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บทคัดยอ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเครื่องอบแหงขาวเปลือกแบบถังหมุนประหยัดพลังงานโดยระบบนํา

อากาศรอนกลับมาใชใหมและทดสอบประเมินผลการประหยัดพลังงาน เครื่องอบแหงประกอบดวย ถังหมุนทําดวย
สแตนเลส 304 หนา 2mm. มีความยาว และ เสนผานศูนยกลาง 200 และ39 cm ใชอินเวอรเตอรในการควบคุม
ความเร็ว การหมุนของถังหมุนควบคุมดวยมอเตอรเกียรกําลัง 0.5 HP หมุนดวยความเร็ว 1-3rpm ภายในถัง
ประกอบดวยเกลียว และแผนตักขาวเพ่ือใหขาวเคลื่อนท่ี มีระบบไซโคลนเพ่ือกําจักฝุนออกจากระบบ ถังดักความช้ืน
จากอากาศภายในถังบรรจุซิลิกาเจลเพ่ือนําความรอนกลับมาใชงานใหม ใชฉนวนใยแกวหุมเพ่ือลดการสูญเสียพลังงาน
ขดลวดใหความรอน ขนาด 1600 W จํานวน 3 ชุด และพัดลมเปามีมอเตอรกําลัง 0.5 HP การทดสอบท่ีอุณหภูมิ
50 60 70 และ 80oC ท่ีความเร็วของถังหมุน 1 2 และ 3 rpm เวลาท่ีขาวเปลือกอยูในถัง 15.66 10.66 และ 5.66
min ขาวเปลือก 10 kgมีความช้ืนเริ่มตน 29.7±0.6 %wb พบวาอุณหภูมิและเวลาท่ีเหมาะสมในการอบแหง คือ 70-
80oC ท่ี 1 rpm (15.66 min) ความช้ืนหลังอบ 9.2-11.8 %wb จากการทดสอบการประหยัดพลังงานพบวาลดความ
สิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะได 0.4-0.6 MJ/kg water ตอรอบการอบ ดังน้ันเครื่องอบแหงท่ีพัฒนาข้ึนจึงสามารถ
ประหยัดการใชพลังงานได

Abstract
This research’s objectives were to develop an energy saving rotary dryer for paddy using

hot air recovery system and to evaluate the energy using. Rotary dryer divided rotating cylinder
made of 304 stainless steel 2 mm of thickness, 39 cm and 200 cm of diameter and length. The
inverter was used to control speed of gear motor of 0.5 HP and rotating speeds of 1-3 rpm. The
inside of cylinder composed screw and capture flights. The cyclone system was used to dust
separating from the system. The moisture trap contained silica gel, the outlet hot air was reduced
moisture and recovered using. The fiber glass insulator was applied for reducing energy loss. The
heating box composed 3 set of 1600 W heaters and blower motor power was 0.5 HP. In the
experiment, the drying temperature was varied of 50, 60, 70 and 80oC and cylinder speed was
varied of 1, 2 and 3rpm (15.66, 10.66 and 5.66min of drying time). The initial moisture content of 10
kg paddy was 29.7±0.6 %wb. The result show that, the optimum conditions, drying temperature
and cylinder speed were 70-80oC and 1 rpm (15.66 min) and final moisture content was 9.2-11.8
%wb. From the save energy testing found that the reducing of SEC was 0.4-0.6 MJ/kg water per
drying cycle. There for, this developed dryer can save energy using
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1. บทนํา
ขาวเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญมากในประเทศไทยท้ังในดานการบริโภคและการสงออก เน้ือท่ีเพาะปลูกขาว

รวมท้ังประเทศประมาณ 72.62 million rais แบงเปนเน้ือท่ีปลูกขาวนาปประมาณ 57.01 million rais และพ้ืนท่ี
ปลูกขาวนาปรังประมาณ 15.58 million rais ผลผลิตรวมประมาณ 31 million tons ในปการผลิต2553-2554
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) เกษตรกรประสบปญหาขาวเปลอืกมีความช้ืนสูง ขายไดในราคาต่ํา และเกิดการ
เนาเสียในการเก็บรักษา สรางความเสียหายอยางมากในระบบการคาขายขาวเปลือก จากปญหาเหลาน้ีเกษตรกรจะลด
ความช้ืนขาวเปลือกโดยการตากแหงหรือเครื่องอบแหง การใชลานตากมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ี ฤดูกาล และธรรมชาติ และ
ขาวเปลือกจะมีการปนเปอนและตําหนิสูง การใชเครื่องอบแหงมีขอจํากัดเรื่องการลงทุนระยะแรกสูง แตมีขอดีคือ
สามารถควบคุมกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพผลผลิต และสามารถจัดการผลิตและการตลาดไดมากข้ึน เครื่อง
อบแหงแบบถังหมุน (rotary dryer) นํามาใชในอุตสาหกรรมตางๆเปนเวลานานมาแลว โดยแบงตามลักษณะการสัมผัส
อากาศรอนของวัตถุช้ืนไดเปนแบบตางๆ คือ แบบโดยตรง (direct) แบบโดยตรงและออม (direct and indirect) และ
แบบโดยทางออม (indirect) โดยท่ัวไปท่ีใชในอุตสาหกรรมจะเปนแบบสัมผัสอากศรอนโดยตรง (Krokida et. al.,
2007) มีการใชเครื่องอบแหงแบบถังหมุนในอุตสาหกรรมตางๆไดแก ปุยเม็ด ปูนซีเมนต เภสัชกรรม นํ้าตาลทราย เมล็ด
ธัญพืชตางๆ และอุตสาหกรรมพลาสติก (Thibault et. al., 2010, Abbasfard et. al., 2013) การพัฒนาประสิทธิภาพ
เครื่องอบแหงแบบถังหมุนจะเนนการเพ่ิมเวลาอบแหงและการใหวัตถุช้ืนสัมผัสลมรอนไดอยางท่ัวถึงโดยการออกแบบ
ครีบตัก (flights) หรือใบกวาด (Arruda et. al., 2009, Ajayi and Sheehen. 2012) อยางไรก็ตามการพัฒนาดาน
โครงสรางเครื่องอบสวนใหญจะมีความซับซอนและทําใหตนทุนสูงข้ึน ดังน้ันการพัฒนาเพ่ือลดตนทุนโดยเฉพาะการลด
การใชพลังงานและเวลาในการอบแหงโดยการใชอากาศรอนเวียนกลับมาใชใหมดวยวิธีการลดความช้ืนของอากาศรอน
(Pelegrina et. al., 1999) วิธีการลดความช้ืนของอากาศรอนวิธีหน่ึงท่ีมีการพัฒนาข้ึนโดยใชสารดูดซับความช้ืน
ประเภทเจลดูดความช้ืน (aerogel) การใชเจลดูดซับความช้ืนในอากาศเริ่มใครั้งแรกในป 1930 และ ซิลิกาเจล (silica
aerogel) ไดถูกสังเคราะหข้ึนในป1931 โดย Kistler และใชซิลิกาเจลในการอบแหงท่ีความดันปกติไดดีดูดความช้ืนได
ประมาณ 30% by weight (Bangi et. al., 2013) การวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเครื่องอบแหงแบบถังหมุนท่ี
สามารถนําอากาศรอนเวียนกลับมาใชใหมโดยการลดความช้ืนของอากาศรอนโดยใชสารดูดซับความช้ืน ทดสอบและ
ประเมินความสามารถและการประหยัดพลังงานเครื่องอบแหงขาวเปลือกแบบถังหมุน

2. วิธีการทดลอง
2.1 เครื่องอบแหงแบบถังหมุน

เครื่องอบแหงขาวเปลือกแบบถังหมุนไดถูกออกแบบ สรางและพัฒนาข้ึนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการ
เก็บเก่ียวและแปรสภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน จังหวัดขอนแกน (รูปท่ี 1)
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รูปท่ี 1 เครื่องอบแหงขาวเปลือกแบบถังหมุน

รูปท่ี 2 แผนผังเครื่องอบแหงขาวเปลือกแบบถังหมุน
รูปท่ี 2 แสดงแผนผังเครื่องอบแหงขาวเปลือกแบบถังหมุนท่ีใชในการวิจัยซึ่งมีสวนประกอบและลักษณะการ

ทํางานกลาวคือ พัดลมหอยโขงเปาอากาศสรางอัตราการไหลอากาศได 0.141 m3/s ขับดวยมอเตอรขนาดกําลัง 0.5
HP ใชเปาอากาศเขาสูระบบโดยผานถังสารดูดความช้ืน (silica gel) เพ่ือกําจัดความช้ืนออกจากอากาศเพ่ือทําให
อากาศแหงหรือเหลือความช้ืนนอยท่ีสุดและอากาศจะถูกเปาผานขดทอความรอนไฟฟาขนาดกําลัง 4.8 kW ท่ีสามารถ
ปรับตั้งและควบคุมอุณหภูมิดวยชุดควบคุมอุณหภูมิ (temperature controller) มีความแมนยําในการควบคุม ±1 oC
ทํางานโดยวัดอุณหภูมิของอากาศท่ีเขาถังหมุนดวยเทอรโมคัปเปลชนิด K สงคาอุณหภูมิไปยังชุดควบคุมอุณหภูมิ
เมื่ออากาศผานก็จะนําความรอนท่ีไดจากทอทําความรอนไฟฟา (electric heater) เขาสูตัวถังหมุน (rotary drum)
ถังหมุนสแตนเลส (SUS304) หนา 2 mm มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 39 cm ยาว 200 cm หมุนดวยระบบเฟองขับ

ชุดควบคุม

พดัลมหอยโขง่

ทอลม

ถังหมุน ถังปอน

ถังดูดความชื้น
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โดยโซขับตัวถังใหหมุนอยูบนลูกกลิ้ง 2 คู ขับดวยมอเตอรเกียรไฟฟา (electrical gear motor) ขนาดกําลัง 0.5 HP
ภายในตัวถังหมุนจะมีครีบสแตนเลสวางเปนเกลียวบังคับใหขาวเปลือกเคลื่อนท่ีตามแนวยาวถังหมุน และมีครีบขวางทํา
หนาทีตักและเทขาวเปลือกตามแนวขวางของถังหมุน ภายในถังหมุนเกิดการถายเทความรอนและมวลสารโดยทําให
ขาวเปลือกมีอุณหภูมิสูงข้ึนลดความช้ืนของขาวเปลือก ในขณะเดียวกันอากาศก็จะมีอุณหภูมิลดลงและมีความช้ืน
เพ่ิมข้ึน อากาศท่ียังรอนท่ีออกจากตัวถังหมุนจะผานถังไซโคลน (cyclone) เพ่ือดักแยกฝุนออกจากอากาศ อากาศรอน
และมีความช้ืนน้ีจะถูกดูดโดยพัดลมเปาอากาศและเปาอากาศกลับเขาสูระบบอีกเพ่ือลดการใชพลังงานของขด
ลวดความรอนไฟฟาทํางานหนักจนเกินไป สวนความช้ืนท่ีอยูในอากาศรอนจะถูกกําจัดออกดวยสารดูดความช้ืนเหลือ
ความช้ืนนอยท่ีสุด ถังปอนขาวเปลือกมีความจุ 19 kg ควบคุมการไหลดวยแผนก้ันทางไหล
2.2 การเตรียมวัสดุอบแหง

การเตรียมขาวเปลือกท่ีใชในการอบแหง ขาวเปลือกพันธุ กข 6 ความช้ืนเริ่มตน 15% (w.b.) แชนํ้า 30
min เพ่ือใหนํ้าเขาซึมเขาภายในเมล็ดขาวเปลือกแลวนําข้ึนมาผึ่งในท่ีรมท้ิงไว 12 h เพ่ือใหขาวเปลือกมีความช้ืนตามท่ี
ตองการแลวนําขาวไปหาคาความช้ืนเพ่ือทําการทดลองอบแหง

2.2.1 การทดสอบสมรรถนะเคร่ืองอบแหง
ในการอบแหงขาวเปลือกแบบถังหมุนทําการควบคุมอุณหภูมิและเวลาโดยแบงเปน 50 60 70 และ 80 oC

และกําหนดความเร็วรอบถังหมุนท่ี 1 2 และ 3 rpm โดยเปนเวลาอบแหงท่ี 15.66 10.66 และ 5.66 min ตามลําดับ
และนําตัวอยางขาวเปลือกท่ีปรับความช้ืนแลวนํ้าหนัก 10 kg เขาเครื่องอบแตละการทดลอง แลวทําการอบและจด
บันทึกคาการใชพลังงานไฟฟาโดยใชมิเตอรไฟฟา และคาความช้ืนขาวเปลือกกอนและหลังการอบทุกการทดลองดวย
วิธีการอบแหง(AOAC. 1984) โดยทํา 3 ซ้ําในแตละการทดลอง แลวนําขอมูลไปวิเคราะหผลและสรุปตอไป

2.2.2 การประเมินการประหยัดพลังงาน
ทําการอบแหงขาวเปลือกท่ีปรับความช้ืนชุดเดียวกับท่ีใชในการทดลองในขอ2.3.1 ปริมาณ10 kg โดยใช

เครื่องอบแบบถังหมุนแบงเปน 2 กรณี คือ กรณีท่ี1 แบบไมไดนําอากาศรอนเวียนกลับมาใชใหม และกรณีท่ี2 แบบนํา
อากาศรอนท่ีลดความช้ืนสัมพัทธดวยสารดูดความช้ืนเวียนกลับมาใชใหม โดยท้ัง 2 กรณีทําการควบคุมอุณหภูมิ 4
ระดับคือ 50 60 70 และ 80oC และกําหนดความเร็วรอบถังหมุนท่ี 1 rpm โดยเปนเวลาอบแหงท่ี 15.66 min ทําการ
อบและจดบันทึกคาการใชพลังงานไฟฟาโดยใชมิเตอรไฟฟา และคาความช้ืนขาวเปลือกกอนและหลังการอบทุกการ
ทดลองดวยวิธีการอบแหง (AOAC. 1984) การหาคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ (specific energy
consumption: SEC) โดยมีสมมติฐานวาอุณหภูมิอากาศคงท่ี (Tarhan et. al. 2010) หาไดจากสมการท่ี 1

SEC = 3.6 TCE/MWR (1)
เมื่อ SEC คือความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ (MJ/kg water) TCE คือ ผลรวมพลังงานไฟฟาท่ีใชท้ังหมด

ในระบบ (kWh) และ MWR คือ มวลนํ้าท่ีระเหยออกจากขาวเปลือก (kg) หาไดจากความแตกตางของความช้ืนกอน
และหลังการอบแหงคูณดวยนํ้าหนักขาวเปลือกท้ังหมด โดยทํา 3 ซ้ําในแตละการทดลอง แลวนําขอมูลไปวิเคราะหผล
และสรุปตอไป

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
3.1 ผลการทดสอบสมรรถนะเครื่องอบ

ผลการทดสอบการทํางานของเครือ่งอบแหงขาวเปลือกแบบถังหมุนประหยดัพลังงานโดยระบบนําอากาศ
รอนกลับมาใชใหม แสดงในตารางท่ี 1
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ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมรรถนะเครื่องอบแหงขาวเปลือกแบบถังหมุน
เง่ือนไขการทดลอง ความช้ืน (%w.b.) ความแตกตางความช้ืน

(%w.b.)
พลังงานท่ีใช (kWh)

อุณหภูมิ
(˚C)

เวลา
(min)

รอบ
(rpm)

กอนการอบแหง หลังการอบแหง

50
5.66 3 29.3±0.4 24.7±0.3 4.6±0.4 0.8±0.1
10.66 2 29.7±0.6 19.2±0.3 10.5±0.3 2.0±0.1
15.66 1 29.2±0.4 16.6±0.5 12.6±0.7 3.0±0.3

60
5.66 3 29.4±0.5 20.5±0.4 8.9±0.4 1.0±0.1
10.66 2 30.3±0.7 17.1±0.5 13.2±0.3 2.8±0.2
15.66 1 31.5±0.7 14.5±0.5 17.1±0.5 3.2±0.2

70
5.66 3 31.0±0.7 18.2±0.5 12.8±0.4 1.7±0.2
10.66 2 29.8±0.5 14.3±0.4 15.5±0.6 3.0±0.2
15.66 1 28.1±0.7 11.8±0.4 16.3±0.4 3.4±0.3

80
5.66 3 29.9±0.7 17.1±0.3 12.8±0.5 2.0±0.1
10.66 2 29.3±0.6 12.4±0.4 16.9±0.6 2.7±0.3
15.66 1 29.1±0.6 9.2±0.4 19.9±0.7 3.9±0.3

จากตารางท่ี 1 พบวาเมื่อเวลาเพ่ิมข้ึนความช้ืนของขาวเปลือกก็ลดลงมากตามเวลาเน่ืองจากขาวจะอยู
ภายในถังหมุนนานข้ึนทําใหขาวสัมผัสกับลมรอนนานข้ึน ผลการศึกษาคุณสมบัติของขาว เปลือกพันธุ กข 6 ทําการ
อบแหงท่ีอุณหภูมิ 50 60 70 และ 80oC เวลาท่ีขาวอยูภายในถังหมุนเปนเวลา 5.66 10.66 และ 15.66 min และ
ขาวเปลือกมีความช้ืนกอนอบระหวาง 28.1±0.7-31.5±0.7 %(w.b.) ผลการทดลองพบวา ท่ีอุณหภูมิ 50oC สามารถ
ลดความช้ืนขาวเปลือกลดลงไปได 4.6±0.4 10.5±0.3และ12.6±0.7 %(wb)ตามลําดับ ท่ีอุณหภูมิ 60oC สามารถลด
ความช้ืนขาวเปลือกลดลงไปได 8.9±0.2 13.2±0.3 และ 17.1±0.5 %(w.b.) ตามลําดับ และท่ีอุณหภูมิ 70oC ผลท่ีได
คือความช้ืนขาวลดลง 12.8±0.5 15.5±0.6 และ 16.3±0.4 %(w.b.) ตามลําดับในขณะท่ีอุณหภูมิ 80oC สามารถลด
ความช้ืนขาวเปลือกลดลงไปได 12.8±0.5 16.9±0.6 19.9±0.7 และ%(w.b.) ตามลําดับ จะเห็นไดวาเมื่ออุณหภูมิและ
เวลาอบแหงเพ่ิมข้ึนจะมีผลทําใหสามารถลดความช้ืนขาวเปลือกไดมากข้ึน และมีการใชพลังงานไฟฟาเพ่ิมข้ึนจาก
0.8±0.1-3.9±0.3 kWh.

3.2 ผลการประเมินการประหยัดพลังงาน
ผลการประเมินการประหยัดพลังงานของเครื่องอบแหงขาวเปลือกแบบถังหมุนประหยดัพลังงานโดยระบบ

นําอากาศรอนกลับมาใชใหม แสดงในตารางท่ี 2
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินการใชพลังงานเมื่อไมไดนําและนําอากาศรอนเวียนกลับมาใชใหม

เง่ือนไขการทดลอง ความช้ืน (%w.b.) ความแตกตางความช้ืน
(%w.b.)

พลังงานท่ีใช
(kWh)

ความส้ินเปลือง
พลังงานจําเพาะ

(SEC)
(MJ/kgwater)

แบบการทดลอง อุณหภูมิ
(˚C)

กอนการอบแหง หลังการ
อบแหง

แบบที่ 1 ไมไดนําอากาศ
รอนเวียนกลับ

50 29.7±0.6 18.2±0.3 11.5±0.3 3.1±0.2 9.7±0.3
60 30.3±0.7 17.6±0.5 12.7±0.3 3.2±0.3 9.1±0.5
70 29.8±0.5 15.3±0.4 14.5±0.6 3.4±0.4 8.4±0.4
80 29.3±0.6 12.8±0.4 16.5±0.6 3.9±0.4 8.5±0.2

แบบที่ 2 ไดนําอากาศ
รอนเวียนกลับ

50 29.4±0.4 16.8±0.5 12.6±0.3 3.0±0.3 8.6±0.4
60 29.8±0.6 16.1±0.5 13.7±0.4 3.2±0.2 8.4±0.2
70 28.7±0.5 13.4±0.4 15.3±0.6 3.4±0.3 8.0±0.4
80 29.4±0.7 11.7±0.4 17.7±0.6 3.9±0.3 7.9±0.3
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

จากการอบแหงขาวเปลือกท่ีปรับความช้ืนในชวง 28.7±0.5-30.3±0.7 %(w.b.) ชุดเดียวกับ ปริมาณ10 kg
แตละการทดลอง โดยกรณีท่ี1 แบบไมไดนําอากาศรอนเวียนกลับมาใชใหม และกรณีท่ี2 แบบนําอากาศรอนท่ีลด
ความช้ืนสัมพัทธดวยสารดูดความช้ืนเวียนกลับมาใชใหม โดยท้ัง 2 กรณีควบคุมอุณหภูมิ 4 ระดับคือ 50 60 70 และ
80oC และท่ีความเร็วรอบถังหมุนท่ี 1 rpm หรือเปนเวลาอบแหง 15.66 min ผลการทดลองพบวา จากการอบแหงท้ัง
2 กรณีเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึนตั้งแต 50 ถึง 80 oC ทําใหความแตกตางความช้ืนกอนและหลังอบ และ การใชพลังงานไฟฟา
เพ่ิมข้ึนจาก 11.5±0.3 ถึง 17.7±0.6 %(w.b.) และ3.0±0.3 ถึง 3.9±0.3 kWh ตามลําดับ แสดงวาอากาศรอนข้ึนทําให
ขาวเปลือกรอนมากข้ึนทํานํ้าภายในเมล็ดขาวระเหยไดมากข้ึนเปนสาเหตุทําใหความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะลดลง
จาก9.7±0.3 ถึง 7.9±0.3 (MJ/kg water) เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของการใชพลังงานมีคานอยกวาการเพ่ิมข้ึนของนํ้าท่ี
ระเหยทําใหคาการใชพลังงานตอมวลนํ้าท่ีระเหยไดลดลงตามการเพ่ิมอุณหภูมิอบแหง

เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินการประหยัดพลังงานระหวางกรณีไมไดนําอากาศรอนเวียนกลับมาใชใหม
และกรณีท่ีนําอากาศรอนท่ีลดความช้ืนสัมพัทธดวยสารดูดความช้ืนเวียนกลับมาใชใหม พบวา กรณีท่ีนําอากาศรอน
เวียนกลับมาใชใหมจะมีคาความแตกตางความช้ืนสูงกวาประมาณ 0.8-1.2 %(w.b.) แตความสิ้นเปลืองพลังงาน
จําเพาะจะต่ํากวากรณีไมไดนําอากาศรอนเวียนกลับมาใชใหมประมาณ 0.4-1.1 MJ/kg water ในทุกอุณหภูมิการ
อบแหง การท่ีผลการทดลองเปนเชนน้ีเน่ืองจากการนําอากาศรอนท่ีลดความช้ืนสัมพัทธดวยสารดูดความช้ืนเวียน
กลับมาใชใหมนอกจากทําใหใชพลังงานในการเพ่ิมความรอนใหอากาศลดลงแลวทําใหความช้ืนสัมพัทธหรือไอนํ้าใน
อากาศรอนลดลงทําใหรับการถายเทมวลนํ้าจากการระเหยจากขาวเปลือกไดมากและเร็วข้ึน ความช้ืนหลังอบแหงจะ
นอยกวาและความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะจะต่ํากวาเมื่อใชอุณหภุมิและเวลาอบแหงเทากัน
4. สรุป

เครื่องอบแหงขาวเปลือกแบบถังหมุนประหยัดพลังงานโดยระบบนําอากาศรอนกลับมาใชใหมประกอบดวย
ถังหมุนสแตนเลส 304 หนา 2mm. มีความยาว และ เสนผานศูนยกลาง 200 และ39 cm ใชอินเวอรเตอรในการ
ควบคุมความเร็ว มอเตอรเกียรกําลัง 0.5 HP หมุนดวยความเร็ว 1-3rpm ภายในถังประกอบดวยเกลียว และแผนตัก
ขาวเพ่ือใหขาวเคลื่อนท่ี มีระบบไซโคลนเพ่ือกําจักฝุนออกจากระบบ ถังดักความช้ืนจากอากาศภายในถังบรรจุซิลิกาเจล
เพ่ือนําความรอนกลับมาใชงานใหม ใชฉนวนใยแกวหุมเพ่ือลดการสูญเสียพลังงาน ขดทอความรอนไฟฟาใหความรอน
รวม 4800 W พัดลมเปามีมอเตอรกําลัง 0.5 HP จะเห็นไดวาเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมข้ึนจาก 50 ถึง 80oC และเวลาอบแหง
เพ่ิมข้ึนจาก 5.66 ถึง 15.66 min จะมีผลทําใหสามารถลดความช้ืนขาวเปลือกไดมากข้ึนจาก 4.6 ถึง 19.9 %wb
และมีการใชพลังงานไฟฟาเพ่ิมข้ึนจาก 0.8 ถึง 3.9 kWh. เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินการประหยัดพลังงาน พบวา
กรณีท่ีนําอากาศรอนเวียนกลับมาใชใหมสามารถลดความช้ืนไดมากข้ึนโดยมีคาความแตกตางความช้ืนสูงกวาประมาณ
0.8-1.2 %(w.b.) แตความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะจะต่ํากวาโดยมีคาประมาณ 0.4-1.1 MJ/kg water ในทุกอุณหภูมิ
การอบแหง ชวงอุณหภูมิและเวลาท่ีเหมาะสมในการอบแหง คือ 70-80oC ท่ี 1 rpm (15.66 min) ความช้ืนหลังอบ
11.7-13.4 %wb ลดความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะได 0.4-0.6 MJ/kg water ตอรอบการอบ ดังน้ันจึงมีความเปนไป
ไดอยางยิ่งในการประหยัดพลังงานเมื่อใชเครื่องอบแหงแบบถังหมุนน้ี

5. กิตตกิรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบพระคณุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ีใหการสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งน้ี
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