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บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ ทํ า การศึ ก ษาหาสภาวะที่ เ หมาะสมในการอบแห ง มั น เส น ด ว ยเครื่ อ งอบแห ง หมุ น แบบกะ
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.
Keywords : rotary dryer, cassava chip, drying
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คํานํา
มันสําปะหลัง (Cassava) เปนพืชที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยมากชนิดหนึ่งเนื่องจาก
เปนพืชที่ปลูกงาย ทนทานตอสภาพดินฟาอากาศที่แปรปรวนในปจจุบันไดเปนอยางดี เกษตรกรไทยนิยมหันมา
ปลู ก มั น สํ า ปะหลั ง กั น อย า งกว า งขวางกระจายปลู ก ทั่ ว ไปในภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออก ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดที่มีพื้นที่การปลูกมันสําปะหลังมากที่สุดในประเทศ
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551a) ผลผลิตที่ไดจากมันสําปะหลังสามารถนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑจาก
มั น สํ า ปะหลั ง ในรู ป แบบต า งๆ ทั้ ง ในรู ป อาหารและไม ใ ช อ าหาร อั น ก อ ให เ กิ ด อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น
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
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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)
m − mpf
DR = pi
(1)
t
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
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เมื่อ

Pe คือ ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใช (kWh)
HV คือ คา Heating value ของแกส LPG (บริษัท ปตท. จํากัด มหาชน, 2552)

ผลและวิจารณ
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 ความสัมพันธระหวางความชื้นกับเวลาในการอบแหงเมื่อบรรจุมันในถังอบ 180 kg
จากตารางที่ 1 จะเห็นวา คาพลังงานจําเพาะในการอบแหงมันเสนที่อุณหภูมิลมรอนทั้งสามคามีคา
ใกลเคียงกัน ทั้งนี้เนื่องจากในการทดลองอบแหงไดกําหนดเวลาที่ใชในการอบแหงเปนเกณฑ จึงเปนสาเหตุใหการ
ระเหยความชื้นออกจากชิ้นมันไมถึงคาความชื้นที่ตองการ คือคาความชื้นต่ํากวา 13 %wb โดยเฉพาะอยางยิ่งที่
อุณหภูมิ 90 °C ความชื้นสุดทายที่ไดมีคา สูงถึง 24.40 %wb ซึ่งคาความชื้นที่สูงขนาดนี้ไมสามารถทําการเก็บ
รักษามันเสนได เมือ่ ทิ้งไวมันเสนจะเกิดการขึ้นรา และเนาเสียได และพลังงานที่ใชในการอบแหงสวนใหญจะอยู
ในชวงทายของการอบแหง ที่เรียกวา (Falling rate period) ดังนั้นหากตองการใหการอบแหงจนไดความชื้นที่
ตองการคือ 13 %wb ภายในระยะเวลาที่กําหนด จึงมีทางเลือก 2 ทางคือ ทําการเพิ่มอุณหภูมิในการอบแหงขึ้น
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หรือทําการปรับปริมาณการบรรจุชิ้นมันในถังอบแหงลง เพือ่ ใหลมรอนสามารถสัมผัสกับชิ้นมันไดอยางทั่วถึงมาก
ขึ้นเปนการเพิ่มอัตราการอบแหง
ตารางที่ 1 ผลการอบแหงมันสําปะหลังที่อุณหภูมิลมรอนตางๆ
110°C

อุณหภูมิลมรอน
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)
น้ําหนักน้ําระเหย (kg)

15.55
84.81

18.00
81.24

24.40
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

14.14

13.54

13.24

รายการ

DR (kg/h)
หมายเหตุ: คาที่ไดเปนผลการทดลองเฉลี่ย

ดังนั้นจากผลการทดลองในสวนนี้จึงไดทําการปรับปริมาณบรรจุชิ้นมันอีก 2 ระดับคือ 140 และ 100
กิโลกรัม ซึ่งผลจากการทดลองในสวนที่ 1 เมื่อพิจารณาถึงความชื้นสุดทาย คาอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน
จําเพาะ และคาอัตราการอบแหง ประกอบกับการสังเกตลักษณะของชิ้นมันเสนที่ไดหลังการอบแหงวาไมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปเปนจากการเสื่อมสภาพดวยความรอนแลว 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 ซึ่งผลที่ไดจากการทดลองจะพบวาอัตราการใช
พลังงานไฟฟา และแกสคอนขางคงที่ซึ่งหากใชเวลาเพิ่มขึ้นก็จะทําใหปริมาณการใชพลังงานเพิ่มมากขึ้นดวย
โดยเฉพาะในชวงทายของการอบแหง แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงคาความชื้นสุดทายที่ตองการคือไมเกิน
13% wb ประกอบกับลักษณะของชิ้นมันที่ไดไมปรากฏความเสียหายเนื่องจากความรอน ที่ปริมาณการบรรจุ
100 kg จึงมีความเหมาะสมสําหรับการอบแหงมันเสนดวยเครื่องอบแหงหมุนแบบกะมากที่สุด
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ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางความชื้นของชิ้นมันกับเวลาที่ปริมาณบรรจุตางๆ
ตารางที่ 2 ผลการอบแหงมันสําปะหลังที่ปริมาณการบรรจุตางๆ
รายการ

ปริมาณบรรจุชิ้นมันในถังอบแหง

น้ําหนักมันกอนอบ (kg)

180 kg
180.00

140 kg
140.00

100 kg
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

14.14

11.06

9.28

DR (kg/h)
หมายเหตุ: 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
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