ไซโล หรือ ฉางเก็บเมล็ดพืช
เขียนโดย : อําพล เสนาณรงค

ในชวงระยะตัง้ แตวนั ที่ 22 มิถนุ ายน 2543
เปนตนมา มีขา วเกีย่ วกับเรือ่ ง "ไซโล" ในหนาหนังสือ
พิมพ วิทยุ และโทรทัศนตดิ ตอกันอยางสืบเนือ่ ง ซึ่ง
เนื้อหา สรุปไดวา รัฐมนตรีวา การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เสนอใหสรางไซโล 66 แหง ในแหลง
ปลูกขาวทั่วประเทศ ใชงบประมาณ 11,600 ลาน
โดยใชเงินกู และจะใหองคการตลาดเพือ่ การเกษตร
และ องคการคลังสินคาบริหารกิจการ แตหลังจาก
ฝายตางๆ ไดออกความเห็นในเชิงสนับสนุน และ
คัดคานเปนเวลาติดตอกันมาถึง 38 วัน ในทีส่ ดุ
สภาพพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติก็มีมติไม
เห็นชอบโครงการดังกลาว เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม
2543 และเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ ทราบ
เนื่องจากผูเขียนมีโอกาสศึกษา ดูงาน และ
การทํางานเกี่ยวกับไซโล มาตัง้ แตป พ.ศ. 2502 จน
เกษียณอายุราชการ พอมีความรูแ ละประสบการณ
เกี่ยวกับไซโลบางเล็กนอย จึงอยากจะขอออกความ
เห็น และขอมูลบางอยางเกีย่ วกับเกีย่ วกับเรือ่ งนีใ้ ห
ผูท่ีเกีย่ วของไดทราบ เพราะคาดวาคงเปนประโยชน
แกประเทศชาติ และประชาชนบางพอสมควร
1. ไซโล (Silo) คืออะไร
"Silo" ตามคําจํากัดความของ Webster's
Dictionary คือ "Originally a pit or vat, now usually
a circular structure of wood, concrete, etc, for
packing away fodder to convert into silage" หรือ
หมายถึง "สิง่ กอสรางทําดวยไม หรือ คอนกรีตรูป
ทรงกลมสําหรับเก็บหญา (ตนธัญพืชอืน่ ๆ) เพื่อหมัก
เปนอาหารสัตว"

"ไซโล" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง "สิง่ กอสรางขนาดใหญ
ทําจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ภายในมีระบบกันชืน้
และระบายอากาศ สําหรับเก็บผลผลิตการเกษตรไว
ชวงคราวกอนสงออก"
ในสมัยที่ผมเรียน เรือ่ ง การเก็บรักษาเมล็ด
ธัญพืชในสหรัฐอเมริกา (2501) คนอเมริกนั จะไม
เรียกฉางเก็บเมล็ดพืชที่ใหญกวา "ไซโล" แตจะใชคํา
วา "Elevator" (หมายถึง ลิฟท สิง่ ทีย่ กคนหรือของขึน้
ลงบนที่สูงและแบงสิ่งกอสรางที่เก็บเมล็ด ธัญพืชหรือ
พืชตระกูลถั่ว ออกเปน 2 ประเภท คือ
1) "Elevator" หรือ ฉางเก็บเมล็ดพืช (Bin)
ขนาดใหญ และ
2) ฉางเก็บเมล็ดพืชขนาดเล็กทีใ่ ชจากไรนา
(Farm bin)
1.1) ฉางเก็บเมล็ดพืชขนาดใหญ (Elevator
หรือ Bin storage) หรือ ไซโล ในปจจุบันทําดวยไม
โลหะ หรือ คอนกรีต มักจะมีความสูงมากกวาเสนผา
ศูนยกลางเกินกวา 2 เทาขึน้ ไป บางแหงอาจสูงถึง
50 เมตร และมักสรางรวมกันเปนกลุม ตัง้ แต 2 ฉาง
ขึ้นไปถึง 10-20 ฉาง มีความจุรวมกันตัง้ แต500050000 เมตริกตันหรือมากกวานัน้ สวนใหญมักจะ
เปนของกลุม เกษตรกรหรือสหกรณ สรางบริเวณทา
เรือ หรือชุมทางรถไฟ เพือ่ เตรียมสงไปแหลงอืน่ หรือ
สงไปตางประเทศบางแหง จึงมีชื่อเรียกวา"Terminal"
หรือ "Mills"
เมล็ดพืชทีจ่ ะเก็บเขาฉางเก็บขนาดใหญ จะ
ตองลดความชืน้ ใหสนิทจนอยูใ นขัน้ ปลอดภัย หากไม
แหงหรือมีความชืน้ สูงนาจะเนาเสีย ดังนัน้ ทุกฉางจึง
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มักมี "เครือ่ งลดความชืน้ " หรือ "เครือ่ งอบเมล็ดพืช"
(Grain dryer) ใชรว มอยูด ว ย

แรงงานถูก เชน สภาพในบานเรา ลดความชืน้ และ
อาจตากในลานดิน หรือลานคอนกรีตได

สํ าหรับสิ่งกอสรางที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
แตใชเก็บอาหารสัตวหมัก (Silage) หรือเก็บปูน
ซีเมนต หรือเปนหลุมสําหรับเก็บขีปนาวุธขามทวีป มี
ชื่อเรียกวา "ไซโล"

13.2 การลดความชืน้ โดยวิธกี ล
(Mechanical grain dryer) สําหรับกรณีทม่ี ปี ริมาณ
เมล็ดพืชมีปริมาณมาก ความชืน้ สูง ฝนตกชุก และ
แรงงานแพง เชน ในประเทศเขตอบอุน หรือการเก็บ
เกี่ยวขาวนาปรังในบานเรา จําเปนตองใชเครือ่ งลด
ความชืน้ เมล็ดพืช ซึ่งประกอบดวยอุปกรณที่สาคั
ํ ญ2
สวน คือ ก) พัดลม ข) แหลงผลิตความรอยโดยใช
เชือ้ เพลิงเผา หรือไฟฟา

1.2) ฉางเก็บเมล็ดพืชขนาดกลางหรือขนาด
เล็ก (Bin storage) เปนอาคารสําหรับเก็บเมล็ดพืช
หรืออาหารสัตวประจําไรนา หรือ ของกลุม สหกรณ
เล็กๆ เปนสิง่ กอสรางรูปทรงกลม สรางดวยไมหรือ
โลหะ บางแหงสรางเปนอาคารสีเ่ หลีย่ มเหมือนโรง
เก็บวัสดุทั่วไป ความจุเต็มไมเกิน 2500 ตัน มีความ
สูงไมเกิน 2 เทา ของเสนผาศูนยกลาง สรางเปนฉาง
เดี่ยว หรืออยูเ ปนกลุม หลายฉางตามความตองการที่
เพิม่ ขึน้
ฉางแต ล ะฉางมั ก มี อุ ป กรณ สํ าหรั บ ลด
ความชืน้ เมล็ดพืชติดพรอมมาดวย เพื่อใชสาหรั
ํ บลด
ความชื้นเมล็ดพืชในฉางไดดว ย ฉางเชนนีม้ ชี อ่ื เรียก
วา ฉางอบเมล็ดพืช(Bin dryer) แตเครือ่ งลดความชืน้
เมล็ดพืชเหลานี้ มักมีขดี ความสามารถจํากัด เหมาะ
สําหรับการอบเมล็ดพืช ในเขตอบอุน (Temperate)
เทานัน้ ไมเหมาะสําหรับเขตรอนชืน้ (Tropical)
เหมือนบานเรา ซึง่ ตองการเครือ่ งทีม่ กี ําลังสูงกวา
1.3) เครื่องลดความชืน้ เมล็ดพืช (Artificial
grain dryer) กอนทีจ่ ะนําเมล็ดพืชไปเก็บในฉางเก็บ
จําเปนจะตองลดความชื้นเมล็ดพืชใหแหงอยูในระดับ
ปลอดภัยกอน (แตกตางกันไปตามชนิดของพืช และ
สภาพดินฟาอากาศขณะนัน้ ) ดังนัน้ เจาของฉางเก็บ
จะตองมีอุปกรณอกี อยางหนึง่ คือ "เครือ่ งลดความชืน้
เมล็ดพืช"
การลดความชืน้ เมล็ดพืชแบงออกเปน 2 วิธี
ดังนี้
13.1 การลดความชืน้ โดยธรรมชาติ หาก
เมล็ดพืชมีปริมาณไมมาก แดดจัด ฝนไมชกุ และคา

การลดความชื้นพืชโดยใชวิธีกล ยังแบงออก
เปน 2 วิธดี งั นี้
1. การลดความชืน้ ทัง้ กอง? (Batch dryer)
โดยอั ก กระแสลมรอนผานใตกองเมล็ดพืชทั้งกองที่
กองไวกับพืช หรือ เก็บไวในฉาง เพือ่ นํานําจากเมล็
้
ด
พืชไปกับลมรอน การทํางานคอนขางชา ดังนัน้ จึง
เหมาะสําหรับการอบขนาดเล็กตามไรนาเทานัน้
2.การลดความชืน้ แบบตอเนือ่ ง
(Continuous dryer) โดยการปลอยใหเมล็ดพืชตก
หรือ ไหลผานกระแสลมรอนอยางชาๆ การอบวิธนี ้ี
ถาขนาดของเครือ่ งใหญ พัดลมมีกาลั
ํ งความดันสูง
อุณหภูมิสูง ก็สามารถทํางานไดเร็ว แตเปนอุปกรณ
ที่ติดตั้งแยกสวนของกับฉางเก็บ ดังนัน้ จึงเหมาะ
สําหรับฉางเก็บขนาดใหญ (ปจจุบันมีการวิจัยเครื่อง
ลดความชื้นที่ผสมผสานระหวางการลดทั้ง 2 แบบนี้
ในประเทศไทย)
2. ประโยชนของฉางเก็บเมล็ดพืช และเครือ่ งลด
ความชืน้ เมล็ดพืช
ฉางเก็บเมล็ดพืช มีประโยชนสาหรั
ํ บการเก็บ
เมล็ดพืชไวสารองพื
ํ
ชตุนไวใชในอนาคต หรือจําหนาย
เมื่อราคาดี แตเมล็ดพืชที่จะนําเขามาเก็บจะตองมี
ความชื้นตํ่า ยิง่ ถาขาวนาปรังตองลดความชืน้ ใหแหง
กอน ดังนัน้ ผูม ฉี างเก็บเมล็ดพันธุข นาดใหญ หรือซื้อ
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ขาวนาปรัง
จึงจําเปนจะตองมีเครือ่ งลดความชืน้
เมล็ดพืชชนิดใดชนิดหนึง่ ดวย
3. ความเปนมาของฉางเก็บเมล็ดพืช และการ
ตากขาวในประเทศไทย
3.1 อดีตเกษตรกร ทํานาเฉพาะชวงฤดูฝน
กวา 90% เก็บเกี่ยวดวยเคียวในฤดูแลง ซึง่ ไมมฝี น
เมื่อเกี่ยวแลงจึงมัดแลว "วางราย" ในนาเพือ่ ตากให
แหงสักระยะหนึ่ง ตอจากนัน้ จึงเก็บไปกองเปนลอม"
ซึ่งชวยลดความชื้นและปองกันฝนไดดีเชนเดียวกัน
หลั งจากนั้ น จึ งทํ าลานดิ นโดยใชดินเหนี ยวผสมกับ
ฟางขาวไลพน้ื ดิน เพื่อทําลานสําหรับนวดขาว ฝดขาว
กอนทีจ่ ะนําไปเก็บในยุง ฉางตอไป
ยุย หรือฉางขาวของชาวนาไทย เปนภูมิ
ปญญาอีกอยางหนึง่ ของคนไทย ชาวไทยทุกภาคจะมี
ยุงฉาง สรางเปนเรือนตางหากแยกจากทีอ่ ยูอ าศัย มี
คุ ณ ลั ก ษณะและโครงสร า งที่ ป  อ งกั น ศั ต รู พื ช ได ดี
สามารถเก็บขาวเปลือกไดตลอดป แตละภาคมีโครง
สรางคลายคลึงกันแตสรางดวยวัสดุตางกัน เชน ผนัง
ไมไผขดั แตะฉางโคลน ฝาขัดแตะ ฝาไม ฝาสังกะสี
ฝากระเบือ้ งกระดาษ เปนตน
โรงสี ส  ว นมากสร า งติ ด แม นํ้ าลํ าคลองเพื่ อ
สะดวกกับการขนสง มีลานคอนกรีตสําหรับตากขาว
เปลือก มีฉางสําหรับเก็บขาวเปลือก และกระสอบ
ขาวสาร เจาของจะเลือกซือ้ ขาวทีม่ คี วามชืน้ ตํากว
่ า
15%จากชาวนาผูสงออกมีโกดังเก็บกระสอบขาวสาร
ริมแมน้าสายใหญ
ํ
ๆ
3.2 ปจจุบันมีการทํานาทัง้ ฤดูฝน และฤดู
แลงโดยใชน้าชลประทาน
ํ
ในเขตลุม นํ้าเจาพระยา
ตอนลาง มีการทํานาปละ 2-3 ครัง้ แตหมุนเวียน
ทํากันตลอดป ไมมฤี ดูปลูกและเก็บเกีย่ วทีแ่ นนอน
ดังนั้น การเก็บเกีย่ วขาวตนฤดูฝน หรือชวงฤดูฝนทีม่ ี
ความชืน้ สูง (20%-25%) หรือเมือ่ ความจําเปน
ตองการเก็บขาวแกไมจดั มาขาย รวมทั้งการเก็บเกี่ยว

โดยใช เ ครื่ อ งเก็ บ เกี่ ย วและเครื่ อ งนวดพร อ มกั น
(combined harvester) จะไดขา วทีม่ คี วามชืน้ สูงที่
นวดแลวจํานวนมาก และไมมที เ่ี ก็บ ชาวนาจึงตองรีบ
ขายโรงสีในราคาถูก โรงสีตอ งซือ้ ในราคาขาวสด ซึ่ง
ราคาถูกเพราะตองนํ าไปอบลดความชื้นอีกตอหนึ่ง
โรงสีของเอกชยหรือสหกรณ ในเขตนีจ้ งึ ตองมีเครือ่ ง
ลดความชื้นเมล็ดพืชในกิจการ
3.3 เขตสุพรรณบุรี 2543 ฤดูแลง ป 2543
ฝนตกชุกมากตัง้ แตสงกรานต ทําใหขา วนาปรังนํา้
ทวมขัง เก็บเกี่ยวไมสะดวก เนาเสียหายมาก ทําให
ชาวนาเห็นความจํ าเปนของการมีเครื่องลดความชื้น
ขาว และฉางเก็บไมวา จะบริหารในรูปใดก็ตาม
4. ความเปนมาของ ไซโล (ฉางเก็บขาวขนาด
ใหญ) และฉางเก็บขาวขนาดกลาง และเล็กใน
ประเทศไทย (โดยสังเขป)
(ปโดยประมาณ) 2490 บริษัทขาวไทย มี
ไซโล คอนกรีตริมแมนาเจ
้ํ าพระยา
2510 บริษัท United Flour Mills มีไซโล
คอนกรีตริมแมนาเจ
้ํ าพระยา
2520 บริษัทCaribbean ของสหรัฐตั้งบริษัท
รับซื้อขาวโพดในประเทศไทย จัดตัง้ ฉางเก็บเมล็ดพืช
และเครื่องลดความชืน้ พรอมโกดังตามแหลงตาง ๆ
ประมาณ 8 แหง เชนที่ พระพุทธบาท ตากฟา
อุทัยธานี ชัยนาท และอําเภอทาเรือ ตอมาเลิกลม
กิจการ องคการตลาดเพือ่ การเกษตร ไดเขาเชาตอ
จํานวนหนึง่ แตไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
ตอจากนั้นมีการติดตั้งฉางโลหะเก็บเมล็ดพืช
อีกหลายแหง สวนใหญเปนของนําเขา จากสหรัฐ
อเมริกา นิวซีแลนด และประเทศในยุโรป
ป 2520 กรมสงเสริมการเกษตรจัดสราง
ศูนยขยายเมล็ดพันธุกวา 15 แหง มรการสรางฉาง
อบเก็บเมล็ดพันธุทุกแหง
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ป 2535 กระทรวงพาณิชยมโี ครงการสราง
เครื่องลดความชื้น และฉางเก็บขาวนาปรังหลายแหง
บริษัท มาบุญครอง สรางฉางอบ และไซโล
ผลิตขาวคุณภาพบรรจุถุงจําหนาย
บริษัทเจียเมง สรางฉางโลหะ 18 ฉาง ที่
นครราชสีมา ความบรรจุฉาง 2500 เมตริกตันตอป
การทํางานคงประสบความสําเร็จ
เพราะบริหาร
เอกชนครบวงจรและรับซือ้ ขาวเจาพันธุห อมมะลิพนั ธุ
เดียว
ปจจุบันไซโล คอนกรีตและโลหะ สวนมาใช
กั บซีเมนตผงที่โรงงานผลิ ตปูนซี เมนตและสารเคมี
ตามชุมทางรถไฟ ทาเรือ และบริษัทตาง ๆ
5. สาหตุทท่ี าให
ํ การใชเครือ่ งลดความชืน้ และฉาง
เก็ บ เมล็ ด พื ช ไม ค  อ ยประสบความสํ าเร็ จ ใน
ประเทศไทย
5.1 ชวงปฏิบตั งิ าน ฝนชุกและความชื้น
สัมพัทธสูง
5.2 เมล็ดพืชเมือ่ เก็บเกีย่ วมีความชืน้ สูง
5.3 เมล็ดพืชที่ลดความชื้นใหแหงแลว อาจดู
ซับความชืน้ จากอากาศเขามาไดอกี
5.4 เครือ่ งลดความชืน้ มีกาลั
ํ งนอยกวาทีค่ วร
โดยเฉพาะอุปกรณที่นํามาจากเขตอบอุน
5.5 คานํามั
้ นเชือ้ เพลิง และคาไฟฟาแพง ทํา
ใหคา ใชจา ยในการลดความชืน้ แพง
5.6 แสงแดดของเขตรอนมีมาก และมีชวง
แลง การลดความชืน้ ดวยการตาก อาจถูกกวามาก
5.7 ทํางานไมเต็มทีเ่ พราะขาวทีส่ ง ออกเพียง
4-5 ลานตันจําเปนตองเก็บตุนเพียง 5-10%
5.8 ขาดความรูท างวิชาการของการลด
ความชื้น และการเก็บเมล็ดพืช
5.9 การบริหารแบบราชการ ไมมีประสิทธิภาพ

6. แนวทางที่ควรปฏิบัติตอไป
6.1 สํารวจความเปนไปไดและความตองการ
อยางแทจริงทั่วประเทศ เชน
- ชนิด และขนาดของเครือ่ งลดความชืน้
เมล็ดพืช และฉางเก็บ
- สถานที่ที่ควรสราง
- ผูดาเนิ
ํ นการ : ราชการ สหกรณ จาง
เอกชนบริหาร หรือเอกชน เชน บริษัท
หรือโรงสี ฯลฯ
6.2 สรางโดยเทคโนโลยีของนักวิชาการไทย
ที่เหมาะกับเขตรอนชื้น
6.3 ฉางเก็บควรใชวสั ดุทอ งถิน่ เชน
คอนกรีต หรือ เหล็กฉาบสังกะสี
6.4 แหลงพลังความรอน ควรใชวสั ดุ
ประหยัด เชน แกลบ แสงแดด วัสดุเหลือใชทางการ
เกษตร เปนตน
6.5 หากขาดเงินทุน ควรเลือกทําตามลําดับ
ความสําคัญ

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

