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งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาสมรรถนะและประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องอบแหงแบบพาหะลมในดานอัตราการระเหยน้ําเชิง
ปริมาตร สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนเชิงปริมาตร และความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ ขาวเปลือกความชื้นเริ่มตน 25-30% db
อบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบพาหะลม โดยใชอุณหภูมิอากาศขาเขาเทากับ 90 110 130 และ 150°C ความเร็วลมของอากาศเทากับ
15.5 และ 16 m s-1 อัตราการปอนขาวเปลือก 40.88 และ 46.93 kgdry solid h-1 จากการทดลองพบวาอัตราการระเหยน้ําเชิงปริมาตร
และสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนเชิงปริมาตรเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิของอากาศ ในกรณีการอบแหงที่อุณหภูมิ 150°C ความเร็วลม
15.5 m s-1 อัตราการปอนขาวเปลือก 46.93 kgdry solid h-1 สามารถลดความชื้นไดสูงสุด 7.25% db นอกจากนี้ความสิ้นเปลืองพลังงาน
จําเพาะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิของอากาศขาเขาเพิ่มขึ้นอีกดวย ในการศึ กษาครั้งนี้เงื่อนไขการอบแหงที่ อุณหภูมิ 90°C ความเร็วลม
16 m s-1 อั ต ราการป อ นข า วเปลื อ ก 46.93 kgdry solid h-1 ทํ า ให ค วามสิ้ น เปลื อ งพลั ง งานจํ า เพาะน อ ยที่ สุ ด เท า กั บ 3.42
kWh kgwater evaporated-1
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คําสําคัญ: การอบแหง, พาหะลม, ขาวเปลือก
Abstract

TS

The objective of this study is to study of performance and energy efficiency of pneumatic dryer for paddy in
terms of volumetric water evaporation rate, volumetric heat transfer coefficient and specific energy consumption.
Paddy with initial moisture content of 25-30% db was dried with the pneumatic dryer. The inlet air temperatures
and velocities were varied at 90, 110, 130 and 150°C and 15.5 and 16 m s-1 respectively. The feed rate of paddy
rice was varied at 4 0 . 8 8 and 4 6 . 9 3 kgdry solid h-1 . It was found that the volumetric water evaporation rate and
volumetric heat transfer coefficient increased with the increase in inlet air temperater. The drying condition at inlet
air temperature of 150°C, velocity of 15.5 m s-1 and feed rate of 46.93 kgdry solid h-1 can reduce a moisture content
up to 7.25% db. Moreover, the specific energy consumption also increased with the increase in inlet air temperater.
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The lowest specific energy consumption (3.42 kWh kgwater evaporated-1) was found at the inlet air temperature of 90°C,
velocity of 16 m s-1 and feed rate of 46.93 kgdry solid h-1.
Keywords: Drying, Pneumatic, Paddy
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meterials) เชน แปง หรือมันสําปะหลัง เปนตน โดยขอดีที่เห็น
ไดชัดของเครื่องอบแหงแบบนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องอบแหง
แบบลมรอน ซึ่งเปนระบบการอบแหงแบบดั้งเดิมไดแก ใชเวลาใน
การอบแห ง น อ ยกว า ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการไหลของอนุ ภ าคและ
อากาศในระบบจะเปนแบบขนานรวมไปถึง อุณหภูมิของลมรอน
ที่ใช ณ. บริเวณทางเขาเครื่องอบแหงที่สูง แมวาการใชอัตราการ
ไหลของลมในระบบต่ําก็ตาม นอกจากนี้กระบวนการอบแหงยัง
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึงพื้นที่การถายเทความรอนสูงดวยอัน
เนื่องจากการกระจายตัวของวัสดุในกระแสลมรอน กระบวนการ
อบแหงสําหรับ เครื่องอบแหงแบบนี้เริ่มจากการที่วัสดุถูกปอนเขา
สูระบบและถูกทําใหแหงในขณะที่เคลื่อนที่ไปพรอมกับลมรอน
จากนั้นวัสดุจะถูกแยกออกจากกระแสลมรอนดวยไซโคลน
กระบวนการลดความชื้ น ของวั ส ดุ ด ว ยเครื่ อ งอบแห ง แบบ
พาหะลมเกิ ด ขึ้ น ขณะที่ วั ส ดุ ที่ มี ค วามชื้ น สั ม ผั ส กั บ ลมร อ นใน
ระหวางการลําเลียงวัสดุใหเคลื่อนที่ โดยลมรอนดังกลา วนี้จะทํา
หนาที่สองอยางคือ เปนตัวกลางในการอบแหงและเปนตัวพาวัสดุ
ใหเคลื่อนผานระบบไปได ขอดีของเครื่องอบแหงแบบพาหะลม
เช น โครงสร า งไม ซั บ ซ อ น ไม มี ชิ้ น ส ว นที่ เ คลื่ อ นไหวมากนั ก
สามารถขนถายวัสดุในระหวางการอบแหงโดยไมตองมีอุปกรณ
อื่นชวยพา การอบแหงเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอเนื่องจากวัสดุเกิด
การกระจายในกระแสลมรอนอยางทั่ วถึ ง มีพื้นที่สัมผัสในการ
ถายเทความรอนมาก และเหมาะกับวัสดุที่มีความไวตอความรอน
เนื่ อ งจากเวลาที่ ใ ช ใ นการอบแห ง สั้ น มาก (Brode and Lavy,
2006) เทคนิคนี้จึงถูกนําไปประยุกตใชใน การอบแหงผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรมากมาย Kaensup et al (2006) ได ทํ า การ
อบแห ง ข า วเปลื อ กด ว ยวิ ธี พ าหะลม สามารถลดความชื้ น
ขาวเปลือกจาก 24% wb จนถึงความความชื้น 18% wb ในเวลา
เพียง 3-4 วินาที โดยไมสูญเสียคุณภาพของขาว
ด ว ยเหตุ ผ ลที่ ก ล า วข า งต น ผู วิ จั ย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะพั ฒ นา
ระบบการอบแห ง แบบพาหะลม โดยศึ ก ษาผลกระทบของ
อุณหภูมิอากาศ ความเร็วลม อัตราปอนวัสดุ ทีม่ ีผลตอ สมรรถนะ
และประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องอบแหงแบบพาหะลม
ในดานอัตราการระเหยน้ําเชิงปริมาตร สัมประสิทธิ์การถายเท
ความรอนเชิงปริมาตร และความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ ซึ่งผล
ที่ ไ ด จ ากการทดสอบสามารถนํ า ไปใช เ ป น ข อ มู ล ในการพั ฒนา
เครื่องอบแหงแบบพาหะลมในระดับอุตสาหกรรมตอไปในอนาคต
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1 บทนํา
เนื่องดวยประเทศไทยเปนประเทศที่มีพื้นที่เหมาะสมตอการ
เพาะปลูก และประชากรสวนใหญในประเทศไทยประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป น ส ว นมาก ข า วเป น ผลผลิ ตทางการเกษตรที่มี
ความสําคัญตอประเทศไทย เนื่องจากประชากรของประเทศไทย
บริโภคขาวเปนอาหารหลัก อีกทั้งขาวยังเปนสินคาสงออกที่ทํา
รายไดใหแกประเทศไทยในแตละปเปนจํานวนมาก โดยสงออกไป
ยั ง ประเทศตา งๆ ทั่ ว โลก ซึ่ งถื อ ได ว า ข า วเป น พืชเศรษฐกิจที่มี
ความสํ า คั ญ เป น อย า งมากต อ ประเทศไทย ปริ ม าณข า วที่
เพาะปลูกนั้นมีจํานวนมาก ซึ่งถามีการจัดเก็บไมดีจะทําใหขาว
เสี ย หายเนื่ อ งจากความชื้ น ได การเก็ บ รั ก ษาข า วเปลื อ กที่ มี
ความชื้ นเกิ น 14% db อาจทํ า ใหเมล็ดขา วเปลือ กไดรับความ
เสียหายจากจุลินทรีย ขบวนการลดความชื้นมีอยู 2 วิธีคือ วิธี
แบบธรรมชาติ และการลดความชื้นดวยเครื่องอบแหง แตอยางไร
ก็ตามการอบแหงแบบธรรมชาติใชเวลานานพอสมควร และปจจัย
อีกอยางหนึ่งก็คือไมสามารถควบคุมสภาพแวดลอม สภาพดินฟา
อากาศและมีการเสียตนทุนเพิ่มมากขึ้นอีกดวย เชน ตนทุนที่ตอง
ใชพื้นที่ลานตาก คารถเกลี่ย คาแรงงาน และยังมีการเสียหาย
เนื่ อ งจากการใช ร ถตั ก รวมถึ ง พวกสั ต ว ต า งๆ ที่ ม ากิ น เมล็ ด
ขาวเปลือก
ในปจจุบันการใชเครื่องอบแหงสามารถแกปญหาดังกลาวได
เนื่องจากไมจําเปนตองคํานึงถึงสภาพภูมิอากาศเหมือนแบบวิธี
ทางธรรมชาติและสามารถที่จะลดความชื้นขาวเปลือกไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากกวา ดวยการลดความชื้นดวยเครื่องอบแหงแบง
ไดเปน 2 แบบ คือ แบบไมตอเนื่อง และแบบตอเนื่อง ในประเทศ
ไทยเครื่องอบแหงแบบไหลตอเนื่องที่ไดรับความนิยมใชกันมากคือ
เครื่องอบแหงแบบเมล็ดพืชไหลสวนกับกระแสอากาศ แตเครื่อง
อบแหงชนิดนี้มีขอเสียอยูที่ใชเวลาในการอบแหงเปนเวลานาน
ประมาณ 4-5 วั น ทํ า ให เ สี ย ค า ใช จ า ยในเรื่ อ งของพลั ง งาน
เชื้อเพลิงที่ใหความรอ นและพลั งงานไฟฟ าของมอเตอร พั ด ลม
จํานวนมาก จากงานวิจัยการอบแหงขาวเปลือกที่ผานมาสามารถ
ใชอุณหภูมิลมรอนในชวง 90-170°C (Sivakumar et al, 2016)
เครื่ อ งอบแห ง แบบพาหะลม (Pneumatic dryer) ได ถู ก
นํามาใชงานในอุตสาหกรรมเปนระยะเวลานานแลวซึ่งเครื่องอบ
แห ง แบบนี้ เ หมาะที่ จ ะนํ า มาใช กั บ วั ส ดุ อ นุ ภ าค (Particulate
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Figure 1 Schematic diagram of the pneumatic dryer
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(1)

โดย db คือ ความชื้นมาตรฐานแหง
w คือ มวลของขาวเปลือกเปยก (kg)
d คือ มวลของขาวเปลือกแหง (kg)

2.3 วิธีการการทดลอง
นําขาวเปลือกที่ผานการเตรียมความชื้นเริ่มตน 25-30% db
มาทดลองในเครื่องอบแหงแบบพาหะลม ที่อุณหภูมิอากาศขาเขา
90 - 150°C ความเร็วของอากาศขาเขา (Inlet air velocity: V)
15.5 m s-1 และ 16 m s-1 ที่ อั ต ราการปอ นวัสดุ (Feed rate:
Wp) 40.88 และ 46.93 kgdry solid h-1
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2.1 วัตถุดิบ
ขาวเปลือกพันธุปทุ มธานี 1 ซึ่งมีความชื้นเริ่มตน ประมาณ
11.5% db จากศูนยวิจัยขาวปทุมธานี เพื่อใหไดขาวที่มีความชื้น
ใกลเคียงกับความชื้นหลังการเก็บเกี่ยว ทําไดโดยการสเปยน้ํา
ประมาณ 164 g ตอขาวเปลือก 1 kg โดยคํานวณปริมาณน้ําได
จากสมการการหาความชื้น (สมการที่ 1) คลุกเคลาใหเขากันในถัง
หลังจากนั้นบรรจุใสถุงปดมิดชิด แลวนําไปแชในตูเย็น 4°C เปน
เวลา 3 วัน จะไดขาวเปลือกที่มีความชื้น 25-30% db เพือ่ นําไป
ทดลอง
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2.2 อุปกรณ
เครื่องอบแหงแบบพาะลม (Figure 1)ประกอบไปดวยพัดลม
แรงดันสูง (HASCON, model 132S–4, China) ขนาด 1.75 kW
ทําหนาที่ปอนอากาศเขาสูระบบเพื่อสรางความดันในการพาวัสดุ
ไปยังปลายทาง ผานขดลวดความรอนขนาด 9 kW ซึ่งตอกับตัว
ควบคุมอุณหภูมิแบบ PID (Proportional Integral Derivative)
หลังจากนั้นลมรอนผานตัวปอนขาวเปลือกแบบสายพาน (Belt
Feeder) ทําหนาที่ปอนวัสดุใสลงในเครื่องอบแหงพาหะลม โดย
สามารถกํ า หนดอั ต ราการป อ นได ด ว ยการควบคุ ม ความเร็ ว
มอเตอรของสายพาน หลังจากนั้นวัสดุจะไหลผานทอเสนผาน
ศูนยกลาง 3.81 cm ในระหวางที่วัสดุไหลไปกับลมรอนความชื้น
ของข า วเปลื อ กลดลงเนื่ อ งจากการถ า ยเทความร อ นและมวล
ระหวางลมรอนและวัสดุ หลังการอบแหงขาวเปลือกถูกแยกจาก
อากาศรอนผานไซโคลน

2.4 ความชื้น
หาความชื้นของขาวเปลือกโดยนําขาวเปลือกไปอบแหงใน
ตูอบ โดยใชอุณหภูมิ 103°C เปนเวลา 72 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน
AOAC (1990) (Association of Official Agricultural
Chemists)
2.5 อัตราการระเหยน้ําเชิงปริมาตร
อัตราการระเหยนํ้าเชิงปริมาตร (Nv) หาไดจากสมการ (2)
Nv

Wp ( xi  xe )
vr

(2)

โดย Nv คือ อัตราการระเหยน้ําเชิงปริมาตร
Wp คือ อัตราการปอน kgdry solid h-1
xi คือ ความชื้นวัสดุเริ่มตน kg kg-1 (db)
xe คือ ความชื้นวัสดุสุดทาย kg kg-1 (db)
vr คือ ปริมาตรหองอบแหง m3
2.6 สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนเชิงปริมาตร
สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนเชิงปริมาตร (hv) หาไดจาก
สมการที่ (3)
hv
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(3)
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โดย O คือ ความรอนแฝงของการระเหย J kg-1
TIm คื อ ผลต า งอุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ลอกาลิ ทึ ม (logarithmic
mean temperature difference) หาไดจากสมการ (4)
(4)

เมื่อ Tw คือ อุณหภูมิกระเปาะเปยก และ Td คือ คือ อุณหภูมิ
กระเปาะแหง โดยตัวหอย e และ i แสดงถึงทางออกและทางเขา
ของหองอบแหง ตามลําดับ

Figure 2 Volumetric water evaporation rate of drying by
different drying conditions

3.2 สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนเชิงปริมาตร
จากสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนเชิงปริมาตร (Figure 3)
พบวา ที่อุณหภูมิของอากาศขาเขาที่สูงขึ้นทําใหคาสัมประสิทธิ์
การถายเทความรอนเชิงปริมาตรเพิ่มขึ้น อุณหภูมิของอากาศที่
สูงขึ้นทําใหเกิดความแตกต างของอุณหภูมิข องอากาศร อ นกั บ
อุณหภูมิที่ผิวของวัสดุเพิ่มขึ้นทําใหอัตราการถายเทมวลและความ
รอนมีคาสูงขึ้นสงผลใหการระเหยน้ําเกิดไดมากขึ้น ผลของอัตรา
การป อ นวั ส ดุ พ บว า เมื่ อ อั ต ราการป อ นวั ส ดุ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทํ า ให คา
สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถ า ยเทความร อ นเชิ ง ปริ ม าตรเพิ่ ม ขึ้ น ด ว ย
เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนเชิงปริมาตรแปรผัน
ตรงกับปริมาณความชื้นที่ผิวของวัสดุที่ระเหยมาก
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r

2.7 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ
ค ว า ม สิ้ น เ ป ลื อ ง พ ลั ง ง า น จํ า เ พ า ะ (Specific energy
consumption : SEC) ใช เ ป น ดั ชนี บ งชี้ ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช
พลังงานของกระบวนการอบแหงสาหรับงานวิจัยนี้ คา SEC แสดง
ใหทราบถึงพลังงานที่ใชในการระเหยน้ํา ที่ออกจากวัสดุชื้น 1 kg
ซึ่ ง ความสิ้ น เปลื อ งพลั ง งานของพั ด ลม และขดลวดความร อ น
สามารถวัดไดจากมาตรวัดไฟฟา (kilowatt-hour meter)

ce

(Td  Tw )e  (Td  Tw )i
(T  T )
º
In ª d w e
(Td  Tw )i ¼»
¬«

en

'TIm
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3 ผลและวิจารณ
ในการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตอสมรรถนะ
ของเครื่องอบแหงแบบพาหะลม ซึ่งการหาสมรรถนะของเครื่อง
อบแหงแบบพาหะลมหาไดจาก อัตราการระเหยน้ําเชิงปริมาตร
และสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนเชิงปริมาตร
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3.1 อัตราการระเหยน้ําเชิงปริมาตร
จากอัตราการระเหยน้ําเชิ งปริ มาตรการ (Figure 2) พบวา
อุ ณ หภู มิ อ ากาศขาเข า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทํ า ให อั ต ราการระเหยน้ํ า เชิ ง
ปริมาตรเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิอากาศขาเขาที่เพิ่มขึ้นทําให
เกิดความแตกตางระหวางอุณหภูมิของอากาศรอนกับอุณหภูมิที่
ผิวของวัสดุเพิ่มขึ้นดวย ทําใหอัตราการถายเทมวลและความรอน
สูงขึ้น สงผลใหการระเหยน้ําที่ผิวของวัสดุเกิดไดมากขึ้น เงื่อนไขที่
อุณหภูมิสูงที่สุด 150°C อัตราการปอนขาวเปลือก 46.93 kg/h
ความเร็วของอากาศคือ 15.5 m/s สามารถลดความชื้นไดมาก
ที่สุดถึง 7.25% db

Figure 3 Volumetric heat transfer coefficient of drying by
different drying conditions
3.1 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ
เมื่อพิจารณาคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ (Table 1)
พบวา การเพิ่มขึ้นอุณหภูมิของอากาศที่ความเร็วของอากาศและ
อัตราการปอนเดียวกัน ทําใหคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ
(SECTotal) มีเพิม่ ขึ้น เนื่องจากการใชพลังงานในขดลวดความรอน
มากขึ้น ในงานวิจัยนี้คาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะต่ําสุ ดที่
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3.42 kWh kgwater evaporated-1 ที่อุณหภูมิ 90°C ความเร็ว 16 m s1
อัตราปอน 46.93 kg h-1
Table 1 Specific energy consumption (SEC) of drying by
different drying conditions.

15.5
15.5
15.5
15.5
16
16
16
16
15.5
15.5
15.5
15.5
16
16
16
16

SEC (kWh kgwater evaporated-1)
Blower Heater Total
2.20
2.13
2.13
2.12
2.69
2.60
2.60
2.59
2.17
2.14
2.14
2.10
2.61
2.60
2.58
2.55

1.55
2.38
3.25
5.05
0.73
1.44
2.64
2.84
1.54
1.92
2.31
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1.20
2.36
2.40
2.52
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4 สรุป
จากงานวิจัยนีเ้ งื่อนไขที่อุณหภูมิ 150°C อัตราการปอนขาวเปลือก
46.93 kgdry solid h-1 และความเร็วของอากาศคือ 15.5 m/s ทํา
ให อั ต ราการระเหยของน้ํ า เชิ ง ปริ ม าตรมากที่ สุ ด สามารถลด
ความชื้นไดมากถึง 7.25% db สัมประสิทธิ์การถายเทความรอน
เชิ ง ปริ ม าตรอุ ณ หภู มิ ข องอากาศขาเข า ที่ สู ง ขึ้ น ทํ า ให ค า
สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนเชิงปริมาตรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
การเพิ่มอุณหภูมิของอากาศขาเขาสงผลทํ าให ความสิ้นเปลื อ ง
พลังงานจําเพาะสูงขึ้น เงื่อนไขอุณหภูมิ 90°C ความเร็ว 16 m s-1
อัตราปอน 46.93 kgdry solid h-1 มีความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ
นอยที่สุดที่ 3.42 kWh kgwater evaporated-1
5 กิตติกรรมประกาศ
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จันทิมา มุยแกว นายชาญฤทธิ์ จงรัตนเรืองสุข ในการทดลอง
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