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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือศึกษาผลกระทบของปจจัยตัวแปรตางๆเชน ชนิดใบสกรู รอบการหมุนใบ
สกรู มุมเอียงรางสกรู และอุณหภูมิอบแหงที่มีตอสมรรถนะ (ซึ่งแสดงในเทอมความชื้นสุดทายของวัสดุที่ผานการ
อบแหง) และประสิทธิภาพการใชพลังงาน (แสดงในเทอมความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะหรือSEC) ดวยเครื่อง
อบแห ง แบบสกรู แ นวราบ สําหรั บ ในการศึ กษานี้เ ลื อกการทดลองใช วัส ดุป ริ ม าณมวลทางการเกษตรประเภท
ขาวเปลือกที่มีความชื้ นเริ่มตนประมาณ 28-30%(d.b.) เปนวัสดุท ดลอง จากการทดลองในดานสมรรถนะการ
ทํางานของเครื่องอบแหงแบบสกรูแนวราบพบวาเงื่อนไขการทดลองที่อุณหภูมิอบแหง 100oC รอบการหมุนใบสกรู
5 rpm ความชันรางสกรู 30 องศา ชนิดใบสกรูแบบติดใบพายสามารถลดความชื้นของขาวเปลือกลงไดต่ําสุด
เทากับ 18.20%(d.b.) ในดานการใชพลังงานพบวาเงื่อนไขการทดลองชนิดสกรูแบบติดใบพายที่อุณหภูมิอบแหง
100oC รอบการหมุนใบสกรู 10 rpm ความชันรางสกรู 0 องศา ที่มีคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะต่ําสุดเทากับ
14.33 MJ/kgwater
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการใชพลังงาน สกรูอบแหง ปริมาณมวลทางการเกษตร ขาวเปลือก

Abstract
The objective of this research was to study the effects of operating paramerters, i.e.,
type of flight, round of screw flight, angle of screw dryer and drying temperature (hot air). The
performance, expressed in term final moisture obtaining form drying process and Energy
Efficiency, expressed in term of specific energy consumption or SEC, with the horizontal screw
dryer for agricultural bulk materials. In this study, paddy with an initial moisture content of
about 28-30%(d.b.) was used as the test agricultural bulk materials. The experimental condition
was to used the drying temperature 100oC, round of screw flight 5 rpm, angle of screw dryer 30
drgee, and standard pitch with paddles, the lowest final moisture content of paddy,
18.20%(d.b.), was found at the drying temperature 100oC, round of screw flight 10 rpm, angle of
screw dryer 0 drgee, and standard pitch with paddles, the lowest value of SEC, 14.33 MJ/kgwater.
Keywords: Energy Efficiency, Screw Dryer, Agricultural Bulk Materials, Paddy
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1. บทนํา
วัสดุปริมาณมวล (bulk materials) เปนวัสดุอนุภาคของแข็งที่มีขนาดและรูปรางหลากหลายลักษณะ
อากาศและความชื้นสามารถซึมผานอนุภาคไดเชน ฝุนผงหรือแปงที่มีขนาดอนุภาคเล็กเปนไมครอน จนถึงวัสดุที่มี
ขนาดอนุภาคใหญหลายมิลลิเมตร และถูกขนถายในลักษณะเปนกลุมมวล (Shamlou, 1988) ดังนั้นวัสดุเม็ดจึง
ครอบคลุมวัสดุ จํานวนมากตั วอยางเชน กรวด ทราย เศษหิ น ผงแปงละเอียด เม็ดพลาสติก แรเหล็ก ผงซีเมนต
รวมถึงวัสดุปริมาณทางการเกษตรเชน ขาวเปลือกขาวสาร ขาวสาลี น้ําตาลทราย เปนตน
สกรูลําเลียงหรือบางครั้งถูกเรียกวาสกรูขนถาย เปนอุปกรณเชิงกลที่ถูกสรางขึ้นสําหรับขนถายวัสดุตาง ๆ
สวนมากจะนิยมใชในการขนถายวัสดุปริมาณมวลทางการเกษตร สกรูลําเลียงจะมีชิ้นสวนประกอบหลักที่สําคัญอยู
หลายส วนด วยกัน ประกอบด วย ใบสกรู ตั วแขวน ชุ ด ราง และชุด ขั บ ใบสกรู การออกแบบสรางสกรูลํ าเลี ย ง
จําเปนตองศึกษารูปรางลั กษณะของสวนประกอบและหลักการนําไปใชงาน สกรูขนถ ายนั้นมีความแข็งแรงและ
เหมาะสมกับ ทุกสถานที่ ส วนที่ จะรองรับ สกรู ขนถายนั้นก็ง ายที่ จะทําการติด ตั้ ง มีป ระโยชนห ลายอย างเพราะ
สามารถที่จะติดตั้งไดทั้ง แนวเอียง และแนวตั้ง และแนวราบสามารถใชควบคุมการไหลของวัสดุในกระบวนการ
ทํางาน ขึ้นอยูกับความแนนอนในการผสมดวยสกรูดวย และยังเปนสวนประกอบในเครื่องกวน เครื่องเขยา เครื่อง
ผสม และยังสามารถผสมวัสดุ ที่มีค วามชื้ นได ดวย ทั้ งนี้ขึ้ นอยูวาผูออกแบบจะนําสกรูไปใชเ พื่อการลําเลีย งวัส ดุ
ประเภทใด ซึ่งคุณสมบัติของวัสดุปริมาณมวลชนิดตาง ๆ นั้นไดถูกจําแนกประเภทเอาไวตามมาตรฐาน Conveyor
Equipment Manufacturers Association (CEMA, 1981) ทั้งนี้ก็เพื่อจะไดออกแบบสรางสกรูลําเลียงไดอยางมี
ประสิ ท ธิภ าพ เหมาะกับการนําไปใชง านในรู แ บบต าง ๆ ชิ้นส วนที่ สําคั ญที่ มีค วามสํ าคั ญ เป นอย างมากต อการ
ลําเลียงวัสดุนั่นคือ ใบสกรู
ใบสกรู (screw flights) เปนชิ้นสวนประกอบหลักที่สําคัญที่สุดของชุดสกรูลําเลียง ลักษณะของใบสกรูจะ
เปนตัวบอกวาจะนําไปใชงานประเภทใด หรือเหมาะกับการขนวัสดุชนิดใด การพิจารณาออกแบบเลือกใบสกรูเพื่อ
นําไปใชงานอย างเหมาะสมนั้น จะต องศึกษาชนิดลักษณะรู ปรางของใบสกรูและสวนประกอบต าง ๆ ซึ่งใบสกรู
สามารถแบงตามลักษณะรูปรางหลายแบบดังตัวอยางเชน ใบสกรูแบบใบมาตรฐานและใบสกรูแบบติดใบพาย
การอบแหง (drying) เปนกระบวนการลดความชื้นซึ่งสวนใหญใชการถายเทความรอนไปยังวัสดุที่ชื้นเพื่อ
ไลความชื้นออกโดยการระเหย ความรอนที่ไดรับเปนความรอนแฝงของการระเหย โดยทั่วไปการอบแหงมักจะใช
อากาศเปนตัวกลาง ซึ่งการถายเทความรอนจากอากาศไปยังวัสดุจะเกิดขึ้นพรอมๆกันกับการถายเทมวล (ความชื้น)
จากวัสดุไปยังอากาศโดยรอบ ความรอนที่ไดรับจากอากาศสวนใหญจะถูกใชในการทําใหน้ํา ระเหยออกจากวัสดุ ซึ่ง
อัตราการระเหยของน้ําหรืออัตราการอบแหงของวัสดุจะขึ้นอยูกับอุณหภูมิของอากาศ รอน ความชื้นสัมพัทธ และ
ความเร็วของอากาศรอนที่ใชเปนตัวกลางในการอบแหง โดยทั่วไปแลว อัตราการอบแหงจะคงที่ในชวงระยะเวลา
หนึ่ง หลังจากนั้นอัตราการอบแหงจะลดลง และมีคาเปนศูนยเมื่อความชื้นถึงสภาวะสมดุล ผลิตผลทางการเกษตร
สวนใหญจะมีความชื้นคอนขางสูงขณะเก็บเกี่ยวทําใหเก็บรักษาไดไมนาน การอบแหงจะชวยใหเก็บรักษาผลิตผลได
เปนระยะเวลายาวนานขึ้น การอบแหงมีดวยกันหลายวิธี แตละวิธีก็มีขอดีและขอเสียแตกตางกันไป การตากแหง
โดยใชความรอนจากแสงอาทิตยถือเปนวิธีการอบแหงที่ประหยัดและเกาแก แตตองใชเวลานานกวาที่วัสดุจะแหงใน
ระดับที่ตองการ นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ผลิตภัณฑจะเกิดการปนเปอนจากฝุนละอองและเชื้อโรคตางๆไดมาก การ
อบแหงดวยลมรอนสามารถลดระยะเวลาการอบแหงลงไดมากกวาการตากแหง แตตองใชพลังงานมากกวามีการ
สูญเสียพลังงานในอัตราที่สูงกวา และผลิตภัณฑที่ไดก็ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดานตาง ๆ เชน สี หรือ คุณคา
ทางอาหารไปคอนขางมาก เครื่องอบแหงวัสดุทางการเกษตรในสภาวะปจจุบัน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา เครื่องลด
ความชื้น มีบทบาทมากเนื่องจากเมล็ดขาวเปลือกจําเปนจะตองลดความชื้นอยางรวดเร็วในอดีตเกษตรกรตองนํา
ขาวเปลือกที่เก็บเกี่ยวไดจากทองนามาตากแดดเพื่อลดความชื้นกอนนําไปเก็บรักษา ซึ่งมักประสบกับปญหาตางๆ
เชน สภาพดิน ฟา อากาศ มีสัตวมารบกวนและพื้นที่ตากแหงไมเพียงพอทําใหขาวเปลือกเกิดความสูญเสียทั้งดาน
ปริมาณและคุณภาพเนื่องจากการลดความชื้นขาวเปลือกโดยการตากแหงนั้นใชเวลานาน
2

พิรสิทธิ์ ทวยนาค และคณะ (2557) ไดทบทวนการพัฒนาเทคโนโลยีการลดความชื้นขาวเปลือกเพื่อเพิ่ม
อัตราการผลิ ตและรั กษาคุณภาพของขาวเปลือก ทําให เครื่ องลดความชื้นข าวเปลื อกต างๆไดรั บการพั ฒนาให มี
ประสิทธิภาพและความสามารถในการลดความชื้นของขาวเปลือกตามความตองการ เครื่องอบแหงแบบเมล็ดพืชอยู
กับที่จะเปนทั้งการอบแหงในถังเก็บและเปนการเก็บรักษาเมล็ดพืชดวยเพราะไมมีการยายเมล็ดพืชในระหวางการ
อบแหงและการเก็บรักษาจึงจําเปนตองอบแหงใหมีความชื้นของชั้นเมล็ดพืชในถังเก็บใหนอยที่สุดโดยมีความชื้นใน
ชั้นเมล็ดพืชในแตละชั้นจะตองต่ํา พอที่จะเก็บรักษาไวไดโดยปลอดภัยดังนั้นการอบแหงแบบนี้จึงมักใชอุณหภูมิของ
การอบแหงที่คอนขางต่ํา คือใกลเคียงอุณหภูมิแวดลอม เพราะหากใชอากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะทําใหเมล็ดพืชชั้นลาง
แหงเกินไปในขณะที่ดานบนไดความชื้นที่ต องการทําให สูญเสียน้ําหนักในการขายผลิตผลขอดีของเครื่องอบแห ง
แบบเมล็ดพืชอยูกับที่คือประหยัดพลังงานและคาใชจายที่ต่ําแตขอเสียคือไมสามารถเก็บรักษาเมล็ดพืชที่ มีความชื้น
สูงมากได และใชระยะเวลาในการอบแหงยาวนานทําใหเสียเวลาในการจัดการมาก
Waje et al. (2007) ไดศึกษาทดลองหาสมรรถนะและประสิทธิภาพการทํางานและการใชพลังงานของ
เครื่องอบแหงแบบสกรูลําเลียง โดยใชวัสดุปริมาณมวลประเภท fine crystalline solid เปนวัสดุทดลอง จากการ
ทดลอง เพื่อศึกษาผลกระทบตอของอัตราการไหล และความเร็วของสกรู ทําการศึกษาโดยใชทรายเปนวัสดุตัวอยาง
รูปแบบการกระจายเวลา ปริมาณความชื้นสุดทาย การถายเทความรอน คาสัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพเชิงความรอน
พบวาลดลงเพื่อเพิ่มขึ้นของความเร็วของสกรูและลดลงตามอัตราการไหลของของแข็งตามเวลาพบวาคาเฉลี่ยลดลง
กับความเร็วสกรูเพิ่มขึ้น
อาณัติ พิ ล า และปรั ช ญา บุ ญ ประสิ ท ธิ์ (2552) ได ทํ าการศึ กษาถึ ง พฤติ กรรมการไหลภายในชุ ด ต น
เครื่องแบบเครื่องอบแหงแบบสกรู ในการศึกษาการทดลองนี้ไดใชวัสดุปริมาณมวลประเถทโฟมที่มีลักษณะรูปราง
แตกต างกันคือ ทรงกลม ทรงกระบอก และแผ นแบนยาว พฤติกรรมการไหลที่ พิ จารณาคื อ ลั กษณะของการ
กระจายตัว และระยะเวลาของการทดสอบที่อยูภายในหองอบแหง โดยมีลักษณะการเคลื่อนที่คลายๆกัน เปนแบบ
ไรทิศทาง และสามารถที่จะควบคุมระยะเวลาที่วัสดุทดสอบอยูภายในหองอบแหงได ซึ่งอยูในชวง 30-140 วินาที
โดยทําการปรับความเร็วรอบของชุดใบสกรู และเครื่องอบแหงแบบสกรูนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับผลิตภัณฑที่มี
ลักษณะรูปรางแตกตางกันไปได
ยิ่ ง ยง แก ว ก อ เกี ย รติ และคณะ (2554) ได ศึ ก ษาผลกระทบของอุ ณ หภู มิ อ ากาศอบแห ง ที่ มี ต อ
จลนพลศาสตรการอบแหงวัสดุปริมาณมวประเภทกากมะพราวดวยเครื่องอบแหงแบบสกรูลําเลียงอนุกรมสองชุดซึ่ง
ไมคํานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ ในทุกเงื่อนไขการทดลองใชอัตราการปอนกากมะพราวและควบคุมความเร็วรอบ
ของสกรูลําเลียง ในขณะที่อากาศอบแหงถูกจายเขาเครื่องอบแหงผานทอกระจายอากาศดวยอัตราการไหลเชิงมวล
สวนอุณหภูมิอากาศอบแหงที่ศึกษา ไดมีการปรับเปลี่ยนในชวงผลการทดลองพบวา อัตราการอบแหงกากมะพราว
ของเงื่อนไขอุณหภูมิ อากาศอบแหง 140°C โดยสามารถลดความชื้นจาก 95.28% (d.b.) เหลือ 0.71%(d.b.)
เพราะการเพิ่ มอุณหภู มิอากาศอบแห งสงผลใหอัตราการถ ายเทความรอนเพิ่มขึ้ นความชื้นสุดท ายของผลิตภัณฑ
ภายใตเงื่อนไขอุณหภูมิของอากาศอบแหง 80-140°C มีคาในชวง (d.b.) สําหรับกรณีอุณหภูมิอากาศอบแหง 60°C
นั้นมีความชื้นสุดทาย 16.51% (d.b.) ซึ่งสูงกวาคามาตรฐานที่ยอมรับในเชิงพาณิชยกําหนดไวที่ 5%(d.b.)
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือทําการศึกษาผลกระทบของปจจัยตางๆ เชน รูปแบบของใบสกรู อุณหภูมิ
อบแหง มุมเอียงของชุดรางสกรูแนวราบและความเร็วรอบของใบสกรูของเครื่องอบแหงแบบสกรูแนวราบที่มีตอ
สมรรถนะในแงของความชื้นสุดทายของวัสดุปริมาณมวลทางการเกษตรและประสิทธิภาพการใชพลังงานในเทอม
ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะดวยเครื่องอบแหงแบบสกรูแนวราบ สําหรับในงานวิจัยนี้เลือกใชวัสดุปริมาณมวล
ทางการเกษตรประเภทขาวเปลือกเปนวัสดุทดลอง
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2. วิธีการทดลอง
2.1 วัสดุที่ใชในการทดลอง
ในงานวิจัยนี้ไดใชขาวเปลือกพันธุปทุมธานี1 เปนวัสดุปริมาณมวลตัวอยางทางการเกษตรที่ใชในการ
ทดลองอบแหง ซึ่งขาวเปลือกมีความชื้นเริ่มตนประมาณ 25%(d.b.) โดยวัสดุที่จัดเตรียมมาจะถูกเก็บในถุงที่มีการ
ปด ปากถุ ง ไวอย างมิ ด ชิ ด เพื่ อควบคุ มปริ ม าณความชื้ นที่ มี อยู ใ นวัส ดุ แ ต เ นื่องจากความชื้ นที่ มี อยู ใ นวัส ดุ มี ไ ม ถึ ง
25%(d.b.) จึงตองมีการเตรียมวัสดุกอนทําการทดลองเพื่อใหไดความชื้นเริ่มตนตรงตามที่กําหนดไว กอนทําการ
ทดลองจะตองนําวัสดุออกจากบรรจุภัณฑ และนําวัสดุไปผสมกับน้ําเปนเวลา 30min จากนั้นนําวัสดุเก็บในภาชนะ
ที่มีการปดไวอยางมิดชิดเพื่อควบคุมปริมาณความชื้น นําขาวเปลือกที่บรรจุใสภาชนะปดนําไปแชตูเย็นที่อุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียสเปนเวลาประมาณ 48h เมื่อผานขั้นตอนการสรางความชื้นนี้แลวจะไดขาวเปลือกที่มีความชื้นเริ่มตน
ประมาณ 25%(d.b.) กอนเริ่มการทดลองขาวเปลือกจะถูกนําออกจากตูเย็นเพื่อผึ่งในบรรยากาศเปนระยะเวลา
ประมาณ 20 min (เพื่อปรับอุณหภูมิของขาวเปลือกใหเทากับอุณหภูมิหอง) ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการควบแนนของไอ
น้ําที่อาจเกิดขึ้นระหวางการทดลอง

2.2 อุปกรณที่ใชในการทดลอง
จากรูปที่ 1 แสดงแผนผังของเครื่องอบแหงแบบสกรูแนวราบซึ่งประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 1)พัด
ลมแรงดันสูง (root blower) ทําหนาที่ปอนอากาศเขาสูระบบเพื่อเปาลมผานชุดทําความรอนเขาสูหองอบ 2) ชุด
ทําความรอนดวยไฟฟา (electric heater) ทําหนาที่เพิ่มอุณหภูมิใหกับอากาศที่ใชเปนตัวกลางในการอบแหง 3)
ชุดควบคุมอุณหภูมิ (temperature control) ทําหนาที่ควบคุมอุณหภูมิในระบบโดยควบคุมการทํางานของชุดทํา
ความรอน 4) data logger ใชในการหาความแตกตางระหวางอุณหภูมิทางเขาและทางออก 5) มอเตอร (motor
drive) ใชในการขับสกรูใหพาวัสดุขนไปในแนวนอน 6) ฮอปเปอร (hopper) ทําหนาที่บรรจุขาวเปลือกและปอน
ใหกับระบบอบแหง 7) สกรูแนวราบ (horizontal screw dryer) ทําหนาที่กวนและลําเลียงขาวเปลือกและระหวาง
การกวนและลําเลียงจะมีลมรอนผานเขามาในตัวรางสกรูอบแหงเพื่อเปนการอบแหงลดความชื้นของขาวเปลือกที่ใช
ในการทดลอง ทั้งนี้หองอบยังสามารถปรับองศาไดเพื่อใชในการทดลองการลดความชื้นของขาวเปลือก

(1) root blower (2) electric heater (3) temperature control (4) data logger (5) motor drive
(6) hopper (7) horizontal screw dryer
รูปที่ 1 แสดงแผนผังของเครื่องอบแหงแบบสกรูแนวราบ
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2.3 วิธีการวิจัย
การอบแหงขาวเปลือกดวยเครื่องอบแหงแบบสกรูแนวราบมีการเตรียมวัสดุอุปกรณและขั้นตอนการ
ทดลองดังนื้ การเตรียมความพรอมเครื่องอบแหง โดยการตั้งความเร็วลมของพัดลมแรงดันสูง ซึ่งในการทดลองจะ
กําหนดคาที่ 25 m/s จากนั้นตั้งความเร็วของมอเตอรเพื่อใหขับสกรูลําเลียงไดรอบตามที่ตองการคือ 5 10 และ
15 rpm ตามลําดับ มุมลาดชันรางสกรู 0 15 และ 30 องศาตามลําดับ และหลังจากนั้นตั้งอุณหภูมิของเครื่องทํา
ความรอน เพื่อใหอุณหภูมิขาเขาหองอบแหงไดรับความรอนตามที่ตองการคือ 60 80 และ 100oC ตามลําดับ รอ
ใหอุณหภูมิ อยูในสภาวะคงที่จึง สามารถทํ าการทดลองได นําขาวเปลือกที่ผานการบมที่เตรี ยมไว ปอนลงในฮอป
เปอร และลงไปในหองอบแหงโดยขาวทุกรอบจะมีน้ําหนักที่ 5 กิโลกรัม นํา data logger มาเก็บบันทึกคาความ
เปลี่ยนแปลงระหวางอุณหภูมิขาเขาและขาออก เก็บคาพลังงานไฟฟาโดยอานจากมิเตอรวัดกระแสไฟฟาที่ตอกับ
อุปกรณการทดลองเพื่อจะนําไปคํานวณหาคาความสิ้นเปลืองพลังงาน (SEC) เก็บตัวอยางขาวเปลือกขณะที่ระบบ
สมดุลโดยใชกระปอง moisture can ตอครั้งการทดลอง ทําการเก็บตัวอยางจํานวน 3 ตัวอยาง ตอการทดลองปด
ฝากระปองใหเรียบรอย นําตัวอยางที่เก็บจากการทดลองมาชั่งน้ําหนักดวยเครื่องชั่งละเอียด บันทึกคาน้ําหนักกอน
นํา ตัวอยางเขาตูอบที่อุณหภูมิ 103oC เปนเวลา 72h เพื่อหาคาเปอรเซ็นตความชื้นของวัสดุหลังผานการอบแหง
ดวยเครื่องอบแหงแบบสกรูแนวราบ นําตัวอยางที่ผานการอบแหงในตูอบ 72h แลวมาชั่งน้ําหนักอีกครั้งเพื่อหา คา
น้ําหนักที่หายไป และนําคาไปคํานวณหาคาเปอรเซ็นตความชื้นที่เหลือจากขาวเปลือกที่ผานการอบแหงดวยเครื่อง
อบแหงแบบสกรูแนวราบ ทําการทดลองซ้ํากับสกรูใบใหมที่ติดใบพาย บันทึกผลการทดลอง

2.4 ความชื้นในวัสดุ
ความชื้นในวัสดุ (moisture content) เปนดัชนีที่ใชบงชี้ถึงปริมาณน้ําที่อยูในวัสดุเมื่อเทียบกับมวล
ของวัสดุชื้นหรือมวลของวัสดุ แหง ในการบอกความชื้นของวัสดุ สามารถบอกคาไดสองรูปแบบคือ ความชื้นฐาน
เปยก (wet basis moisture content) และความชื้นฐานแหง (dry basis moisture content) โดยความชื้นทั้ง
สองรูปแบบสามารถหาไดจากสมการที่ (1) และ (2) ตามลําดับ
Mw = (w - d)/w

(1)

Md = (w - d)/d

(2)

โดยที่ Md คือความชื้นฐานแหง (kg/kg (d.b.)) Mw คือความชื้นฐานเปยก (kg/kg (w.b.)) w คือมวล
ของวัสดุตัวอยางที่เวลาใดๆ (kg) และ d คือมวลแหงของวัสดุตัวอยางที่เวลาใดๆ (kg)
ความสัมพันธระหวางความชื้นฐานแหงและความชื้นฐานเปยกสามารถแสดงไดดวยสมการที่ (3)
Mw = Md /(1+ Md )

(3)

ความชื้นในวัสดุสามารถหาไดโดยใชตูอบ(oven) ซึ่งอาจเปนตูอบไลความชื้นปกติหรือเปนตูอบสุญญากาศ
ตัวอยางการหาความชื้นในวัสดุโดยใชตูอบ เชน ผลไมแหงจะอบที่ 70°C เปนเวลา 5 h ในตูอบสุญญากาศนมผง
แหงจะอบที่ 100°C เปนเวลา 5 h ในตูอบสุญญากาศ เมล็ดพันธุจะอบที่ 130°C เปนเวลา1 ถึง 2 h ในตูอบไล
ความชื้นปกติ หรืออบที่ 100°C เปนเวลา 72 ถึง 96 h ในตูอบไลความชื้นปกติ อยางไรก็ตาม ตัวเลขดังกลาวเปน
เพียงขอแนะนําเทานั้น เพื่อเพิ่มความแมนยํา ในการหาความชื้น โดยการอบ อาจสังเกตไดจากน้ําหนักแหงของวัสดุ
ที่เปลี่ยนไป หากพบวาน้ําหนักของวัสดุยังมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อครบเวลาอบที่กําหนดไว แสดงวาความชื้นในวัสดุ
ยังถูกกําจัดออกไปไดไมสมบูรณ ดังนั้นจึงควรอบตอไปจนกระทั่งน้ําหนักวัสดุที่อบนั้นไมมีการเปลี่ยนแปลง การหา
ความชื้นของวัสดุทางการเกษตรบางชนิดสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากมาตรฐานของ Association of
Official Agricultural Chemists (AOAC, 2000)
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2.5 ประสิทธิภาพการใชพลังงานของกระบวนการอบแหง
คาพลังงานที่ใชในกระบวนการอบแหงขาวเปลือกประกอบไปดวยพลังงานไฟฟาที่ปอนใหแกระบบ
ประกอบดวยพลังงานไฟฟาที่ปอนใหแกพัดลม พลังงานไฟฟาที่ปอนใหแกชุดทําความรอนเพื่อสรางพลังงานความ
รอนใหแกอากาศที่ใชเ ปนตัวกลาง และพลังงานไฟฟาของมอเตอร ที่ใชใ นการควบคุ มความเร็วรอบห องอบ โดย
ความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาในงานวิจัยนี้ สามารถวัดไดโดยตรงดวย เครื่องมือวัด kilowatt-hour meter ความ
สิ้นเปลืองพลั งงานจําเพาะ (specific energy consumption: SEC) ถู กใชเปนดัช นีบงชี้ประสิท ธิภาพการใช
พลังงานของกระบวนการอบแหง โดยสามารถคํานวณไดจากสมการที่ (4) (Nimmol et al., 2012)
SEC = E/mwater

(4)

เมื่อ SEC คือ ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ (kWh/kgwater), E คือ ผลรวมของพลังงานไฟฟาที่ปอน
ให แ กร ะบบ (kWh) ซึ่ง สามารถวัดได ด วยมาตรวัด ความสิ้นเปลื องพลั ง งานไฟฟ า และ mwater คื อปริ มาณน้ํา
(ความชื้ น) ที่ร ะเหยออกจากขาวเปลื อก (kgwater) ซึ่ง ประเมินได จากความแตกตางระหวางความชื้ นเริ่ม ตนและ
ความชื้นสุดทายของขาวเปลือกตามสมการ (5)
mwater = Wp(Xi – Xo)t

(5)

เมื่อ Xi และ Xo คือ ความชื้นเริ่มตนและความชื้นสุดทายของขาวเปลือกตามลําดับ (kg/kg (w.b.)) และ t
คือ เวลาที่ใชในการอบแหง (h)

3. ผลการทดลองและวิจารณผล หรือผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ความชื้นสุดทายของขาวเปลือก
จากรูปที่ 2 แสดงผลการทดลองความชื้นสุดทายของขาวเปลือกที่ความเร็วรอบการหมุนใบสกรู 5
rpm พบวา ความชื้นสุดทายเกิดที่เงื่อนไขการทดลอง อุณหภูมิอบแหง 100oC ความชันหองอบ 30 องศา ความชัน
รางสกรูอบแหง 30 องศา กรณีใบสกรูแบบใบมาตรฐาน (Screw A) ความชื้นสุดทายที่ลดลงคือ 21.70%(d.b.)
และกรณีสกรูแบบติดใบพาย (Screw B) ความชื้นสุดทายที่ลดลงคือ 18.20%(d.b.)

รูปที่ 2 แสดงความชื้นสุดทายของสกรูแบบใบมาตรฐานและสกรูแบบติดใบพายที่ความเร็วรอบใบสกรู 5 rpm
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จากรูปที่ 3 แสดงผลการทดลองความชื้นสุดทายของขาวเปลือกความเร็วรอบการหมุนใบสกรู 10 rpm
พบวา ความชื้นสุดทายเกิดที่เงื่อนไขการทดลอง อุณหภูมิอบแหง 100oC ความชันหองอบ 30 องศา ความชันราง
สกรูอบแหง 30 องศา กรณีใบสกรูแบบใบมาตรฐาน (Screw A) ความชื้นสุดทายที่ลดลงคือ 22.65%(d.b.) และ
กรณีสกรูแบบติดใบพาย (Screw B) ความชื้นสุดทายที่ลดลงคือ 19.07%(d.b.)

รูปที่ 3 แสดงความชื้นสุดทายของสกรูแบบใบมาตรฐานและสกรูแบบติดใบพายที่ความเร็วรอบใบสกรู 10 rpm
จากรูปที่ 4 แสดงผลการทดลองความชื้นสุดทายของขาวเปลือกความเร็วรอบการหมุนใบสกรู 15 rpm
พบวา ความชื้นสุดทายเกิดที่เงื่อนไขการทดลอง อุณหภูมิอบแหง 100oC ความชันหองอบ 30 องศา ความชันราง
สกรูอบแหง 30 องศา กรณีใบสกรูแบบใบมาตรฐาน (Screw A) ความชื้นสุดทายที่ลดลงคือ 23.41%(d.b.) และ
กรณีสกรูแบบติดใบพาย (Screw B) ความชื้นสุดทายที่ลดลงคือ 20.15 %(d.b.)

รูปที่ 4 แสดงความชื้นสุดทายของสกรูแบบใบมาตรฐานและสกรูแบบติดใบพายที่ความเร็วรอบใบสกรู 15rpm
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3.2 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของกระบวนการอบแหง
ตารางที่ 1 แสดงการใชพลังงานในเทอมความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะดวยเครื่องอบแหงแบบสกรู
แนวราบ จากการทดลองภายใต เงื่ อนไขการทดลองดั ง ที่กลาวมาแล วในหั วข อกอนหนาจะพบวาการสิ้ นเปลื อง
พลังงานจําเพาะ กรณีใบสกรูมาตรฐานที่เงื่อนไขอุณหภูมิ 80oC ระดับความเร็วรอบ 15 rpm มุมรางสกรู 15 องศา
ได ค า SEC ต่ํ าสุ ด เท ากับ 39.71 MJ/kgwaterและ กรณีใ บสกรู แ บบติ ด ใบพายที่ เ งื่ อนไขอุณหภู มิ 100 oC ระดั บ
ความเร็วรอบ 10 rpm มุมรางสกรู 0 องศา ไดคา SEC ต่ําสุดเทากับ 14.33 MJ/kgwater โดยใบสกรูแบบติดใบพาย
จะสิ้นเปลืองพลังงานต่ํากวาใบสกรูมาตรฐานในทุกเงื่อนไขการทดลอง
ตารางที่ 1 แสดงความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะในการอบแหงของใบสกรูมาตรฐานและใบสกรูแบบติดใบพาย
อุณหภูมิ
(oC)

60

80

100

เงื่อนไขการทดลอง
ความเร็วรอบสกรู ความชันรางสกรู
(rpm)
(องศา)
0
5
15
30
0
10
15
30
0
15
15
30
0
5
15
30
0
10
15
30
0
15
15
30
0
5
15
30
0
10
15
30
0
15
15
30

ชนิดของใบสกรูอบแหง
ใบสกรูแบบมาตรฐาน (Screw A) ใบสกรูแบบติดใบพาย (Screw B)
SEC (MJ/kgwater)
SEC (MJ/kgwater)
112.06
50.59
98.63
46.92
144.53
44.25
57.83
31.44
108.31
38.30
100.35
48.00
130.91
21.50
105.11
40.00
148.97
46.75
56.10
34.30
56.76
37.18
60.44
47.94
48.98
27.53
55.30
39.30
54.00
47.37
48.50
24.94
39.71
32.10
52.10
52.21
47.58
35.86
56.47
47.51
58.30
51.67
58.86
14.33
69.15
33.14
73.80
38.92
59.26
24.54
81.82
34.80
84.89
35.70
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4. สรุป
จากการศึกษาปจจัยผลกระทบของตัวแปรตางๆ เชน ชนิดใบสกรู รอบการหมุนใบสกรู มุม
เอียงรางสกรู และอุณหภูมิอบแหงที่มีตอสมรรถนะ (ซึ่งแสดงในเทอมความชื้นสุดทายของวัสดุที่ผาน
การอบแหง) และประสิทธิภาพการใชพลังงาน (แสดงในเทอมความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะหรือ
SEC) ด วยเครื่ อ งอบแห ง แบบสกรู แ นวราบ พบวา ในดา นสมรรถนะสามารถลดความชื้น ของ
ขาวเปลือกจากความชื้นเริ่มตนประมาณ 28-30%(d.b.) ที่เงื่อนไขการทดลองใบสกรูแบบติดใบพายที่
อุณหภูมิอบแหง 100oC รอบการหมุนใบสกรู 5 rpm ความชันหองอบ 30 องศา ความชื้นสุดทายลดลง
ไดต่ําที่สุดเทากับ 18.203 %(d.b) สวนในดานความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะหรือSECนั้น พบวาสกรู
แบบติดใบพายที่อุณหภูมิอบแหง 100oC รอบการหมุนใบสกรู 10 rpm ความชันหองอบ 0 องศา มีคา
SEC ต่ําสุดเทากับ 14.33 MJ/kgwater และพบไดวาใบสกรูแบบติดใบพายจะลดความชื้นสุดทายและมี
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานต่ํากวาใบสกรูมาตรฐาน จึงมีความเปนไปไดที่จะนําเครื่องอบแหงแบบสก
รูแนวราบ มาใชอบแหงวัสดุปริมาณมวลทางการเกษตรประเภทขาวเปลือก
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