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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ทําการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแหงกากมันสําปะหลังดวยเคร่ืองอบแหงแบบถังหมุนการศึกษา

เชิงทดลองอบแหงกากมันสําปะหลังจํานวน 40 กรัมดวยเคร่ืองอบแหงตนแบบซึ่งใช Finned Heater เปนพลังงานความรอนท่ี

สามารถใหความรอนไดสูงสุดและหมุนดวยมอเตอรขับดวยความเร็วรอบของโรตาร่ี 5 rpm อุณหภูมิอากาศรอน 100 และ 120 °C 

เปนเวลา30-90 นาที ประเมินผลการอบแหงจากลักษณะของกากมันสําปะหลังท่ีไดคุณลักษณะการอบแหงความชื้นสุดทายของ

ผลิตภัณฑซึ่งผลจากการทดลองพบวาอุณหภูมิท่ีใชในการอบแหงกากมันสําปะหลังมีผลตออัตราการอบแหงเปนอยางมากโดย

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการอบแหงกากมันสําปะหลังคือ 120ºC เนื่องจากใหอัตราการอบแหงไดดีที่สุดและไมเกิดการเสียกับสภาพ

ของมันเนื่องจากความรอน 

คําสําคัญ: กากมันสําปะหลัง,การอบแหง,เคร่ืองอบแหงแบบถังหมุน 

 

Abstract 
 This research was conducted to find the optimal conditions for drying it with a dryer drum. The 

study was done by drying cassava pulp with 40 grams of fresh air drying Finned Heater prototype which uses 

a thermal energy. Which can heat up and rotated by a motor driven at a speed of around 5.0 rpm rotary air 

temperature 100 and 120 ° C for 30-90 minutes drying assessment of the nature of the features it drying 

moisture content. All products, which results from the trial showed that the temperature used for drying 

cassava pulp affect the drying rate is tremendous. The optimum temperature for drying cassava pulp is 120ºC 

due to the drying rate is best not to waste with its heat. 

Keywords: cassava pulp, drying, drumdryer 

 

 

1. บทนํา 
 1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

  กากมันสําปะหลังเปนผลพลอยไดจากอุตสาหกรรม

การผลิตแปงมันสําปะหลัง โดยผลพลอยจะประกอบดวย 

เปลือกมันและกากมัน โดยหัวมันสดหนึ่งตันจะใหปริมาณ 

เปลือกมันและกากมัน ประมาณ 30 กิโลกรัม และ 60 

กิโลกรัม [1]ตามลําดับ ในปจจุบันเปลือกมันจะถูกนําไปปลูก

เห็ดและทําเปนอาหารสัตว สวนกากมันซึ่งมีสวนประกอบ
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ไดแก (น้ําหนักแหง) ไดแก แปง เสนใย โปรตีน ไขมัน และ

เถา ในอัตราสวน56%, 35.9%, 5.3%, 0.1% และ 2.7% 

ตามลําดับสามารถนําไปใชประโยชนเปนสวนประกอบใน

อาหารสัตวได [2]แตเนื่องจากกากันท่ีออกมาจากโรงงานจะ

มีความชื้นสูงประมาณ  ู 70-80 %Wbและเปนแหลงอาหารท่ี

ดีของจุลินทรียจึงนําไปใชประโยชนไดยาก เนื่องจากมีขอเสีย

ก็คือ มีกล่ินเหม็นซึ่งรบกวนชุมชนที่อยูรอบขาง  ในปจจุบัน

ได  มีการใช เอน ไซมสองชนิ ด คือ  pectinase และ 

cellulose ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดแปง ทําใหได

กากมันท่ีมีปริมาณแปงนอยลง ซึ่งหากนํากากมันมาทําให

แหง สามารถนํามาใชเปนเช้ือเพลิงชิวมวล [3]หรือนําไปใช

ในเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลได ปจจุบันการลด

ความช้ืนกากมันยังใชัวิธีการตากบนพ้ืนคอนกรีตขนาดใหญ

ในชวง 8 เดือนท่ีไมมีฝนตก แตในชวงเดือนสิงหาคม ถึง

เดือนพฤศจิกายน ซึ่งสวนใหญ ฝนจะตกหนักก็จะทําใหตาก

ไมได ทําใหเกิดปญหาในการจัดการ เคร่ืองอบแหงจึงเปน

ทางเลือกหนึ่งในการชวยลดความช้ืนกากมันได หากมีการ

พัฒนาเคร่ืองอบแหง เพื่อนํามาลดความช้ืนกากมันและ

ศึกษารูปแบบการลดความชื้น ท่ีเหมาะสมจะกอใหเกิด

ศักยภาพในการนํากากมันมาใชประโยชนตอไปอยางมาก 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดศึกษาการอบแหงกากมันสําปะหลังดัวย

เคร่ืองอบแหงแบบถังหมุนเพ่ือเปนแนวทางการในการ

อบแหงกากมันสําปะหลังท่ีเหมาะสมตอไป 

 

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวของ 
 2.1 ความช้ืน 

 พริกท่ีผานการอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงแบบถังหมุน 

หมุนท่ีไดจะถูกนําไปหาความช้ืนดวยวิธีการอบดวยเคร่ืองวัด

ความช้ืน Moistureคาความช้ืนสามารถคํานวณไดดังนี้ 
 

(1) 

เม่ือ 

ผิดพลาด! ไมไดกําหนดท่ีค่ันหนาM คือความชื้นกากมัน

สําปะหลัง (%wb),  

Wiคือน้ําหนักของกากมันสําปะหลังกอนอบแหง (g),  

Wfคือน้ําหนกัของกากมันสําปะหลังหลังอบแหง (g) 
 

ในการทดสอบอบแหงจะใชตัวอยางในการปอนเขาสู

เคร่ืองอบแหงปริมาณ 40 กรัมทําการจับเวลาเพ่ือหาอัตรา

การการปอนโดยอัตราการปอนหาไดจากสมการ (2) ดังนี้  

p
w

m=
t  

(2) 

เม่ือ  

  m คือ อัตราการปอน (g/min),  

  Wp คือ น้ําหนักของกากมันสําปะหลังท่ีปอนเขา

เคร่ืองอบแหง (g),  

  t คือ เวลาท่ีใชในการอบแหง (min) 

 

 2.2 การคํานวณการทําความรอนดวยไฟฟา 

  2.2.1 ปริมาณความรอน 

			Q = m ∙ C ∙ (T − T ) (3) 
 

เม่ือ 

QHคือปริมาณความรอน (kJ) 

mpคือ ปริมาณการผลิต (Kg) 

Cpคือ ความรอนจําเพาะผลผลิต (Kg/kJ) 

Toคืออุณหภูมิผลผลิตท่ีตองการ (◦C) 

Tiคืออุณหภูมิผลผลิต (◦C) 
 

  2.2.2 ขนาดฮีตเตอร 

			W = Q /(hr	 ∙ 3600) (4) 
เม่ือ 

WHคือขนาดฮีตเตอร (kJ) 

QHคือปริมาณความรอน (kJ) 

hrคือ=ชั่วโมงการทํางานของฮีตเตอรตอวัน 

  2.2.3 พลังงานไฟฟา 

퐸 = W ∙ hr	 ∙ d (5) 
เม่ือ 

Es คือ พลังงานไฟฟา (kWh) 

WHคือ ขนาดฮีตเตอร (kJ) 

Hr คือ ชั่วโมงการทํางานของฮีตเตอรตอวัน 
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3. เครื่องทดสอบและอุปกรณทดลอง 
 3.1 เคร่ืองทดสอบ 

 

รูปที่ 1 เคร่ืองอบแหงแบบลูกถังหมุน 
 

 เคร่ืองอบแหงอาศัยหลักการพาความรอนจากฮีตเตอรช

นิดครีบนําความรอน (Finned Heater)ที่สามารถสรางความ

รอนไดสูงสุดถึง 150 ºC และใชพัดลม (Blower)เปาเพ่ือพา

ความรอนเขาสูถังอบแหงเขาถังอบท่ีความเร็วลมสูงสุด 0.8 

m/sจึงทําใหสามารถอบลดความชื้นในวัตถุดิบไดในชวงท่ี

กําหนด และสามารถปรับมุมเทเคร่ืองใหมีมุมไหลไดถึง 11º 

พรอมท้ังควบคุมความเร็วรอบมอเตอรในการหมุนถังอบแหง

ดวยระบบควบคุม Inverter และปรับความเร็วรอบท่ี 5rpm 
 

  3.1.1 พัดลม (Blower) 

 
รูปที่ 2 พัดลม Blower 

 

 พัดลม Blowerกําลังไฟฟา 1 HP ท่ีความเร็วรอบ 2950 

rpm ทําหนาท่ีพาผลิตลมไปแลกเปล่ียนความรอนจากฮีตเต

อรชนิดครีบนําความรอน(Finned Heater) เขาสูถังอบแหง

ท่ีความเร็วลมสูงสุดที่ 0.8 m/s 
  3.1.2 อุปกรณผลิตลมรอน (Heater) 

 

 
รูปท่ี 3 ฮีตเตอรครีบ Finned Heater 

 

 ฮีตเตอรครีบ Finned Heaterกําลังไฟฟา 4000w ใช

สําหรับเปนแหลงพลังงานความรอนเพ่ือใชในการอบวัตถุดิบ

สามารถใหความรอนไดสูงถึง 150 ºC 

  3.1.3 ถังอบแหง 

 
รูปท่ี 4ถังอบแหง 

 

 ถังอบแหงปรับความเร็วรอบท่ี 5rpm ทําหนาท่ีในการ

ลําเลียงวัตถุดิบหมุนใหวัตถุดิบที่อยูภายในมีการโรยตัวเพื่อ

การอบที่สมํ่าเสมอ 

  3.1.4 มอเตอรเกียร 

 
รูปท่ี 5ชุดมอเตอรเกียร 

 

 มอเตอรเกียรกําลังไฟ 0.5 HP และปรับความเร็วรอบ

ดวยชุดควบคุมเพ่ือสงกําลังขับใหกับถังอบแหงหมุนรอบ

ตัวเองเพื่อใหวัตถุดิบอบแหงสม่ําเสมอ 
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 3.2 อุปกรณและวิธีการ 

อุปกรณ 

5. เคร่ืองอบแหงแบบถังหมุน 
6. เคร่ืองช่ังน้ําหนัก 
7. ถุงใสกากมันสําปะหลัง 
8. เคร่ืองวัดอุณหภูมิ 

วัตถุดิบทดสอบ 

2. กากมันสําปะหลังสด 
วิธีการ 

7. นํากากมันสําปะหลังใสบริเวณดานหนาเคร่ืองอบ 
8. ยกสวิตตมอเตอรเกียร (ถังอบแหงหมุน) 
9. ยกสวิตตมอเตอรพัดลม 
10. ปรับความเร็วลมตามเง่ือนไขการทดสอบ 
11. ยกสวิตตฮีตเตอร 
12. ตั้งอุณหภูมิตามเง่ือนไขการทดสอบ 

หมายเหตุ:การอบกากมันสําปะหลังจะใชเวลาประมาณ 90 

นาที/กากมันสําปะหลัง40กรัม 
 

4. ผลการทดลอง 
ตารางที่1. การทดลองท่ีความเร็วลม (V) 0.8 m/s และ

อุณหภูมิ 100 °Cน้ําหนักกอนการอบกากมันสําปะหลัง 40 

กรัม(ความช้ืนกากมันสําปะหลังเร่ิมตนเทากับ 65 %) 

เวลา 

(นาที) 

นํ้าหนักหลังอบ(กรัม)คร้ังที่ 

1 2 3 4 5 풙 

30 34.0 35.0 35.0 35.0 35.0 34.8 

40 30.5 29.5 31.0 33.5 31.5 31.2 

50 28.0 30.5 30.5 27.5 28.0 28.9 

60 23.5 25.5 26.0 28.0 23.5 25.3 

70 24.0 25.0 22.0 22.0 20.0 22.6 

80 17.0 16.0 17.5 19.0 19.5 17.8 

90 14.5 15.5 14.0 14.5 14.5 14.6 
 

 
รูปท่ี 7กราฟแสดงความช้ืนท่ีลดลงท่ี V=0.8 m/s และ T=100 
oC 

 

 ผลจากการอบแหงกากมันสําปะหลังดวยเคร่ืองอบแหง

แบบถังหมุนพบวาเม่ือเวลาในการอบแหงนานขึ้นความช้ืนของ

กากมันสําปะหลังมีคาลดลงท่ีอุณหภูมิ 100 °C นั้นความชื้น

ของกากมันสําปะหลังจะลดลงต่ําสุดท่ีเวลา 90 นาที ท่ี

ความช้ืนท่ี 1.5%และในชวงความช้ืนที่ตองการ 13% ใชเวลา

อบแหงอยูในชวง 75- 80 นาที ดังตารางท่ี1 
 

ตารางท่ี2การทดลองท่ีความเร็วลม (V) 0.8 m/s และ

อุณหภูมิ 120 °Cน้ําหนักกอนการอบกากมันสําปะหลัง40

กรัม(ความช้ืนกากมันสําปะหลังเร่ิมตนเทากับ 65 %) 

เวลา

(นาที) 

นํ้าหนักหลังอบ (กรัม) คร้ังท่ี 

1 2 3 4 5 풙 

30 30.5 31.5 30.5 30.5 31.0 30.8 

40 23.5 29.0 26.0 26.0 25.0 25.9 

50 23.5 23.5 22.0 22.5 23.0 22.9 

60 19.5 23.0 23.5 21.0 20.5 21.5 

70 17.0 18.0 18.5 19.0 17.0 17.9 

80 14.8 14.2 14.2 15.0 15.2 14.6 
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รูปท่ี 8 กราฟแสดงความชื้นที่ลดลงที่ V=0.8 m/s และ T=120 oC 

 

 ผลจากการอบแหงกากมันสําปะหลังดวยเคร่ืองอบแหง

แบบถังหมุนพบวาเม่ือเวลาในการอบนานขึ้นความช้ืนของกาก

มันสําปะหลังมีคาลดลง ที่อุณหภูมิ 120 °C นั้นความช้ืนของ

กากมันสําปะหลังจะลดลงตํ่าสุดที่เวลา 80 นาที ไดความชื้น

ท่ี 1.5%และชวงความชื้นท่ีตองการ 13% ใชเวลาอบแหงอยู

ในชวง 65 - 70 นาที ดังตารางท่ี 2 

 
รูปท่ี 9 กราฟเปรียบเทียบความชื้นท่ีลดลงที่ T=100 และ 

T=120 
o
C 

 

 รูปที่ 9 เปนกราฟเปรียบเทียบความชื้นท่ีลดลงท่ี T=100 

และ T=120 
o
C พบวาเม่ือที่อุณหภูมิอบแหง 120 

o
C อัตรา

การลดความช้ืนมีคาดีกวาที่อุณหภูมิอบแหง 100 
o
C อยาง

ชัดเจนและอัตราการลดความช้ืนมีแนวโนมขนานกัน ซึ่งท่ี

อุณหภูมิอบแหง 120 
o
C ใชเวลาอบแหงกากมันสําปะหลังให

เหลือความช้ืน 13% ใชเวลาอบแหงอยูในชวง 65 - 70 นาที 
 

5. สรุปผลการทดลอง 
 คุณลักษณะการอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงสามารถลด

ความช้ืนในกากมันสําปะหลังปริมาณ 40 กรัม จากความชื้น

เร่ิมตนที่65% ลดลงเหลือ 13% ใชเวลาอบแหงเฉล่ีย65-70 

นาที ท่ีอุณหภูมิ 120 °C 

 โดยผูวิจัยมีแนวทางนําเคร่ืองอบนี้ไปใชทดลองอบแหง

ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆในทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมขอบเขต

งานวิจัยและตอยอดลงสูชุมชนอยางแทจริง นอกจากนี้ยังมี

ความตองการท่ีจะหาหนทางท่ีจะลดการใชไฟฟาลงซึ่งจะได

ทําการวิจัยในข้ันตอนตอๆไป 
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