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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ทําการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแหงมันเสนดวยเครื่องอบแหงหมุนแบบกะ   

การศึกษาจะทําโดยการทดลองอบแหงมันเสนสดจํานวน 100, 140 และ 180 กิโลกรัม ดวยเครื่องอบแหงตนแบบ

ซึ่งใชแกส LPG เปนเชื้อเพลิง ที่อัตราการไหลอากาศรอน  0.25 m3/s  ความเร็วรอบของโรตารี่ 2.5 rpm อุณหภูมิ

อากาศรอน 90, 100  และ 110 °C  เปนเวลา 6 ชั่วโมง  ประเมินผลการอบแหงจากลักษณะของมันเสนที่ได  เสน

คุณลักษณะการอบแหง   ความชื้นสุดทายของผลิตภัณฑ และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ (specific 

energy consumption, SEC)   ซึ่งผลจากการทดลองพบวาอุณหภูมิที่ใชในการอบแหงมันเสนมีผลตออัตราการ

อบแหงเปนอยางมากโดยอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการอบแหงมันเสนคือ 110 oC   เนื่องจากใหอัตราการอบแหงสูง

ที่สุด  และไมเกิดการเสียสภาพของมันเสนเนื่องจากความรอน  นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณการบรรจุมันเสนลงใน

ถังอบแหงมีผลตอความสามารถในการอบแหง   โดยพบวาที่ความจุต่ําสุดคือ 100 กิโลกรัม มันเสนสด  สามารถ

ลดความชื้นมันเสนไดเร็วที่สุด  
 
คําสําคัญ : เครื่องอบแหงหมุนแบบกะ  มันเสน  การอบแหง 

 

ABSTRACT 
 This research was carried out to determine the optimum conditions of cassava chip drying 

with a batch type rotary dryer. The experiment was performed by drying 100, 140 and 180 kg of fresh 

cassava root chips in a prototype dryer using LPG as fuel. The 0.25 m3/s of hot air flow rate, 2.5 rpm of 

rotating speed and different drying air temperatures of 90, 100 and 110 oC were set as drying 

conditions, each of which were conducted by 6 hours. Physical appearances, drying characteristics, 

final moisture content and specific energy consumption (SEC) were determined to evaluate the 

cassava chip drying. The results showed that the most suitable temperature was 110oC since it gave 

the highest drying rate with no significant effect on heating degradation of final product. It was also 
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found that the amount of fresh cassava chips fed to the dryer would affect the capability of drying. The 

lowest loading of 100 kg cassava chips presented the fastest drying time.  
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คํานํา 
มันสําปะหลัง (Cassava) เปนพืชที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยมากชนิดหนึ่งเนื่องจาก

เปนพืชที่ปลูกงาย ทนทานตอสภาพดินฟาอากาศที่แปรปรวนในปจจุบันไดเปนอยางดี เกษตรกรไทยนิยมหันมา

ปลูกมันสําปะหลังกันอยางกวางขวางกระจายปลูกทั่วไปในภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดที่มีพื้นที่การปลูกมันสําปะหลังมากที่สุดในประเทศ  

(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551a)  ผลผลิตที่ไดจากมันสําปะหลังสามารถนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑจาก

มันสําปะหลังในรูปแบบตางๆ ทั้งในรูปอาหารและไมใชอาหาร อันกอใหเกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เชน 

อุตสาหกรรมมันเสน  อุตสาหกรรมมันอัดเม็ด อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง และอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล  

เปนตน  ดังนั้นมันสําปะหลังจึงเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ประเทศไทยเปนประเทศที่มี

การสงออกมันสําปะหลังมากเปนอันดับหนึ่งของโลก  โดยมันเสนเปนผลิตภัณฑจากมันสําประหลังที่มีการสงออก

สูงสุด คิดเปน 32%  ของมูลคาการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังทั้งหมด  จากรายงานของสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรพบวามูลคาในการสงออกมันเสนในป 2550 สูงถึง 11,135.7  ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจเกษตร, 

2551b)  เนื่องจากมันเสนสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง  กลาวคือสามารถใชเปนวัตถุดิบในการ

ผลิตอาหารสัตว  สุรา  เอทานอล  และกรดซิติก  เปนตน ซึ่งมันเสนที่ตองใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมดังกลาว

ขางตนตองการมันเสนที่มีคุณภาพดีหรือที่เรียกกวามันเสนสะอาด (วรินธร, 2548)   นอกจากนี้ในปจจุบัน

สถานการณดานพลังงานในประเทศสงผลใหมีการผลิตเอทานอลเพิ่มมากขึ้น  ทําใหมีการนําพืชอาหาร เชน ขาว  

ออย กากน้ําตาล และมันสําปะหลังมาใชในกระบวนการผลิตเอทานอล  ทําใหเกิดผลกระทบตอพืชอาหาร  แตจาก

รายงานวิจัยของ กลาณรงคและคณะ (2544)  พบวามันสําปะหลังเปนพืชที่มีความเหมาะสมตอการนํามาผลิตเอ

ทานอลมากที่สุด เนื่องจากไมสามารถลดพื้นที่การปลูกมันใหนอยลงกวา 6.5 ลานไรได  เพราะพื้นที่เหลานี้ไม

เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชอื่นนอกจากมันสําปะหลัง และผลผลิตมันสําปะหลังตอพื้นที่มีแนวโนมสูงขึ้น ทําใหมี

มันสําปะหลังสวนเกินที่จะนํามาผลิตเอทานอลได   นอกจากนี้ยังไดแนะนําวาในการนํามันสําปะหลังที่นํามาใช

เปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลควรอยูในรูปของมันเสนทั้งนี้เนื่องจากมันเสนสามารถเก็บสตอกไวไดตลอดทั้งป  

ขนยายไดสะดวก  และเปนการเตรียมวัตถุดิบใหเพียงพอตอความตองการที่เพิ่มสูงขึ้นจากนโยบายของรัฐที่

ผลักดันการผลิตแกสโซฮอล E85 อีกดวย 

สําหรับการทํามันเสนหัวมันสดจะถูกนํามาสับใหเปนชิ้นๆ จากนั้นนําไปตากลานเพื่อใหไดมันเสนแหง  

จากการศึกษาของ ชยะ (2530) ในการทํามันเสนของพื้นที่ 6 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งประกอบดวย 

จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี กาฬสินธุ มหาสารคาม และชัยภูมิ รวมจํานวน 104 โรงงานพบวามันเสนที่

ไดจากการตากลานอัตราการเปลี่ยนหัวมันสดใหเปนมันเสนอยูที่ 2.13:1    ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทําแหงมันเสน

ที่ตากลานประกอบดวย ความเขมแสงแดด ความเร็วลม ความชื้นของอากาศ ลักษณะเฉพาะของชิ้นมัน เชน 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 584 

ความหนาของชิ้น ความสม่ําเสมอของขนาดชิ้น  และความหนาของชั้นที่ตาก  Olufayo and Ogunkunle (1996)  

ไดศึกษาการตากมันสําปะหลังดวยใชพลังงานแสงอาทิตยในรูปแบบตางๆ  ในบริเวณโซนอากาศชื้นของประเทศ

ไนจีเรียซึ่งจากผลการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาในพื้นที่ที่มีความชื้นอากาศสูงการตากแดดไมสามารถชวยใหชิ้นมันแหง

ไดตามตองการ จากปญหาเรื่องสภาวะอากาศที่สงผลตอการทําชิ้นมันเสนแหงนี้ เครื่องอบแหงจึงเปนแนวทางที่ดี

ในการผลิตมันเสน ถาหากมองกลับไปในอดีตราคามันเสนคอนขางต่ําและมีความผันผวนมาก  แตในปจจุบัน

ความตองการมันเสนมีสูงขึ้นประกอบกับผลผลิตที่มีในประเทศลดต่ําลงทําใหราคามันเสนมีแนวโนมสูงขึ้น การ

ลงทุนเครื่องอบแหงจะชวยลดขอจํากัดของการทําแหงมันดวยลานตากได งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

การอบแหงมันเสนดวยเครื่องอบแหงหมุนแบบกะ เพื่อดูผลกระทบของอุณหภูมิ และปริมาณการบรรจุที่มีผลตอ

อัตราการอบแหงมันสําปะหลัง 

 

อุปกรณและวิธีการ 
การทดลองอบแหงมันสําปะหลังเพื่อทํามันเสนจะทําการทดสอบโดยอบแหงมันเสนดวยเครื่องอบแหง

หมุนแบบกะ ซึ่งใชแกส LPG เปนเชื้อเพลิงในการอบแหงโดยจะแบงการทดสอบออกเปน 2 สวนคือ       สวนที่ 1 

การทดสอบเพื่อดูผลของอุณหภูมิที่มีตอการอบแหงมันเสน โดยทําการกําหนดสภาวะการทดสอบดังนี้  อัตราการ

ไหลอากาศ 0.25 m3/s  ความเร็วรอบการหมุนของถังอบแหง 2.5 rpm  ปริมาณมันสดที่ผานการสับดวยเครื่องสับ

มีความหนาเฉลี่ย 0.5 cm จํานวน 180 kg และอุณหภูมิในการอบแหง  90, 100  และ 110  °C   ใชเวลาในการ

อบแหง 6 ชั่วโมงเพื่อสามารถทําการอบแหงและเตรียมวัตถุดิบไดในชวงเวลาทํางานปกติ  ในระหวางการทดลอง 

จะทําการเก็บตัวอยางมันเพื่อหาความชื้นเริ่ม และความชื้นในระหวางการอบแหงทุก ๆ  1 ชั่วโมง  ตรวจสอบ

ปริมาณการใชเชื้อเพลิงแกส LPG  และคาพลังงานไฟฟา  สวนที่ 2  เมื่อไดคาอุณหภูมิที่เหมาะสมจากสวนที่ 1 จะ

ทําการทดสอบอบแหงมันเสนดวยสภาวะการทดสอบเดียวกันกับสวนที่ 1 แตปรับปริมาณมันที่จุในถังอบแหงเปน  

100, 140, 180 kg  จากนั้นทําการประเมินสมรรถนะการอบแหงจากคาอัตราการอบแหง (Drying Rate) โดยคิด

จากปริมาณน้ําที่ระเหยออกจากวัสดุตอระยะเวลาในการอบแหง มีหนวยเปน kg/h    ซึ่งสามารถคํานวณไดจาก

สมการ (1)  และประเมินคาพลังงานที่ใชในการอบแหงในรูปของความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ (Specific 

Energy Consumption, SEC)  คือ คาพลังงานที่ใชตอปริมาณน้ําระเหย มีหนวยเปน MJ/kgwater  ซึ่ง

สามารถคํานวณไดจากสมการ (2) 

                         
t

mm
DR pfpi −=                                                                      (1) 

          เมื่อ  mpi   คือ น้ําหนักวัสดุกอนอบแหง (kg) 

                      mpf  คือ น้ําหนักวัสดุหลังอบแหง (kg) 

                      t     คือ เวลาทั้งหมดที่ใชในการอบแหง (h) 

   
                         SEC = พลังงานที่ใชในการอบแหง / ปริมาณน้ําระเหย   

          = (พลังงานจากระบบไฟฟา + พลังงานความรอนจากแกส) / ปริมาณน้ําระเหย 

          =  (3.6Pe)+ (kg LPG x HV) / ปริมาณน้ําระเหย                                                      (2) 
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 เมื่อ Pe   คือ ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใช (kWh) 

  HV  คือ คา Heating value ของแกส LPG (บริษัท ปตท. จาํกัด มหาชน, 2552) 
 

ผลและวจิารณ 
 ผลจากการทดสอบอบแหงมันเสนที่คาปริมาณความจุเดียวกันแตปรับเปลี่ยนคาอุณหภูมิตั้งแต 90 oC  

ถึง 110 oC  ในสวนที่ 1 พบวา  พฤติกรรมการอบแหงมันเสนมีลักษณะเปนไปตามภาพที่ 1   ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก

เสนคุณสมบัติการอบแหงจะพบวาที่อุณหภูมิ  90, 100 และ 110 oC  ไมสามารถทําการอบแหงมันเสนใหมี

ความชื้นลดลงเหลือ 13 %wb   ไดภายในเวลา  6 ชั่วโมง  ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณมันที่อยูในถังอบมีปริมาณมาก

เกินไป เนื่องจากถังอบแหงสามารถบรรจุมันสดที่ความชื้น 55-60 %wb  ประมาณ 235  กิโลกรัม เมื่อทําการบรรจุ

มัน 180 กิโลกรัม คิดเปน 76.60 % ของความสามารถในการจุทั้งหมดซึ่งถึงแมจะทําใหมีที่วางสําหรับการเคลื่อนที่

ของชิ้นมันอยูบางแตก็ไมเพียงพอใหเกิดการโรยชิ้นมันเพื่อสัมผัสกับลมรอนไดอยางทั่วถึง จึงทําใหการระเหย

ความชื้นเกิดขึ้นไดยาก  ผลการประเมินสมรรถนะการอบแหงในสวนนี้ แสดงในตารางที่ 1 
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ภาพที่ 1  ความสัมพันธระหวางความชื้นกบัเวลาในการอบแหงเมื่อบรรจุมันในถังอบ 180 kg 

 

จากตารางที่ 1 จะเห็นวา คาพลังงานจําเพาะในการอบแหงมันเสนที่อุณหภูมิลมรอนทั้งสามคามคีา

ใกลเคียงกัน ทั้งนี้เนื่องจากในการทดลองอบแหงไดกําหนดเวลาที่ใชในการอบแหงเปนเกณฑ จึงเปนสาเหตุใหการ

ระเหยความชื้นออกจากชิ้นมันไมถึงคาความชื้นที่ตองการ คอืคาความชื้นต่ํากวา 13 %wb   โดยเฉพาะอยางยิ่งที่

อุณหภูม ิ90 °C   ความชื้นสุดทายที่ไดมีคา สูงถึง 24.40 %wb  ซึ่งคาความชื้นที่สูงขนาดนี้ไมสามารถทําการเก็บ

รักษามันเสนได  เมือ่ทิ้งไวมันเสนจะเกิดการขึ้นรา  และเนาเสียได   และพลังงานที่ใชในการอบแหงสวนใหญจะอยู

ในชวงทายของการอบแหง ที่เรียกวา (Falling rate period)   ดังนั้นหากตองการใหการอบแหงจนไดความชื้นที่

ตองการคือ 13 %wb  ภายในระยะเวลาที่กําหนด จึงมีทางเลือก 2 ทางคือ ทําการเพิ่มอุณหภูมิในการอบแหงขึ้น 
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หรือทําการปรับปริมาณการบรรจุชิ้นมันในถังอบแหงลง  เพือ่ใหลมรอนสามารถสัมผัสกับชิ้นมันไดอยางทั่วถึงมาก

ขึ้นเปนการเพิ่มอัตราการอบแหง 
 

ตารางที่ 1  ผลการอบแหงมนัสําปะหลังที่อุณหภูมิลมรอนตางๆ 

อุณหภูมิลมรอน  
รายการ 

110°C 100 °C 90 °C 

น้ําหนักมันกอนอบ (kg) 180.00 180.00 180.00 

ความชื้นกอนอบ (%wb) 55.34 55.01 57.77 

น้ําหนักมันหลังอบ (kg) 95.19 98.76 100.55 

ความชื้นหลังอบ (%wb) 15.55 18.00 24.40 

น้ําหนักน้ําระเหย (kg) 84.81 81.24 79.45 

ปริมาณแกสที่ใชในการอบแหง(kg) 10.70 10.70 10.3 

พลังงานความรอนที่ใชในการอบแหง(MJ) 532.11 532.11 512.22 

พลังงานไฟฟาที่ใชในการอบแหง(kWh) 10.80 10.80 10.80 

พลังงานไฟฟาที่ใชในการอบแหง(MJ) 38.88 38.88 38.88 

SEC (MJ/kgwater) 6.73 7.03 6.94 

DR (kg/h) 14.14 13.54 13.24 

หมายเหต:ุ คาที่ไดเปนผลการทดลองเฉลี่ย 
 

 ดังนั้นจากผลการทดลองในสวนนี้จึงไดทําการปรับปริมาณบรรจุชิ้นมันอีก 2 ระดับคือ  140  และ 100  

กิโลกรัม  ซึ่งผลจากการทดลองในสวนที่ 1 เมื่อพิจารณาถึงความชื้นสุดทาย คาอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน

จําเพาะ และคาอัตราการอบแหง ประกอบกับการสังเกตลักษณะของชิ้นมันเสนที่ไดหลังการอบแหงวาไมเกิดการ

เปล่ียนแปลงไปเปนจากการเสื่อมสภาพดวยความรอนแลว  จึงไดเลือกใชอุณหภูมิในการอบแหง 110 °C มาใชใน

การทดสอบสวนที่ 2   ซึ่งผลจากการทดสอบจะไดพฤติกรรมการอบแหงมันเสนที่ความจุตางๆ  ดังแสดงในภาพที่ 2  

จะเห็นวาที่ความจุต่ําคาอัตราการลดลงของความชื้นสูงกวาที่ความจุสูง ทําใหมันสามารถลดความชื้นลงไดต่ํากวา

ความชื้นที่ตองการ คือ 13 %wb   เมื่อพิจารณาถึงสมรรถนะในการอบแหงในรูปของอัตราการอบแหงและคา

ระเหยน้ําจําเพาะที่สภาวะดังแสดงในตารางที่  2 จะพบวาคาพลังงานจําเพาะที่ไดจากการอบแหงที่ความจุ  ชิ้นมัน 

100 kg มีคาสูงที่สุดคือ คือ  10.86 MJ/kgwater   สวนที่ความจุชิ้นมัน 180 kg คือ 6.73 MJ/kgwater  มีคาต่ําสุด ทั้งนี้

เนื่องจากปริมาณน้ําหรือความชื้นในระบบที่ความจุมัน 180  kg มีมากกวา และการทดลองเปนการทดลองที่จํากัด

เวลา ไมไดทําการทดลองจนกระทั่งไดความชื้นสุดทายที่เทากัน ซึ่งผลท่ีไดจากการทดลองจะพบวาอัตราการใช

พลังงานไฟฟา และแกสคอนขางคงที่ซึ่งหากใชเวลาเพิ่มขึ้นก็จะทําใหปริมาณการใชพลังงานเพิ่มมากขึ้นดวย

โดยเฉพาะในชวงทายของการอบแหง  แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงคาความชื้นสุดทายที่ตองการคือไมเกิน 

13% wb  ประกอบกับลักษณะของชิ้นมันที่ไดไมปรากฏความเสียหายเนื่องจากความรอน  ที่ปริมาณการบรรจุ 

100 kg จึงมีความเหมาะสมสําหรับการอบแหงมันเสนดวยเครื่องอบแหงหมุนแบบกะมากที่สุด  
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ภาพที่ 2  ความสัมพันธระหวางความชื้นของชิ้นมันกับเวลาที่ปริมาณบรรจุตางๆ 

 

ตารางที่ 2  ผลการอบแหงมันสําปะหลังที่ปริมาณการบรรจุตางๆ 

ปริมาณบรรจชุิ้นมันในถังอบแหง 
รายการ 

180 kg 140 kg 100 kg 

น้ําหนักมันกอนอบ (kg) 180.00 140.00 100.00 

ความชื้นกอนอบ (%wb) 55.34 54.62 60.39 

น้ําหนักมันหลังอบ (kg) 95.19 73.63 44.31 

ความชื้นหลังอบ (%wb) 15.55 13.71 10.61 

น้ําหนักน้ําระเหย (kg) 84.81 71.70 40.00 

ปริมาณแกสที่ใชในการอบแหง(kg) 10.70 11.00 11.60 

พลังงานความรอนแกสที่ใชในการอบแหง(MJ) 532.11 547.03 576.87 

พลังงานไฟฟาที่ใชในการอบแหง(kWh) 10.80 9.00 7.80 

พลังงานไฟฟาที่ใชในการอบแหง(MJ) 38.88 32.4 28.08 

SEC (MJ/kgwater) 6.73 8.72 10.86 

DR (kg/h) 14.14 11.06 9.28 

หมายเหต:ุ คาที่ไดเปนผลการทดลองเฉลี่ย 
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สรุปผลการทดลอง 
 ปจจัยที่มีผลกระทบตอการอบแหงมันเสนดวยเครื่องอบแหงหมุนแบบกะ  คือ อุณหภูมิอากาศอบแหง  

ปริมาณมันเสนที่บรรจุอยูในถังอบแหง โดยอัตราการบรรจุที่มากเกินไปจะทําใหมีพื้นที่สัมผัสอากาศรอนของชิ้น

วัสดุนอยกวาปริมาณการบรรจุที่ต่ํากวา  ผลจากการทดลองสรุปไดวาสภาวะที่เหมาะสมตอการอบแหงมันเสนดวย

เครื่องอบแหงหมุนแบบกะ คือ อุณหภูมิอากาศอบแหง 110 °C ที่ความจุ 100 kg สามารถทําการอบแหงมันเสนให

มีความชื้นต่ํากวา 13 %wb โดยมีคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ 10.86 MJ/kgwater  และมีอัตราการอบแหง

เฉลี่ย  9.28 kg/h    ใชเวลาในการอบแหง 6 ชั่วโมง และผลิตภัณฑมันเสนที่ไดหลังการอบแหงมีคุณภาพที่ดี ไมเกิด

ความเสียหายจากความรอน 
 

คําขอบคุณ 
งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประเภททุนอุดหนุน

การวิจัยเพื่อนวัตกรรมประจําปงบประมาณ 2551 ทางคณะผูวิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

เอกสารอางอิง 
กลาณรงค  ศรีรอด,  เจริญศักดิ์ โรจนฤทธพิเชษฐ, วิจารณ  วิชชุกิจ,  เอ็จ  สโรบล, พิพัฒน  วีระถาวร และ  เกื้อกูล  

ปยะจอมขวัญ. 2544. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาสถานภาพของวัตถุดิบที่นํามาใชใน

อุตสาหกรรมการผลิตแกสโซฮอล. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

ชยะ หัสดิเสวี. 2530. การใชปจจัยในการผลิต ตนทุนการผลิต และกําไรของโรงงานมันเสนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พ.ศ. 2528.  วิทยานิพนธปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

วรินธร  ถนัดคา. 2548.  การวิเคราะหการลงทุนในการผลิตมันเสนสะอาด: กรณีศึกษา อําเภอเสิงสาง จังหวัด

นครราชสีมา. วิทยานิพนธปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน). 2552. คาความรอนเฉลี่ยเชื่อเพลิงชนิดตางๆ, available on   

http://www.pttplc.com/Files/Document/Pdf/energy/nc_en_ee-01_01.pdf , สืบคนเมื่อวันที่   

12 มกราคม 2552. 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2551a. สถิติการเกษตรของประเทศไทยป 2549: ตารางที่ 24 มันสําปะหลัง:  

เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตตอไร เปนรายจังหวัด ป 2548-2550. 

http://www.oae.go.th/statistic/yearbook49/section1/sec1table24.pdf, สืบคนเมื่อ วันที่   

14 กันยายน 2551 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2551b.  มันสาํปะหลังทําเปนฝอย : ปริมาณและมูลคาการสงออกรายเดือน. 

http://www.oae.go.th/statistic/export/ExCa1.xls , สืบคนเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 

Olufayo, A.A. and O.J. Ogunkunle. 1996. Natural Drying of Cassava Chips in the Humid Zone of 

Nigeria. Bioresource Technology 58: 89-91. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


