด เพ่ือใหฟลักซความรอน

บริเวณปลายหวดมากกวาบริเวณกนหวด โดยยังคงใชวัสดุ รูปแบบการจักสาน และความสูงของหวด เกือบเทาๆกับหวดแบบด้ังเดิม โดยไดสานหวด 3
ขนาด ๆ ละ 3 อัน ท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางกนหวดเปน 22 เซนติเมตร สูง 26 เซนติเมตร ปากหวดมีขนาดเสนผาศูนยกลางตางกัน ไดแก 9.6  12
และ 16 เซนติเมตร รูปแบบการสานเปนลายขัด หรือลายหน่ึง เหมือนกับรูปแบบการสานหวดท่ัวไป (รูปท่ี 1 :ก) เปรียบเทียบกับหวดแบบด้ังเดิมท่ีมี
ความสูงเทา ๆ กัน ขนาดเสนผาศูนยกลางกนหวด 11.5 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางปากหวด 22 เซนติเมตร

การทดลอง จะน่ึงขาวเหนียว 1กิโลกรัม ท่ีแชตามกรรมวิธีด้ังเดิม ใชนํ้าสําหรับน่ึง 1 ลิตรเทากัน ใหความรอนดวยเตาไฟฟาท่ีทราบ
กําลังไฟฟา จับเวลาในการน่ึงเพ่ือคํานวณคาพลังงานไฟฟาท่ีใช วัดอุณหภูมิดานบนหวด ดานขางหวด และดานลางหวด (กนหวด) ดวย digital
thermometer ใชสังเกตและการชิม สําหรับการสุกและคุณลักษณะของขาวสุก (รูปท่ี 1 ข) ในการทดลองจะทดลอง 3 ครั้งแลวนําหาคาเฉล่ียของหวด
ขนาดเดียวกัน

รูปท่ี 1 (ก) ลักษณะของหวดท่ีออกแบบขนาดเสนผาศูนยกลางปากหวด 16 เซนติเมตร (ข) การทดลอง

4. ผลการทดลอง
นํ้าหนักขาวกอนแชนา 1 กิโลกรัม นํ้าหนักขาวหลังแช 1.5 กิโลกรัม และนํ้าหนักขาวสุก 1.5 กิโลกรัม ระยะเวลาท่ีขาวสุก ของหวดแตละขนาด

แตกตางกัน ดังตารางท่ี 1 และอุณหภูมิท่ีวัดดานบน ดานขาง และกนหวด แสดงในรูปท่ี 2 – 4 และเม่ือคํานวณพลังงานท่ีใชในการน่ึงจากระยะเวลา
ของการน่ึงขาว จะไดคาพลังงานดังรูปท่ี 5

ตารางท่ี 1 ระยะเวลาของการน่ึงขาวจนสุก

ชนิด/ขนาดของหวด
เวลาที่ขาวสุก

(นาที)
ขนาดเสนผาศูนยกลางปลายหวด 9.6 เซนติเมตร 23.5

ขนาดเสนผาศูนยกลางปลายหวด 12 เซนติเมตร 29.0
ขนาดเสนผาศูนยกลางปลายหวด 16 เซนติเมตร 35.0
ขนาดเสนผาศูนยกลางปลายหวด 11.5 เซนติเมตร (ด้ังเดิม) 37.5

รูปท่ี 2 อุณหภูมิเฉล่ียของไอนํ้าบริเวณปากหวดของหวด 3 ขนาดเทียบกับหวดด้ังเดิม
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4. ผลการทดลอง
นํ้าหนักขาวกอนแชนา 1 กิโลกรัม นํ้าหนักขาวหลังแช 1.5 กิโลกรัม และนํ้าหนักขาวสุก 1.5 กิโลกรัม ระยะเวลาท่ีขาวสุก ของหวดแตละขนาด

แตกตางกัน ดังตารางท่ี 1 และอุณหภูมิท่ีวัดดานบน ดานขาง และกนหวด แสดงในรูปท่ี 2 – 4 และเม่ือคํานวณพลังงานท่ีใชในการน่ึงจากระยะเวลา
ของการน่ึงขาว จะไดคาพลังงานดังรูปท่ี 5

ตารางท่ี 1 ระยะเวลาของการน่ึงขาวจนสุก

ชนิด/ขนาดของหวด
เวลาที่ขาวสุก

(นาที)
ขนาดเสนผาศูนยกลางปลายหวด 9.6 เซนติเมตร 23.5

ขนาดเสนผาศูนยกลางปลายหวด 12 เซนติเมตร 29.0
ขนาดเสนผาศูนยกลางปลายหวด 16 เซนติเมตร 35.0
ขนาดเสนผาศูนยกลางปลายหวด 11.5 เซนติเมตร (ด้ังเดิม) 37.5

รูปท่ี 2 อุณหภูมิเฉล่ียของไอนํ้าบริเวณปากหวดของหวด 3 ขนาดเทียบกับหวดด้ังเดิม
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3. การออกแบบและการทดลอง
แนวคิดในการออกแบบหวด อาศัยหลักการพาความรอนใหเปนแบบลูเขา (converge) จากกนหวดสูปลายหวด เพ่ือใหฟลักซความรอน

บริเวณปลายหวดมากกวาบริเวณกนหวด โดยยังคงใชวัสดุ รูปแบบการจักสาน และความสูงของหวด เกือบเทาๆกับหวดแบบด้ังเดิม โดยไดสานหวด 3
ขนาด ๆ ละ 3 อัน ท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางกนหวดเปน 22 เซนติเมตร สูง 26 เซนติเมตร ปากหวดมีขนาดเสนผาศูนยกลางตางกัน ไดแก 9.6  12
และ 16 เซนติเมตร รูปแบบการสานเปนลายขัด หรือลายหน่ึง เหมือนกับรูปแบบการสานหวดท่ัวไป (รูปท่ี 1 :ก) เปรียบเทียบกับหวดแบบด้ังเดิมท่ีมี
ความสูงเทา ๆ กัน ขนาดเสนผาศูนยกลางกนหวด 11.5 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางปากหวด 22 เซนติเมตร

การทดลอง จะน่ึงขาวเหนียว 1กิโลกรัม ท่ีแชตามกรรมวิธีด้ังเดิม ใชนํ้าสําหรับน่ึง 1 ลิตรเทากัน ใหความรอนดวยเตาไฟฟาท่ีทราบ
กําลังไฟฟา จับเวลาในการน่ึงเพ่ือคํานวณคาพลังงานไฟฟาท่ีใช วัดอุณหภูมิดานบนหวด ดานขางหวด และดานลางหวด (กนหวด) ดวย digital
thermometer ใชสังเกตและการชิม สําหรับการสุกและคุณลักษณะของขาวสุก (รูปท่ี 1 ข) ในการทดลองจะทดลอง 3 ครั้งแลวนําหาคาเฉล่ียของหวด
ขนาดเดียวกัน

รูปท่ี 1 (ก) ลักษณะของหวดท่ีออกแบบขนาดเสนผาศูนยกลางปากหวด 16 เซนติเมตร (ข) การทดลอง

4. ผลการทดลอง
นํ้าหนักขาวกอนแชนา 1 กิโลกรัม นํ้าหนักขาวหลังแช 1.5 กิโลกรัม และนํ้าหนักขาวสุก 1.5 กิโลกรัม ระยะเวลาท่ีขาวสุก ของหวดแตละขนาด

แตกตางกัน ดังตารางท่ี 1 และอุณหภูมิท่ีวัดดานบน ดานขาง และกนหวด แสดงในรูปท่ี 2 – 4 และเม่ือคํานวณพลังงานท่ีใชในการน่ึงจากระยะเวลา
ของการน่ึงขาว จะไดคาพลังงานดังรูปท่ี 5

ตารางท่ี 1 ระยะเวลาของการน่ึงขาวจนสุก

ชนิด/ขนาดของหวด
เวลาที่ขาวสุก

(นาที)
ขนาดเสนผาศูนยกลางปลายหวด 9.6 เซนติเมตร 23.5

ขนาดเสนผาศูนยกลางปลายหวด 12 เซนติเมตร 29.0
ขนาดเสนผาศูนยกลางปลายหวด 16 เซนติเมตร 35.0
ขนาดเสนผาศูนยกลางปลายหวด 11.5 เซนติเมตร (ด้ังเดิม) 37.5

รูปท่ี 2 อุณหภูมิเฉล่ียของไอนํ้าบริเวณปากหวดของหวด 3 ขนาดเทียบกับหวดด้ังเดิม
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รูปท่ี 3 อุณหภูมิเฉล่ียของกนหวดบริเวณปากหมอน่ึงของหวด 3 ขนาดเทียบกับหวดด้ังเดิม

รูปท่ี 4 อุณหภูมิเฉล่ียดานขางหวดของหวด 3 ขนาดเทียบกับหวดด้ังเดิม

รูปท่ี 5 คาพลังงานไฟฟาท่ีใชเพ่ือน่ึงขาว 1 ดวยหวด 3 ขนาดเทียบกับหวดด้ังเดิม

5. สรุปผลการวิจัย
หวดน่ึงขาวเหนียวท่ีออกแบบใหมีลักษณะทางกายภาพเปนดานลางกวาง ดานบนแคบ เทียบกับหวดแบบด้ังเดิมท่ีเปนกนแคบและปากกวาง

จะพบวาหวดแบบใหมจะใชเวลาในการน่ังขาวเหนียวส้ันกวาแบบด้ังเดิม โดยขนาดเล็กจะใชเวลานอยท่ีสุด สงผลใหหวดแบบใหมประหยัดพลังงานได
ดีกวาหวดด้ังเดิมเฉล่ียรอยละ 36.6 และคุณภาพของขาวน่ึงสุกแฉะนอยกวาการใชหวดแบบด้ังเดิม รวมท้ังไมจําเปนตองกลับขาวในขณะท่ีน่ึง การ
ถายเทความรอนจากกนหวดไปปลายหวดของหวดแบบใหม จะดีกวา โดยการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิดานบนและกนหวดจะสูงขึ้นเร็วกวาแบบด้ังเดิม จึง
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สงผลใหความรอนถายเทไดดีกวา ในขณะท่ีการสูญเสียความรอนออกไปดานขางหวดแบบใหม จะสูงกวาแบบด้ังเดิมเล็กนอย ซ่ึงเม่ือมีการปรับปรุง
รูปแบบและความหนาของหวดจะทําใหการสูญเสียความรอนดานขางนอยลงไปได
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