
เครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน 
 

หลักการท างาน 

เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน
ปล่อยทิ้ง หรือเครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน มีข้ันตอนการท างาน โดยเริ่มจาก
การเปิดการท างานของระบบต่างๆของเครื่องอบแห้ง หลังจากน้ันจึงน าวัสดุที่เตรียมไว้
ส าหรับน ามาอบแห้ง ป้อนเข้ายังเกลียวล าเลียงขาเข้าเพ่ือให้วัสดุถูกล าเลียงไปยังถัง
ทรงกระบอกหมุนซึ่งเป็นส่วนของการอบแห้ง (รูปที่ 1) โดยส่วนที่ 1 ของถังจะเป็นการ
อบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรด ภายในถังส่วนน้ีจะติดต้ังชุดก าเนิดรังสีอินฟราเรดโดยใช้
แก๊สแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง และติดต้ังเกลียวล าเลียงตลอดความยาวของถังส าหรับใช้
ล าเลียงวัสดุจากทางเข้าจนถึงทางออกของถัง เมื่อวัสดุเคลื่อนที่มายังส่วนที่ 2 ของถัง 
ซึ่งเป็นส่วนของการอบแห้งโดยใช้ลมร้อนปล่อยทิ้งที่ได้จากเผาไหม้ของชุดก าเนิดรังสี
อินฟราเรดมาใช้ในการอบแห้ง ภายในถังส่วนน้ีได้ติดต้ังชุดใบโปรยวัสดุเพ่ือให้วัสดุโรย
ตัวลงมาสัมผัสลมร้อนอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอระหว่างการอบแห้งจนกระทั่งวัสดุ
เคลื่อนที่ออกมายังปลายถังท าให้วัสดุมีความชื้นลดลง 

 
รูปที่ 1 หลักการอบแห้งของเครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน 
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 ในกรณีที่วัสดุที่ผ่านการอบแห้งแล้วยังมีความชื้นไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ 
ผู้ใช้งานสามารถน าวัสดุมาอบแห้งอีกครั้งให้เหลือความชื้นสุดท้ายตามที่ต้องการได้ 
หรือน าไปลดความชื้นด้วยวิธีการอื่นๆ อย่างไรก็ตามจากการทดสอบอบแห้ง
ข้าวเปลือกของผู้วิจัยและกลุ่มผู้ใช้งานจริงบางส่วนพบว่า ข้าวที่ผ่านการอบแห้งในรอบ
ที่ 1 จะมีอุณหภูมิเมล็ดประมาณ 45-60 °C (ข้ึนอยู่กับความชื้นเริ่มต้นของวัสดุและ
อุณหภูมิของชุดก าเนิดรังสีอินฟราเรด) ข้าวที่ผ่านการอบแห้งจะถูกกองรวมกันที่ส่วน
ปลายถัง ท าให้ข้าวมีการปรับสภาพความชื้นภายในเมล็ดโดยการถ่ายเทความชื้นจาก
ด้านในออกมายังบริเวณผิว ใช้เวลาประมาณ 20 -30 นาที ท าให้วัสดุมีความชื้น
สม่ าเสมอทั่วทั้ง เมล็ด ก่อนน าไปลดความชื้นอีกครั้งโดยวิธีการตากลาน เป็นอีกวิธีการ
หน่ึงที่ช่วยลดความชื้นวัสดุได้เป็นอย่างดีและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการ
อบแห้ง 
 
โครงสร้างทั่วไปของเคร่ืองอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน  
 เครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุนมดังแสดงในรูปที่ 2 และระบบควบคุม
การท างานดังรูปที่ 3 โดยมรีายละเอียดส่วนประกอบหลักของเครื่องอบแห้ง
อินฟราเรดแบบถังหมุนมีดังต่อไปน้ี 
 
หมายเลข ขื่อ/รายละเอียด/หน้าท่ี หมายเลข ขื่อ/รายละเอียด/หน้าท่ี 

1 โครงสร้างเคร่ืองอบแหง้ฯ 7 เกลียวปรับระดับถังอบแหง้ 
2 โครงสร้าง&ถังทรงกระบอกหมุน 8 ล้อเลื่อน 
3 ถังอบแห้งวัสดุ 9 ช่องทางออกวัสดุ 
4 พัดลมเป่าลมร้อน 10 ช่องทางออกลมร้อน 
5 เกลียวล าเลียงป้อนวัสดุเข้า 11 ถังบรรจุแก๊ส LPG 
6 ชุดกล่องควบคุมทางไฟฟ้า 12 หูจับยึดส าหรับเคลื่อนย้าย 
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รูปที่ 2 โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน 
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กล่องควบคุมทางไฟฟา้และชุดควบคุมหน้ากล่องของเคร่ืองอบแห้ง (รูปที่ 14) 
 

หมายเลข ขื่อ/รายละเอียด/หน้าท่ี 
1 ไฟสถานะสีขาว แสดงสถานะเคร่ืองอบพร้อมท างาน 
2 หน้าปัดแสดงแรงดันไฟฟ้า (โวลท์มิเตอร์) 
3 สวิตซ์แบบเลือกค่า ส าหรับแสดงหน้าจอการควบคุมอุณหภูมิ 
4 ปุ่มแจ้งเตือนด้วยเสียงแสดงสถานะไฟตก ไฟเกิน 
5.1 เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controller) หลอดอินฟราเรด (ตัวใน) 
5.2 เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controller) หลอดอินฟราเรด (ตัวนอก) 
6.1 ปุ่มเปิด (On) การท างานหลอดอินฟราเรด (ตัวใน) 
6.2 ปุ่มปิด (Off) การท างานหลอดอินฟราเรด (ตัวใน) 
6.3 ไฟสถานะแสดงหลอดอินฟราเรดขณะท างาน (ตัวใน) 
6.4 ไฟสถานะแสดงการจุดแก๊สหลอดอินฟราเรดผิดพลาด (ตัวใน)  
7.1 ปุ่มเปิด (On) การท างานหลอดอินฟราเรด (ตัวนอก) 
7.2 ปุ่มปิด (Off) การท างานหลอดอินฟราเรด (ตัวนอก) 
7.3 ไฟสถานะแสดงหลอดอินฟราเรดขณะท างาน (ตัวนอก)  
7.4 ไฟสถานะแสดงการจุดแก๊สหลอดอินฟราเรดผิดพลาด (ตัวนอก)  
8.1 ปุ่มเปิด (On) พัดลม 
8.2 ปุ่มปิด (Off) พัดลม 
8.3 ไฟสถานะแสดงพัดลมขณะท างาน 
8.4 ไฟสถานะแสดงมอเตอร์ขับพัดลมอยู่ในภาวะโอเวอร์โหลด 
9.1 ปุ่มเปิด (On) ถังอบแหง้ 
9.1 ปุ่มปิด (Off) ถังอบแห้ง 
9.3 ไฟสถานะแสดงถงัอบแหง้ขณะท างาน 
9.4 ไฟสถานะแสดงมอเตอร์ขับถังอบแห้งอยู่ในภาวะโอเวอร์โหลด 
10.1 ปุ่มเปิด (On) เกลียวล าเลียงป้อนวัสดุเข้า (เกลียวหมุนตามเข็มป้อนวัสดุเข้า) 
10.2 ปุ่มปิด (Off) เกลียวล าเลียงป้อนวัสดุเข้า 
10.3 ไฟสถานะแสดงเกลียวล าเลียงป้อนวัสดุเข้าขณะท างาน 
10.4 ปุ่มเปิด (On) เกลียวล าเลียงป้อนวัสดุเข้า (เกลียวหมุนทวนเข็มคายวัสดุออก) 
10.5 ปุ่มแจ้งเตือนด้วยเสียงแสดงสถานะเกลียวล าเลียงป้อนวัสดุหมุนสวนทาง 
11 ปุ่มหยุดการท างานฉุกเฉิน (Main Emergency Stop Switch) 
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รูปที่ 3 กล่องควบคุมทางไฟฟ้าและชุดควบคุมหน้ากล่องของเครื่องอบแห้ง 

 
วิธีการใช้งานเคร่ืองอบแห้ง 

(1) ชุดถังทรงกระบอกหมุน และชุดก าเนิดรังสีอินฟราเรด 
 การใช้งานชุดถังทรงกระบอกหมุน และชุดก าเนิดรังสีอินฟราเรดของ
เครื่องอบแห้งฯ ถูกรวมไว้ที่กล่องควบคุมการท างานของเครื่องอบแห้งฯ (รูปที่ 4) ซึ่งมี
ล าดับข้ันตอนการท างานดังต่อไปน้ี 
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รูปที่ 4 การติดต้ังและการใช้งานกล่องควบคุมการท างานของเครื่องอบแห้งฯ 
 

1. ตรวจสอบชุดขับเคลื่อนถังทรงกระบอกหมุน ประกอบด้วย ชุดลูกกลิ้ง
รองรับถังทรงกระบอกหมุน 4 ตัว (คู่หน้าและคู่หลัง) ชุดเฟืองขับ-เฟืองตามของชุด
เกียร์ทด เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได้ในขณะเปิดการท างานของมอเตอร์
ขับเคลื่อน พร้อมตรวจสอบการหล่อลื่นชุดเฟืองโซ่ โซ่ รองลื่นทุกตัว 

2. ตรวจสอบช่องป้อนวัสดุเข้าของเกลียวล าเลียง เพ่ือป้องกันเศษวัสดุขนาด
ใหญ่กีดขวางการท างาน 

3. ตรวจสอบช่องทางดูดของพัดลมจะต้องไม่มีเศษปิดกั้นช่องทางเข้าของ
อากาศ เพ่ือป้องกันเศษวัสดุถูกดูดเข้าไปในชุดพัดลม 

4. ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของท่อทาง ถังแก๊ส และกลิ่นแก๊ส LPG ของชุด
ก าเนิดรังสีอินฟราเรด ถ้ามีความผิดปกติให้หยุดการท างาน และตรวจสอบโดยทันที
โดยใช้ฟองสบู่หรือสเปร์เช็ครอยรั่ว รอยซึมของแก๊ส LPG 

5. ตรวจสอบถังแก๊ส LPG โดยหมุนวาล์วแก๊สให้อยู่ในต าแหน่งเปิด (On) 
และปรับชุดควบคุมแรงดันแก๊ส (Pressure Regulator) โดยให้อยู่ในช่วง 0.2-0.4 บาร์ 

6. สับสวิตซ์เมนเบรกเกอร์ ให้อยู่ในต าแหน่งเปิด (On) (เมนเบรกเกอร์อยู่
ภายในกล่องควบคุมการท างานของเครื่องอบแห้งฯ)  

7. ณ ต าแหน่งหน้ากล่องควบคุม – บิดสวิตซ์ชุดพัดลมเป่าลมร้อน ไปใน
ต าแหน่งเปิด (On) เมื่อพัดลมเริ่มการท างานแล้วให้ตรวจสอบการท างานโดยทั่วไป 
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8. ณ ต าแหน่งหน้ากล่องควบคุม – กดสวิตซ์เปิด-สีเขียว (On) ของชุด
หลอดอินฟราเรด (ตัวใน) หลอดไฟแสดงสถานะการท างานจะแสดงไฟสีเขียวข้ึน 
แสดงว่าการท างานของชุดอินฟราเรดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

9. ณ ต าแหน่งหน้ากล่องควบคุม – กดสวิตซ์เปิด-สีเขียว (On) ของชุด
หลอดอินฟราเรด (ตัวนอก) หลอดไฟแสดงสถานะการท างานจะแสดงไฟสีเขียวข้ึน 
แสดงว่าการท างานของชุดอินฟราเรดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

10. ณ ต าแหน่งหน้ากล่องควบคุม – บิดสวิตซ์ชุดถังทรงกระบอกหมุนไปใน
ต าแหน่งเปิด (On) เมื่อถังทรงกระบอกหมุนเริ่มการท างานแล้วให้ตรวจสอบการ
ท างานโดยทั่วไป 

11. เมื่อชุดหลอดอินฟราเรดทั้ง 2 ชุดท างานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้สังเกต
อุณหภูมิที่หน้าจอเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ประมาณ 800 องศาเซลเซียส หรือใกล้เคียง 
จากน้ันให้เปิดสวิตซ์การท างานของเกลียวล าเลียงป้อนวัสดุเข้า (โดยให้ตรวจสอบดังข้อ 
2) เพ่ือเริ่มต้นการอบแห้งวัสดุโดยใช้เครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน 

(2) ชุดเกลียวล าเลียง 
การใช้งานชุดเกลียวล าเลียงป้อนวัสดุเข้า ซึ่งถูกควบคุมจากกล่องควบคุม

การท างานของเครื่องอบแห้งฯ ซึ่งมีล าดับข้ันตอนการท างานดังต่อไปน้ี (รูปที่ 4) 
 

  
 

รูปที่ 4 เกลียวล าเลียงและการป้อนข้าวเปลือกที่ต าแหน่งถาดรองรับ 
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1. ตรวจสอบช่องป้อนข้าวเปลือกให้มั่นใจว่าไม่มีข้าวเปลือกเก่าอุดตันภายใน
ช่องทางป้อนของเกลียวล าเลียง ซึ่งจะท าให้เกลียวล าเลียงไม่สามารถเริ่มต้นการ
ท างานได้ และอาจท าให้มอเตอร์ไฟฟ้าเกิดความเสียหายได้ 

2. ณ ต าแหน่งหน้ากล่องควบคุม – กดสวิตซ์เปิด-สีเขียว (On) ของชุด
เกลียวล าเลียง หลอดไฟแสดงสถานะการท างานจะแสดงไฟสีเขียวข้ึน แสดงว่าการ
ท างานของชุดเกลียวล าเลียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

3. ภายหลังจากการใช้งานให้ตรวจสอบช่องทางป้อนข้าวเปลือกให้มั่นใจว่า
ไม่มีข้าวเปลือกเหลือแล้ว จากน้ันให้กดสวิตซ์ปิด-สีแดง (Off) ของเกลียวล าเลียง 

4. การน าวัสดุเหลือค้างภายเกลียวล าเลียงออกท าได้โดย กดสวิตซ์เปิด-สี
เขียว (On) ส าหรับหมุนเกลียวสวนทาง (สวิตซ์น้ีอยู่ด้านบนของสวิตซ์ในข้อ 2 ) ซึ่ง
หลอดไฟแสดงสถานะการท างานจะแสดงไฟสีเขียวข้ึน พร้อมกลับมีเสียงแจ้งเตือนทิศ
ทางการหมุนของเกลียวสวนทางเพ่ือน าวัสดุออกตลอดการท างาน 

โดยล าดับการเปิดใช้งานของเครื่องทั้งหมดแสดงดังรูปที่ 6 
(3) มาตรฐานความปลอดภัย  

 ข้อควรระวัง เน่ืองจากเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสี
อินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งมีส่วนประกอบของกลไกการเคลื่อนที่และชุด
อุปกรณ์ก าเนิดรังสีอินฟราเรด ที่สามารถท าให้เกิดอันตราย เมื่อร่างกายหรือเสื้อผ้าเข้า
ไปสัมผัสกับส่วนที่มีการเคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ให้ก าเนิดความร้อน ดังน้ันเมื่อต้องการ
ปรับแต่ง/แก้ไข เครื่องจักรควรที่จะหยุดการท างานของเครื่องก่อนทุกครั้งเพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 
 

     
รูปที่ 5 ป้ายเครื่องหมายระวังอันตราย  
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กดเปิดสวิตซ์บนตู้คอนโทรลดังน้ี 
 1) ปิดสกรูล าเลียงป้อนวัสดุเข้า 2) ปิดวาล์วถังแก็ส  3) ปิดหัวอินฟราเรด 
 4) ปิดถังหมุน (รอ 10-15 นาที หลังจากปิดหัวอินฟราเรด) 5) ปิดพัดลม  

 รูปที่ 6 ล าดับการท างานเครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน 
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ข้อมูลความปลอดภัยส าหรับเคร่ืองอบแห้ง  
1. เครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุนน้ี ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้กับ

ระบบไฟฟ้าในประเทศไทยเท่าน้ัน ซึ่งใช้ระบบไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz โดยต้นก าลัง
เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 3 ตัว ประกอบด้วย 

1.1 มอเตอร์ไฟฟ้า ส าหรับขับเคลื่อนชุดถังทรงกระบอกหมุน 1 ตัว 
ขนาด 1 แรงงม้า 

1.2 มอเตอร์ไฟฟ้า ส าหรับขับเคลื่อนชุดเกลียวล าเลียงป้อนวัสดุเข้า 1 
ตัว ขนาด 1 แรงม้า 

1.3 มอเตอร์ไฟฟ้า ส าหรับพัดลมชุดเป่าลมร้อน 1 ตัว ขนาด 1/3 
แรงม้า 
2. ชุดหลอดก าเนิดรังสีอินฟราเรด ใช้เชื้อเพลิงเหลวจากแก๊ส LPG ส าหรับ

เป็นแหล่งผลิตความร้อน โดยมีชุดกล่องควบคุมการท างาน ร่วมกับชุดควบคุมอุณหภูมิ 
(Temperature Controller) ในการควบคุมช่วงอุณหภูมใินการอบแห้ง 

3. ห้ามท าการดัดแปลง/แก้ไข ส่วนประกอบต่างๆภายในเครื่องอบแห้งฯ
และชุดกล่องควบคุมการท างาน 

4. ท าความสะอาดชุดกล่องควบคุมการท างานของเครื่องฯ โดยหลีกเลี่ยง
จากฝุ่นและความชื้น เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได้ 

5. กดปิดสวิตซ์ (STOP) ทุกครั้งที่จะหยุดการท างานของเครื่องฯ และปิด
สวิตซ์เมนเบรคเกอร์เข้ากล่องควบคุมทุกครัง้ที่หยุดการท างานในแต่ละวัน 

6. ปิดวาล์วแก๊สที่ถังแก๊สทุกครั้งที่หยุดการท างานในแต่ละวัน 
 
การแก้ไขปัญหาที่เกิดในระหวา่งใช้งานเบื้องต้น  

1. หากเกิดเสียงดังผิดปกติระหว่างที่ชุดถังทรงกระบอกหมุนก าลังหมุนอยู่ 
ให้กดปุ่มหยุด 11 (ปุ่มควบคุมแสดงในรูปที่ 3) แล้วส ารวจดูว่ามีชิ้นส่วนลูกกลิ้งรองรับ
ถังเกิดความเสียหาย หรือรองเพลาเสียหายหรือไม่   

2. หากเกลียวล าเลียงเกิดการอุดตัน มอเตอร์จะหยุดหมุนเน่ืองจากได้ปรับ
ค่าชุด over load ของมอเตอร์ขับไว้ ให้ปิดสวิทซ์ 10.2 ให้เปิดลิ้นบริเวณช่วงต้น
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เกลียวล าเลียงออก แล้วให้หมุนเพลาเกลียวล าเลียงในทิศตรงข้ามจะท าข้าวที่อุดตันอยู่
ภายในเกลียวคายออกจนหมด แล้วปิดลิ้นดังกล่าว ให้กดปุ่ม reset ของ over load 
จากน้ันให้เปิดสวิทซ์ 10.1 ให้สกรูหมุนจนท างานได้ตามปกติ 

3. ในกรณีที่พัดลมดับหรือไม่ท างาน ให้ปิดสวิทซ์การท างาน 6.2 และ 7.2 
ของหลอดอินฟราเรด ก่อน เพ่ือป้องกันไม่ให้ความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ท าให้
โครงสร้างเสียหาย  

4. ในกรณีหลอดอินฟราเรดดับ ให้ส ารวจดูว่าการดับของหลอดเกิดจาก
สาเหตุใด คือ 

4.1 แก๊ส LPG หมด ให้ท าการเปลี่ยนถังแก๊สใหม่ 
4.2 ชุดโซลินอยด์ตัดต่อแก๊สไม่ท างาน อาจเกิดจากปัญหาขัดข้องของ

วงจรที่กล่องควบคุม หรืออาจเกิดจากโซลินอยด์ช ารุดเสียหาย ให้
ติดต่อผู้มีความช านาญด้านงานไฟและควบคุมช่วยตรวจสอบและ
แก้ไข 

5. ในกรณีการจุดติดหลอดอินฟราเรดได้อัตโนมัติขัดข้อง ให้สังเกตว่าชุด
เข้ียวสปาร์คท างานหรือไม่ หากท างานอยู่อาจเกิดเน่ืองจากอากาศชื้น หรืออาจมีลม
เป่าจากพัดลม หรืออาจเกิดจากแก๊ส LPG หมด หากอากาศชื้นแก้ไขโดยใช้เปลวไฟ
ช่วยล่อจุดติดได้โดยตรงหากเกิดจากลมเป่าของพัดลม หรือกรณีแก๊ส LPG หมด ให้ท า
การเปลี่ยนถังแก๊สใหม่ (ข้อ 4.1) 
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การพัฒนานวัตกรรมเครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน 
 
  เมื่อปี พ.ศ. 2553  คณะนักวิจัยจากห้องวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยวและวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดย ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช  ผศ.ดร.สุพรรณ ย่ังยืน และคณะผู้ร่วมวิจัย ได้เริ่มพัฒนา
วิธีการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้หลักการของรังสีอินฟราเรดในระดับ
ห้องปฏิบัติการ และได้เริ่มขยายผลเทคโนโลยีเพ่ือใช้งานจริงในโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ ใน
ปี พ.ศ. 2554 โดยออกแบบและพัฒนาเป็นเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วย
รังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง ต่อมาจึงได้ด าเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่อนุสิทธิบัตร 8962 .ในปี พ.ศ. 2557 โดยมี 
นายจักรมาส เลาหวณิช และ นางสาวสุพรรณ ย่ังยืน เป็นผู้ประดิษฐ์ จากน้ันในปี พ.ศ. 
2558 คณะผู้วิจัยจึงได้เริ่มพัฒนาเครื่องอบแห้งดังกล่าวกับการลดความชื้นข้าวเปลือก 
และในห้วงเวลาเดียวกันมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้น าเครื่องอบแห้งฯ น้ีข้ึนบัญชี
สิ่งประดิษฐ์ไทย ในปี พ.ศ. 2559 และในปีเดียวกัน นักวิจัยได้รับทุนในการพัฒนาเครื่อง
อบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบ
เคลื่อนย้ายได้ จ านวน 2 เครื่อง ซึ่งเป็นโครงการวิจัยตามกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัย ในโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย โดยได้รับ
ทุนจาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) โดยเครื่องอบแห้งดังกล่าวข้างต้นเป็น
แบบโรตารีหรือถังหมุน ใช้เบอร์เนอร์อินฟราเรดแบบใช้ก๊าซแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิงสร้าง
รังสีอินฟราเรดแผ่ให้ วัสดุชื้นที่ป้อนจากด้านหน่ึงของถังด้วยเกลียวล าเลียง ใน
ขณะเดียวกันพัดลมที่ติดต้ังอยู่ด้านนอกถังจะเป่าก๊าชที่เผาไหม้ของอินฟราเรดเบอร์เนอร์
ไปยังถังส่วนที่สองเพ่ือใช้เป็นลมร้อนส าหรับอบแห้งวัสดุอย่างต่อเน่ืองและปล่อยออกที่
อีกด้านหน่ึงของถัง เครื่องอบแห้งสามารถเคลื่อนย้ายไปท างานยังสถานที่ต่างๆ ได้ง่าย มี
ความสามารถในการท างานประมาณ 0.5 – 5 ตันวัตถุดิบต่อชั่วโมง (เปลือกไม้ยูคาลิปตัส  
ข้าวเปลือก) สามารถลดความชื้นได้ 4-6 %w.b. ในเวลา 3-5 นาที นอกจากน้ันยังพบว่า
วัสดุมีสภาพร่วนข้ึนไม่เกาะติดกันท าให้สามารถน าไปย่อยลดขนาดได้ดีข้ึน ใช้เชื้อเพลิง
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ก๊าซแอลพีจี ประมาณ 1.2 กิโลกรัม/ชั่วโมง ก าเนิดรังสีอินฟราเรด และใช้ก าลังไฟฟ้ารวม
ประมาณ 3,500 วัตต์ ต้องการใช้แรงงานในการควบคุมการท างานของเครื่อง 1-2 คน จึง
เป็นเครื่องอบแห้งที่ใช้พลังงานได้อย่างคุ่มค่า ประหยัดเชื้อเพลิง และค่าจ้างแรงงาน 
เหมาะส าหรับกิจการขนาดย่อม กลุ่มเกษตรกร สามารถอบแห้งได้ทั้งวัสดุที่มีลักษณะเป็น 
ผง ก้อน เม็ด เมล็ดพืช ถือเป็นเครื่องมือทุ่นแรงที่มีความเหมาะสมส าหรับกลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อยเป็นอย่างย่ิง นอกจากน้ันยังใช้งานได้ดีใน
กิจกรรมลดความชื้นในการบวนการแปรรูปผลผลิตเกษตรอื่นๆ เช่นการท าข้าวกล้องงอก
ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคอาหารสุขภาพ ท าให้เกษตรกรสามารถจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ได้มูลค่าสูงข้ึนอย่างมาก เป็นต้น  
  จากน้ันในปีงบประมาณแผ่นดินพุทธศักราช 2560 ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 9 จังหวัดใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้แก่ อุดรธานี หนองบัวล าภู หนองคาย บึงกาฬ 
เลย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และ มหาสารคาม ซึ่งได้มีการลงนามเมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2560 โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพ่ือพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ซึ่งเป็น
ประเด็นพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัด ให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัย ขยาย
ผลองค์ความรู้ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม ดังน้ันจึงมีการขยายผลการใช้งานเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วย
รังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้อีก จ านวน 9 เครื่องเพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่และจังหวัดในการแก้ปัญหา
การท าการเกษตรและสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศของรัฐบาลตามนโยบาย “ประเทศ
ไทย 4.0” ที่ก าลังด าเนินการอยู่ และได้ด าเนินการขยายผลต่อเน่ืองมาในโครงการระยะที่ 
2 ในพ้ืนที่ 6 จังหวัดในภูมิภาคอื่นของประเทศได้แก่ จังหวัด กาฬสินธ์ุ พะเยา อุทัยธานี 
สงขลา อุตรดิตถ์ และ นครสวรรค์ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในปี พ.ศ. 2561 
  ในมิติของการยอมรับในวงวิชาการ นอกเหนือจากการข้ึนบัญชี
ทรัพย์สินทางปัญญา และบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยแล้ว เครื่องอบแห้งดังกล่าวยังได้รับรางวัล
ในระดับนานาชาติและระดับชาติ ในปีพ.ศ. 2560 และ 2562 ตามล าดับ การขยายผลการ
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ใช้งานในปัจจุบัน การขยายผลองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้
ประโยชน์ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ของประเทศ โดยเฉพาะการผลิตในภาคเกษตรกรรมของเกษตรกรให้มีความทันสมัย 
ท าให้มีสามารถแข่งขันในทางการตลาดรวมถึงเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย
โดยเกษตรกรเองได้ เป็นการสร้างรายได้และแก้ปัญหาความยากจนตามยุทธศาสตร์
ของภูมิภาค จังหวัด และชุมชนได้ น าสู่ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีข้ึน เป็นชุมชน
ที่เข้มแข็งและย่ังยืน โดยด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานเครื่องอบแห้งแบบ
ถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง สู่ผู้ปฏิบัติจริงใน
พ้ืนที่จังหวัด สุรินทร์ ก าแพงเพชร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพ้ืนที่
ปฏิบัติการตามบันทึกความเข้าใจของหน่วยงานรัฐที่ด าเนินการร่วมกับส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติได้แก่ กองทับบก (ทบ.) ต่อไปเป็นการเติมเต็มให้เกษตรกรมีปัจจัยการผลิต
โดยเฉพาะเครื่องมือทุ่นแรงที่พร้อมส าหรับการท าเกษตรกรรมในปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพข้ึน อันจะเป็นเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตในภาคการเกษตรของ
ประเทศและยกระดับอุตสาหกรรมชุมชนในยุค ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ โดย
ในรูปที่ 7 แสดงล าดับการพัฒนาเครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน 

 



 
รูปที่ 7 ล าดับการพัฒนางานวิจัยเครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังทรงกระบอกหมุน  



ผลกระทบจากการจัดการความรู้และขยายผลเทคโนโลยีเคร่ืองอบแห้ง 
  จากประเด็นปัญหาการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมในการท า
การเกษตรของเกษตรกร (รูปที่ 8) ท าให้เทคโนโลยีการอบแห้งมีความส าคัญมากข้ึน 
เพ่ือรักษาคุณภาพผลผลิตไว้ภายหลังการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะในกรณีที่ทุกภาคส่วน
สนับสนุนให้เกิดโครงการที่เกี่ยวเน่ืองกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการผลิตให้
ทันสมัย มีการน าเครื่องทุ่นแรงการเกษตรมาปรับใช้มากข้ึน ท าให้บางข้ันตอนกลุ่ม
เกษตรกรไม่สามารถปรับตัวหรือไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้งานได้ 
จึงยังจะเห็นวิธีการที่อาจไม่เหมาะสมหรือใช้แรงงานมาก และยังคงก่อปัญหาอื่น
ติดตามมาเช่น สิ่งเจือปนที่ติดไปกับผลผลิต การตากผลผลิตในสถานที่ไม่เหมาะสมเช่น
ถนน อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้ถนนได้ ดังเช่นในกรณีข้าวเปลือก
อาจต้องใช้เวลาถึง 3 วันในการลดความชื้นข้าวเปลือก กระทบต่อต้นทุนการผลิต
โดยเฉพาะค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น   
 

 
 
รูปที่ 8 เครื่องอบแห้งแบบถังหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง
แบบเคลื่อนย้ายได้สามารถน ามาปรับใช้ในกระบวนการผลิตของเกษตรกรทันที 
 

    
 

       



- 17 - 

 นอกจากผลกระทบของนวัตกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในแต่ละกลุ่ม
เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องอบแห้ง เพ่ือใช้งานในกิจกรรมของกลุ่มยังมี
รายละเอียดการด าเนินการที่แตกต่างกันทั้งในแง่การด าเนินการและการพัฒนาต่อยอด
ในรูปแบบต่างๆ ดังมีตัวอย่างรายละเอียดผลกระทบของนวัตกรรมดังน้ี 
  

การทดสอบอบแห้งขา้วเปลอืกที่ผ่านการเก็บเก่ียวมาใหม่ด้วยรถเก่ียวนวดข้าว 
  การทดสอบอบแห้งข้าวเปลือกความชื้นสูงที่ผ่านการเก็บเกี่ยวมาใหม่
ด้วยรถเกี่ยวนวดข้าว เป็นข้าวนาปรังพันธ์ุ  กข.41 ทดสอบอบแห้งที่อัตราการป้อน
ประมาณ 500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยท าการอบแห้งข้าวเปลือกที่มีความชื้นเริ่มต้น
ร้อยละ 24.02 ฐานเปียก (รูปที่ 9)  อบแห้งที่อุณหภูมิของหัวเผาอินฟราเรดหัวที่ 1 
และ 2 ประมาณ 700 °C ความเร็วลมขาเข้าถังหมุน 5.6 เมตรต่อวินาที ผลการ
ทดสอบอบแห้งดังตารางที่ 7 พบว่า ข้าวเปลือกที่ผ่านการอบแห้ง 1 และ 2 รอบ มี
ความชื้นลดลงเหลือร้อยละ 21.56 และ 19.61 ฐานเปียก อุณหภูมิข้าวเปลือกก่อนเข้า
เครื่องอบแห้ง 39.91 °C และ 44.98 °C อุณหภูมิข้าวเปลือกหลังออกเครื่องอบแห้ง 
44.58 °C และ 53.30 °C อุณหภูมิลมร้อนขาออกเครื่องอบแห้ง  49.42 °C และ 
58.03 °C และความเร็วลมขาออกถังหมุน 0.7 และ 0.4 เมตรต่อวินาที  ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
 

    
 

รูปที่ 9 การทดสอบการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบแห้งฯ  
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ตารางที่ 1  ข้อมูลการทดสอบอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบถัง
ทรงกระบอกหมุน  
ข้อมูลการทดสอบอบแห้งข้าวเปลือก อบแห้งรอบท่ี 1 อบแห้งรอบท่ี 2 

ความชื้นข้าวเปลือกเร่ิมต้นก่อนการอบแห้ง (%w.b.) 24.02 21.56 

ความชื้นข้าวเปลือกหลังอบแหง้ 1 รอบ (%w.b.) 21.56 - 

ความชื้นข้าวเปลือกหลังอบแหง้ 2 รอบ (%w.b.) - 19.61 

อุณหภูมิหัวเผาอินฟราเรด หัวที่ 1 (°C ) 701.67 709.87 

อุณหภูมิหัวเผาอินฟราเรด หัวที่ 2 (°C ) 713.39 708.80 

อุณหภูมิข้าวเปลือกก่อนเข้าเคร่ืองอบแห้ง (°C ) 32.00 35.00 

อุณหภูมิข้าวเปลือกหลังออกเคร่ืองอบแหง้ (°C ) 44.58 53.30 

อุณหภูมิกองข้าวเปลือกหลังอบแห้ง (°C ) 39.91 44.98 

อุณหภูมิอากาศแวดล้อม (°C ) 29.00 29.00 

อุณหภูมิลมร้อนขาออกเคร่ืองอบแห้ง (°C ) 49.42 58.03 

ความเร็วลมขาเข้าถังหมุน (m/s) 5.6 5.6 

ความเร็วลมขาออกถังหมุน (m/s) 0.7 0.4 

 
การทดสอบอบแห้งฮางงอกโดยใช้เคร่ืองอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน 
  ในส่วนของการน าเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบ
อินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งส าหรับทดสอบอบแห้งข้าวเปลือกแบบเพาะงอก
หรือข้าวฮางงอก ที่เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอีกอย่างหน่ึงที่นิยมบริโภคอย่าง
มากในปัจจุบัน ซึ่งก่อนหน้าน้ีการแปรรูปข้างฮางงอกจะประสบปัญหาการลดความชื้น
ต้องใช้เวลาในการตากแดดถึง 3 วัน หากช่วงใดมีสภาพอากาศที่แปรปรวนข้าวฮางจะ
มีกลิ่นเหม็นอับ และในช่วงฝนตกชุกจะท าการผลิตไม่ได้เลย ท าให้เกษตรกรขาดโอกาส
ทางการแข่งขัน สูญเสียรายได้ที่พึงจะได้รับ ดังน้ันจึงได้น าเครื่องอบแห้งฯ ทดสอบ
อบแห้งข้างฮางงอก จากผลการทดสอบโดยท าการทดสอบชุดล าเลียงและการป้อน  
ในการล าเลียงข้าวกล้องเข้าห้องอบแห้ง ซึ่งได้ทดสอบอัตราการล าเลียง และสภาวะ
ข้าวฮางงอกก่อนอบที่เหมาะสม โดยพบว่าหากป้อนข้าวฮางงอกที่น่ึงสุกใหม่ๆ และยัง
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มีไอน้ าร้อนจ านวนมากจะท าให้การล าเลียงเกิดการติดขัด ข้าวมีความฝืด ไหลได้ยาก
ข้ึนในรางล าเลียง  ดังน้ันจึงก าหนดปัจจัยควบคุมข้าวที่ผ่านการน่ึงสุกใหม่ๆ แล้วเทผึ่ ง 
เกลี่ยลดไอน้ าร้อนและอุณหภูมิของข้าวก่อนเข้าท าการอบ รูปที่ 10 
     

 
 

รูปที่ 10  การผึ่ง เกลี่ยไล่ไอน้ าร้อนเพ่ือลดอุณหภูมิข้าวเปลือกน่ึงก่อนน าไปอบแห้ง 
 

  ข้าวฮางงอกที่ผลิตตามกระบวนการของกลุ่มเกษตรกรฯ น าข้าวที่ผ่าน
การน่ึงสุกใหม่ๆ แล้วเทผึ่งลม เกลี่ยไล่ไอน้ าร้อนออกเพ่ือลดอุณหภูมิ โดยมีความชื้น
และอุณหภูมิข้าวฮางงอกก่อนอบประมาณ 24.1 ถึง 28.8 %w.b.  และ 38-44 องศา
เซลเซียส ตามล าดับ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ  10-15 นาที แล้วน าข้าวฮางงอกดังกล่าว
เข้าอบ  โดยควบคุมปัจจัยด้านเครื่องให้คงที่ ได้แก่ อุณหภูมิที่ผิ วหลอดก าเนิดรังสี
อินฟราเรด 800 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบของถังหมุน 6.5 รอบต่อนาที ซึ่งเป็น
ความเร็วที่ท าให้ข้าวเคลื่อนที่เข้าสู่ปากถังอบและออกจากถังอบใช้เวลาประมาณ 5 
นาที)  แปรค่าอัตราการป้อนแตกต่างกันสองระดับ ได้แก่ อัตราการป้อนข้าวปริมาณ
มากและน้อยต่างกัน ในที่น้ีจะเรียกว่าป้อนหนา และป้อนบาง และแปรค่าจ านวนรอบ
การอบเป็น อบ 1 รอบ และ 2 รอบ (รูปที่ 11)  
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รูปที่ 11 การทดสอบ และการใช้งานจริงอบแห้งข้าวฮางงอกด้วยเครื่องอบแห้งฯ  
  โดยผลการทดสอบข้าวฮางงอกท่ีผ่านการอบแห้งมีแนวโน้มที่มีคุณภาพ
การสีดีข้ึน โดยข้าวอ้างอิงพันธ์ุขาวดอกมะลิ105 (KDML 105) พันธ์ุทับทิมชุมแพ (ข้าว
อ้างอิง หมายถึง ข้าวที่ผ่านการแช่และน่ึงก่อนอบชุดเดียวกันแต่ข้ันตอนการลด
ความชื้นใช้วิธีปฏิบัติเดิมคือการตากแดดลดความชื้น) มีปริมาณต้นข้าว (ข้าวกล้องเต็ม
เมล็ด)ร้อยละ 61.57 และ 63.87 มีการแตกหักร้อยละ 15.4 และ 10.59 ตามล าดับ 
เมื่อผ่านการอบแห้งแล้วพบว่ามีปริมาณต้นข้าวเพ่ิมข้ึนและการแตกหักลดลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยข้าวพันธ์ุมะลิ 105 เมื่อมี
อบแห้งด้วยอัตราการป้อนข้าวหนาและอบจ านวนที่ 1 และ  2 รอบ ปริมาณต้นข้าว
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 74.03 และ 74.13 ตามาล าดับ (ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ) ซึ่ง
ข้อมูลน้ีสอดคล้องกับข้าวพันธ์ุทับทิมชุมแพโดยข้าวที่ผ่านการอบด้วยเครื่องอบแห้ง
แบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งท าให้ปริมาณ
ต้นข้าวเพ่ิมข้ึนเมื่ออบข้าว 1 รอบ  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมากจากการอบแห้งต่อเน่ืองขณะที่
ข้าวฮางงอกยังคงมีการสะสมความร้อนในเมล็ดและความชื้นสูง (ข้าวน่ึงใหม่) เกิด
ปรากฏการเจลาติไนเซชั่น (gelatinization) ท าให้เกิดการประสานรอยร้าวของเมล็ด
เกิดข้ึน   
  เมื่อพิจารณาระยะเวลาการอบแห้งของข้าวซึ่งในที่น้ีหมายถึงจ านวนครั้ง
ของการอบ คือการอบ 1 รอบ และการอบ 2 รอบ (การอบแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 
5 นาที โดยข้าวจะมีเวลาในการรับรังสีประมาณ 2-3 นาที และส่วนที่เหลือคือรับลม
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ร้อน) ท่ีมีผลต่อคุณภาพการสีของข้าว พบว่า การอบข้าวหน่ึงรอบ และอบสองรอบมี
แนวโน้มแตกหักที่ไม่แตกต่างกัน ในข้าวบางพันธ์ุการอบข้าวหน่ึงรอบมีการแตกหักที่
สูงกว่าการอบสองรอบแต่ก็ยังข้ึนกับอัตราการป้อนข้าวด้วย  
  เมื่อพิจารณาคุณภาพข้าวฮางงอกด้านที่ส าคัญอีกด้านคือ ปริมาณสาร
กาบ้า  การอบด้วยการป้อนหนาที่อัตราระหว่าง 150-200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งเป็น
อัตราที่ไม่ท าให้มีปริมาณข้าวแตกหักแตกต่างจากการป้อนข้าวบาง ดังน้ันจึงเลือก
เงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อความสามารถในการอบแห้ง คือการป้อนหนาน าไปตรวจวัด
หาค่าปริมาณสารกาบ้า ผลการศึกษาพบว่า ข้าวฮางงอกที่ผ่านการอบแห้งด้วยเครื่อง
อบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยข้าวพันธ์ุทับทิมชุมแพมีแนวโน้มที่ให้ปริมาณกาบ้าที่เพ่ิมสูงข้ึนเมื่อ
ข้าวถูกอบด้วยเครื่องอบแห้ง โดยมีปริมาณเป็น 1.63 2.60 และ 2.96 มิลลิกรัม/100 
กรัมข้าว ส าหรับข้าวอ้างอิง อบแห้ง 1 รอบ และ 2 รอบ ตามล าดับ   
 

การใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายในการอบแห้ง 
 
การทดสอบการท างานและความสามารถในการท างานของเคร่ืองอบแห้ง 

ใช้งานเครื่องเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสี
อินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งได้ท าการทดสอบการท างานรวมถึงวิเคราะห์การใช้
พลังงานและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการอบแห้ง โดยมีข้ึนตอนการทดสอบดังต่อไปน้ี 

 การทดสอบการท างานของเครื่องอบแห้งฯ โดยทดสอบในสภาวะ
เครื่องเดินตัวเปล่า และขณะเครื่องมีภาระ ได้แก่ ความเร็วรอบของชุดอุปกรณ์ 
ความสามารถในการล าเลียงเมื่อป้อนข้าวเปลือกความชื้นเริ่มต้นร้อยละ 24.02 ฐาน
เปียก เข้าสู้ระบบอบแห้งโดยผ่านเกี่ยวล าเลียงไปยังถังทรงกระบอกหมุนแล้วท าการ
ทดสอบอัตราการล าเลียงข้าวเปลือกผ่านถังทรงบอกหมุน พบว่าสามารถรองรับอัตรา
การป้อนได้มากกว่า 500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราการป้อนที่ยังไม่เต็มเกลียว
ล าเลียงโดยเครื่องอบแห้งยังสามารถเพ่ิมอัตราการป้อนให้สูงข้ึนได้ข้ึนอยู่กับความ
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เหมาะสมในการใช้งาน ส าหรับความเร็วลมขาออกถังทรงกระบอกหมุน มีค่าเท่ากับ 
0.7 เมตรต่อวินาที เมื่อป้อนข้าวเปลือกเข้าไปในระบบอบแห้ง ในส่วนท้ายของถังน้ัน 
ข้าวจะถูกโปรยให้ลอยตัวในอากาศ ซึ่งจะเป็นตัวต้านการไหลของอากาศ จึงท าให้
ความเร็วลมขาออกลดลงเหลือ 0.4 เมตรต่อวินาที หลังผ่านการอบแห้ง 1 รอบ 
ข้าวเปลือกมีความชื้นลดลงเหลือร้อยละ 21.56 ฐานเปียก และเมื่อผ่านการอบแห้ง 2 
รอบ ข้าวเปลือกมีความชื้นลดลงเหลือร้อยละ 19.61 ฐานเปียก  (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 2 ข้อมูลการทดสอบการท างานของเครื่องอบแห้งฯ 

ข้อมูลการทดสอบเคร่ืองอบแห้ง 

ความเร็วรอบเกลียวล าเลียงขณะเคร่ืองอบแห้งยังไม่มีภาระ (rpm) 65.24 

ความเร็วรอบเกลียวล าเลียงขณะเคร่ืองอบแห้งมีภาระ (rpm) 64.38 

ความเร็วรอบถังทรงกระบอกหมุน (rpm) 6 

ความเร็วลมขาเข้า (m/s) 5.6 

ความเร็วลมขาออกในขณะที่ยังไม่ป้อนข้าวเปลือก (m/s) 0.7 

ความเร็วลมขาออกในระหว่างอบแห้งข้าวเปลือก (m/s) 0.4 

อัตราการป้อน (kg/h) 517.5 

ความชื้นเร่ิมต้นข้าวเปลือก (%w.b.) 24.02 

ความชื้นข้าวเปลือกระหว่างอบแหง้ รอบที่ 1 (%w.b.) 21.56 

ความชื้นข้าวเปลือกระหว่างอบแหง้ รอบที่ 2 (%w.b.) 19.61 

 
 การประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนในการอบแห้ง
ในข้ันตอนน้ีมีวิธีการทดสอบโดยการสุ่มวัดค่าปริมาณน้ าระเหยจากการวัดค่าความชื้น
ข้าวเปลือก เพ่ือน าไปวิเคราะห์การใช้พลังงานจ าเพาะรวม และวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ของเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนฯ โดยการวัดก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์โดย
วัดภายในตัวควบคุมด้านกระแสไฟเอาท์พุทที่ส่งจ่ายไปยังมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆที่ใช้ขับอุปกรณ์ต่างๆแล้วน ามาค านวณหาค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในหน่วยกิโลวัตต์
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ชั่วโมง และค านวณหาความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าจ าเพาะ โดยเครื่องอบแห้งฯ มี
อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ขับเคลื่อนในระบบต่างๆ ดังต่อไปน้ี  
 1. เกลียวล าเลียงข้าวเปลือกเข้าเครื่องอบแห้ง ใช้มอเตอร ์1 เฟส แรงดัน 
220 โวลต์ ขนาด 1 แรงม้า เป็นต้นก าลังในการขับเคลื่อน  
 2. เกลียวล าเลียงข้าวเปลือกออกจากเครื่องอบแห้ง ใช้มอเตอร์ 1 เฟส 
แรงดัน 220 โวลต์ ขนาด 1 แรงม้า เป็นต้นก าลังในการขับเคลื่อน 
 3. ถังทรงกระบอกหมุน ใช้มอเตอร์ 1 เฟส แรงดัน 220 โวลต์ ขนาด 1 
แรงม้า เป็นต้นก าลังในการขับเคลื่อน 
 4. พัดลมเป่าอากาศเข้าไปยังถังทรงกระบอกหมุน ใช้มอเตอร์ 1 เฟส 
แรงดัน 220 โวลต์ ขนาด 1/3 แรงม้า เป็นต้นก าลังในการขับเคลื่อน 
 ในส่วนการวิเคราะห์พลังงานความร้อนของเครื่องอบแห้งแบบถัง
ทรงกระบอกหมุนฯ ใช้แหล่งพลังงานเพียงชนิดเดียวคือแก๊สแอลพีจี (LPG) ส าหรับ
เป็นเชื้อเพลิงให้กับก าเนิดรังสีอินฟราเรด และน าลมร้อนปล่อยทิ้งที่ได้จากการเผาไหม้
มาใช้ในข้ันตอนการอบแห้งด้วยลมร้อน ดังน้ันจึงวิเคราะห์ค่าพลังงานจากเชื้อเพลิง
แก๊สแอลพีจีเพียงอย่างเดียว โดยวัดปริมาณการใช้แก๊สแอลพีจีที่ใช้อบแห้งด้วยเครื่อง
ชั่งน้ าหนักดิจิตอล ตลอดการการทดสอบอบแห้ง แล้วน ามาค านวณหาปริมาณแก๊ส
แอลพีจีที่ใช้ในหน่วยกิโลกรัมต่อชั่วโมง จากน้ันน าค่าที่ได้ มาค านวณหาความ
สิ้นเปลืองพลังงานความร้อนจ าเพาะ 
 จากการทดสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนใน
การอบแห้ง  พบว่าการทดสอบอบแห้งข้าวเปลือกที่ความชื้นเริ่มต้นร้อยละ 24.02 
ฐานเปียก เมื่อผ่านการอบแห้ง 1รอบ ข้าวเปลือกมีความชื้นลดลงเหลือร้อยละ 21.56 
ฐานเปียก เครื่องอบแห้งมีการใช้พลังงานจ าเพาะรวมในการอบแห้ง 4.74 MJ/ kg 
water evap. โดยแบ่งออกเป็น พลังงานไฟฟ้าจ าเพาะ 0.76 MJ/ kg water evap. 
และ พลังงานความร้อนจ าเพาะ 3.98 MJ/ kg water evap. (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลการวิเคราะห์การใช้พลงังานในการอบแห้ง 

ข้อมูลการวิเคราะห์การใช้พลังงานในการอบแห้ง 

อัตราการป้อนข้าวในเคร่ืองอบแห้ง (kg-wet matter/h), (403.16 kg-dry 
matter/h) 

500 

ความชื้นข้าวเปลือกเร่ิมต้น (%w.b) , (31.61 % d.b.) 24.02 

ความชื้นข้าวเปลือกหลังอบแหง้ 1 รอบ (%w.b) , (27.49 % d.b.) 21.56 

ก าลังใช้ไฟฟ้าของเคร่ืองอบแหง้ (kw) 3.5 

ปริมาณการใช้แก๊สแอลพีจี (kg/h) 1.32 

ค่าความร้อนของแก๊สแอลพีจี HHV (MJ /kg) 50.152 

อัตราน้ าระเหย (kg water evap./h) 16.46 

พลังงานไฟฟ้ารวม (MJ/h) 12.6 

พลังงานความร้อนจากแก๊สแอลพีจี (MJ/h) 66.2 

พลังงานไฟฟ้าจ าเพาะ (MJ/ kg water evap.) 0.76 

พลังงานความร้อนจ าเพาะ (MJ/ kg water evap.) 3.98 

พลังงานจ าเพาะรวม (MJ/ kg water evap.) 4.74 

 
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการอบแห้ง 
 ส าหรับการวิเคราะห์วิเคราะหค์่าใช้จ่ายในการอบแห้งอบแห้งข้าวเปลือก 
ได้พิจารณาจากสมมติฐานการวิเคราะห์ โดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจากกรณีกู้เงิน
ลงทุนซื้อเครื่องอบแห้ง กรณีแหล่งทุนสนับสนุนเครื่องแหง้ และกรณีใช้แรงงานคนใน
การตากลาน  โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายคงที่ และค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ  
 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการอบแห้งโดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจากกรณีกู้
เงินลงทุนซื้อเครื่องอบแห้ง กรณีแหล่งทุนสนับสนุนเครื่องแห้ง และกรณีใช้แรงงานคน
ในการตากลาน (แสดงในตารางที่ 4) พบว่ามีค่าใช้จ่ายในการอบแห้งเท่ากับ  322  
214 และ 240  บาทต่อตันข้าวเปลือก ตามล าดับ กรณีกู้เงินลงทุนซื้อเครื่องอบแห้ง
น้ันมีค่าใช้จ่ายในการอบแห้งสูงสุด เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายลงทุนเริ่มแรกจากการซื้อ
เครื่องอบแห้งและค่าดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินมาลงทุน ส่วนกรณีมีแหล่งทุนสนับสนุน
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เครื่องแห้งน้ันมีเฉพาะในส่วนของค่าใช้จ่ายแปรผันจากการอบแห้ง และไม่มีค่าใช้จ่าย
ของการลงทุนเริ่มแรกจึงท าให้ค่าใช้จ่ายต่ ากว่ากรณีกู้ เงินลงทุนซื้อเครื่องอบแห้ง 
ส าหรับกรณีใช้แรงงานคนในลดความชื้นข้าวเปลือกโดยการตากลานมีค่าใช้จ่ายจาก
การจ้างแรงงานคนในการตากข้าวเพียงอย่างเดียว (ในกรณีที่กลุ่มเกษตรกรมีลานตาก
แล้ว) อย่างไรก็ดีกรณีใช้เครื่องอบแห้งสามารถอบแห้งข้าวเปลือกให้เหลือความชื้นต่ า
กว่าร้อยละ 14 ฐานเปียกได้ในระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน ส่วนการใช้แรงงานคนในการ
ตากลานต้องใช้ระยะเวลาในการลดความชื้นข้าวเปลือก 2-3 วัน จึงสามารถเก็บรักษา
ข้าวเปลือกได้ ท าให้ความสามารถในการลดความชื้นต่อปีต่ ากว่าการใช้เครื่องอบแห้ง
และต้องใช้พ้ืนที่ในตากค่อนข้างมาก และยังเสี่ยงต่อสภาวะอากาศที่ไม่เอื้ออ านวยซึ่ง
อาจส่งผลให้การลดความชื้นล่าช้าและท าให้ผลผลิตเสียหายได้ ดังน้ันการอบแห้ง
ข้าวเปลือกโดยใช้เครื่องอบแห้งฯในสภาวะที่อากาศไม่เอื้ออ านวยจึงสามารถลดความ
เสี่ยงต่างๆจากด้านปัจจัยแวดล้อม เช่น อากาศชื้น ฝนตก ฝุ่น สิ่งเจือปนต่างๆ และยัง
เพ่ิมปริมาณการผลิต จากความสามารถในการท างานที่เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ันแล้วการใช้
เครื่องอบแห้งฯร่วมกับการตากลาน และการเพ่ิมความสามารถในการอบแห้งต่อปี ยัง
เป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการอบแห้งต่อตันข้าวเปลือกได้เป็นอย่างดี 
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ตารางที่ 4 ข้อมูลการวิเคราะห์ค่าใชจ้่ายในการอบแห้งกรณีรูปแบบได้รับการ
สนับสนุน กรณีรูปแบบลงทุนซื้อ และกรณีใช้แรงงานคนในการตากลาน 
ความสามารถและค่าใช้จ่ายใน

การอบแห้ง 

กรณีลงทุนซ้ือเครื่องอบ
แห้งฯ 

กรณีได้รับสนับสนุนเครื่อง
อบแห้งฯ 

กรณีใช้
แรงงานคน 

 เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขที่ 3 เงื่อนไขที่ 4 ตากลาน 1
ครัวเรือน 

มูลค่าเครื่องอบแห้ง (บาท)                                      400,000 400,000 400,000 400,000 - 

อัตราดอกเบี้ยกู้เงิน (%) 5 5 5 5 - 

เวลาในการท างาน (วันต่อปี) 120 60 120 60 4 

เวลาในการอบแห้ง (ชั่วโมงต่อ
วัน) 

10 10 10 10 - 

ความสามารถในการท างาน (ตัน
ต่อปี) 

600 300 600 300 10 

อายุการใช้งาน (ปี) 10 10 10 10 - 

ค่าบ ารุงรักษา (บาทต่อปี)                    6,000 6,000 6,000 6,000 - 

ค่าไฟฟ้า (บาทต่อปี) 12,000 6,000 12,000 6,000 - 

ค่าใช้จ่ายแก๊สแอลพีจี (บาทต่อปี) 36,000 18,000 36,000 18,000 - 

ใช้แรงงาน (คนต่อวัน)  
อัตรา 300 บาท/คน-วัน 

2 2 2 2 3 

ค่าจ้างแรงงาน (บาทต่อปี) 72,000 36,000 72,000 36,000 3,600 

ค่าใช้จ่ายคงที่ 42,000 42,000    -     -     -  

ค่าใช้จ่ายแปรผัน 168,000 108,000 126,000 66,000    -  

ค่าใช้จ่ายในการอบแห้ง 

 (บาทต่อตันข้าวเปลือก) 

280 360 210 220 360 

ค่าใช้จ่ายในการอบแห้งลดลง 

(บาทต่อตันข้าวเปลือก) 

80 0 150 140    -  

หากรับจ้างอบแห้ง 

 (บาทต่อตันข้าวเปลือก) 

450 450 450 450   

รายได้ต่อปตี่อป ี 102000 27000 144000 69000   
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ข้อควรระวังในการใช้งาน 
 

1. อุปกรณ์หรือช้ินส่วนเคลื่อนท่ี เช่นถังหมุน ไม่ควร
ยื่นมือหรืออวัยวะอ่ืนใดเข้าไปใกล้หรือสัมผัส เพราะ
เสี่ยงต่อการกระแทกได้ 

2. การป้อนวัสดุจากเกลียวล าเลียง ซึ่งมีช่องด้านล่าง
ของถังป้อนกั้นด้วยลิ้นอยู่  ห้ามน าอุปกรณ์หรือ
อวัยวะเข้าไปสัมผัส เพราะจะท าให้เกิดอันตรายได้ 

3. ก่อนใช้งานทุกครั้งให้ตรวจสอบถังและระบบส่งจ่าย
แก๊ส ถ้าหากมีกลิ่นให้ท าการซ่อมบ ารุงทันที 

4. ตรวจสอบลักษณะการท างานท่ีเป็นปกติของ
หลอดอินฟราเรดต้องเป็นสีแดงไม่มีเปลวไฟลุกลาม 

5. ให้ต่อสายดินเข้ากับโครงของเครื่องอบแห้งทุกครั้งท่ี
มีการใช้งาน 

6. เมื่อมีเสียงดังปกติจากการใช้งาน ให้หยุดการ
ท างานเพื่อตรวจสอบความผิดปกติ 

7. ปรับต้ังความลาดเอียดของถังหมุนไม่เกิน 6 องศา 
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ค าเตือน 
 

1. ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ ส่วนประกอบ สายไฟฟ้า 
ภายในกล่องควบคุม ก่อนได้รับค าแนะน าหรืออนุญาต
จากผู้ผลิต 

2. ระบบไฟฟ้าของเครื่องอบแห้งนี้มีความต่างศักย์ไฟฟ้า 
220 โวลท์ ซึ่งท าให้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ 

3. ให้มีการตรวจสภาพสายดิน ข้อต่อไฟฟ้า ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

4. ให้มีการตรวจสอบสายไฟฟ้าอยู่ในสภาพไม่ขาดหรือ
เกิดความเสียหายท่ีจะส่งผลต่อการเกิดไฟฟ้าดูด/ไฟ
ฟ้าช๊อตได้ 

5. ห้ามไม่ให้เด็กเล็กเข้าใกล้เครื่องอบแห้ง โดยเฉพาะ
ส่วนช้ินส่วนท่ีมีการหมุน เพราะจะท าให้เกิดการหนีบ
ทับอวัยวะส าคัญได้  
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การติดต่อประสานงาน 
 
นักวิจัย 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา 

ห้องวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย 
จ.มหาสารคาม 44150  
โทรศัพท์ 043-754316 โทรศัพท์มือถือ 081-5444408  
และ 080-4125684 
 
สร้างโดย  
บริษัท อาทิตย์จักรกล จ ากัด  
39/46-47 หมู่ 9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 
10230 โทร 02-510-1339, 02-509-2884 แฟกซ์ 02-943-1814  
 

http://www.artith.com 

 
สนใจติดต่อได้ท่ี: คุณระพี บุญบุตร  โทร 081-9134324  

http://www.artith.com/

