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1.ชุดโครงการวิจัย :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตมันส าปะหลัง 

2.โครงการวิจัย:  การศึกษาและออกแบบเครื่องลดความชื้นกากมันส าปะหลังแบบลูกกลิ้งคู่ 

3.ชื่อการทดลอง(ภาษาไทย):  การศึกษาและออกแบบเครื่องลดความชื้นกากมันส าปะหลังแบบลูกกลิ้งคู่ 

ชื่อการทดลอง(ภาษาอังกฤษ) :Study and Design of Moisture-Reducing Machine  of 

Cassava Pulp by the Twin Drum Dryer 

4.คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นายกลวัชร ทิมินกุล    สังกัด  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

ผู้ร่วมงาน 1.นายพินิจ จิรัคคกุล   สังกัด  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

 2.นายวุฒิพล จันทร์สระคู สังกัด  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

 3.นายมงคล ตุ่นเฮ้า  สังกัด  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

 4.นายประยูร จันทองอ่อน สังกัด  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

 5.นายธนกฤต  โยธาทูล  สังกัด  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

5.บทคัดย่อ 

การศึกษาและออกแบบเครื่องลดความชื้นกากมันส าปะหลังแบบลูกกลิ้งคู่ 

กากมันส าปะหลังที่มีความชื้น 80%wb ใส่ลงในระหว่างช่องของลูกกลิ้ง ลูกกลิ้งจะรีดให้กากมัน

เป็นแผ่นติดกับผิวลูกกลิ้งที่มีอุณหภูมิที่ผิวไม่ต่ ากว่า500องศาเซลเซียส ลูกกลิ้งหมุนอบลดความชื้น

กากมันเคลื่อนที่ไปได้ระยะ ¾ รอบของเส้นรอบวงของลูกกลิ้งจนความชื้นเหลือต่ ากว่า14เปอร์เซ็นต์ 

กากมันก็จะถูกปาดออกด้วยใบมีดมีลักษณะเป็นแผ่น จากการทดสอบพบว่ามีความสามารถในการอบ

ลดความชื้นกากมันส าปะหลังได้ 200 กรัม/รอบของการอบลดความชื้น โดยความเร็วในการหมุนอบ

คือ 2 รอบ/นาทีดังนั้นจะได้ความสามารถในการอบลดความชื้นกากมันส าปะหลังท่ี24 กิโลกรัม(แห้ง)/

ชั่วโมงหรือ120กิโลกรัม(เปียก)และมีอัตราการสิ้นเปลืองแก็สแอลพีจี 0.8 กิโลกรัม/ชั่วโมง 

 

 

 

 

 



Abstracts 

Study and Design of Moisture-Reducing  Machine  of Cassava Pulp by the Twin 

Drum Dryer 

Cassava Pulp was put in the bin as hopper between the two drum. It were located 

closer in parallel way. Around surface of the drum getting the high temperature 

from the heat source were the Infrared strove, it can generate the high 

temperature of 500 degree Celsius. The cassava pulp was dried until the moisture 

content running below 14%wb and then are remove by the knife blade was set at 

the ¾ of the circumference line of the drum. The capacity of dry cassava pulp was 

200 gram /revolution of the rotation. So we get 24 kg/hour of dry cassava pulp or 

120kg of wet cassava pulp with the LPG consumption of 0.8 kg/hour. 

 

6.ค าน า                          

มันส าปะหลังพบว่า มีพ้ืนที่เพาะปลูกประมาณ 6.5 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3 ตัน/ไร่ ประมาณการได้

ว่าผลผลิตของประเทศในปี 2552 จะมีประมาณ 20 ล้านตัน (หัวมันสด) นอกจากนี้พบว่า มันส าปะหลังยัง

มีศักยภาพในการเพ่ิมผลิตให้ได้มากกว่า 3 ตัน/ไร่ (จนถึง 30 ตัน/ไร่) ด้วยก าลังการผลิตที่มีปริมาณมากจึง

มีอุตสาหกรรมที่ได้น าเอามันส าปะหลังมาใช้เป็นวัตถุดิบมากมายเช่นอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังและมี

ผลพลอยได้จากการผลิตแป้งมันนี้  คือ กากมันส าปะหลังซึ่งมีปริมาณมากมายและเป็นปัญหาต่อ

สิ่งแวดล้อม แต่ในระยะหลังได้มีการน ามาใช้ประโยชน์หลายอย่างเช่นผลิตเอธานอล อาหารสัตว์ ประกอบ

กับในปัจจุบันวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาท่ีสูงขึ้นมาก โดยปัจจุบันมันเส้นมีราคากิโลกรัมละ7-10บาทแต่กาก

มันมีราคากิโลกรัมละ0.125บาท ด้วยราคาที่แตกต่างกันขนาดนี้จึง ได้มีการน าเอากากมันมาใช้เป็นวัตถุดิบ

ในการผลิตเป็นอาหารสัตว์แต่เนื่องจากคุณค่าทางอาหารที่มีอยู่น้อยจึงต้องมีการเพ่ิมคุณประโยชน์โดยการ

น ามาหมักยีสต์เพ่ือเพ่ิมโปรตีนหรือส่วนผสมอ่ืนเช่นแร่ธาตุที่จ าเป็นส าหรับสัตว์นั้นๆที่มีความแตกต่างกัน

ออกไปแล้วแต่ชนิดของสัตว์หรืออาจน ามาใช้โดยตรงในบางชนิดที่ไม่ต้องการธาตุอาหารที่สูงมากนัก แต่

เนื่องจากกากมันมีความชื้นสูงประมาณ 80%จึงเป็นปัญหาในภาคการขนส่ง เช่นในการขนส่งโดย

รถบรรทุกขนาด 20 ตันจะมีน้ าถึง 16 ตันแต่จะมีเนื้อกากมันแค่ 4 ตันและในภาคการเก็บรักษา ในสภาพ

เปียกนี้สามารเก็บไว้ได้นานสูงสุดแค่ประมาณ 2 สัปห์ดาหลังจากนี้ก็จะขึ้นรา จึงมีแนวคิดที่จะลดความชื้น

กากมันส าปะหลังโดยการใช้ความร้อนจากกาซแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนแก่เครื่องลดความชื้นแบบ 

ลูกกลิ้งคู่ อบลดความชื้นลงมาท่ี 14% wb 

 



7.วิธีด าเนินการ                         :  

เริ่มจากการศึกษาข้อมูล การอบแห้งโดยการใช้เครื่องลดความชื้นแบบลูกกลิ้งในอุตสาหกรรมอาหาร

หรือในสายงานอ่ืนๆเพ่ือที่จะได้น าเทคนิคและวิธีการมาประยุกต์ใช้ ท าการศึกษาทดลองการอบแห้งกาก

มันส าปะหลังด้วยเครื่องลดความชื้นแบบลูกกลิ้ง (Drum Dry) .ในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับใช้

ในการออกแบบเครื่องอบแห้งกากมันส าประหลังต้นแบบ ปัจจัยศึกษาได้แก่ อุณหภูมิ  ระยะเวลาในการ

อบแห้ง ปริมาณพ้ืนที่ผิวของลูกกลิ้ง พลังงานที่ใช้การอบแห้ง อัตราการลดความชื้น ความสามารถในการ

ท างาน และคุณภาพของกากมันส าปะหลังแห้ง น าข้อมูลมาออกแบบสร้างต้นแบบเครื่องอบแห้งกากมันส า

ประหลังแบบลูกกลิ้งคู่ ก าลังการผลิตไม่ต่ ากว่า 100 กิโลกรัมแห้งต่อชั่วโมง ที่ความชื้น 14 % มาตรฐาน

เปียก แล้วทดสอบการท างานเบื้องต้นและปรับปรุงเครื่องต้นแบบ หลังจากนั้นท าการทดสอบการท างาน

และบันทึกข้อมูล โดยใช้ตัวอย่างกากมันส าปะหลังจากโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง ปัจจัยศึกษาได้แก่ 

อุณหภูมิ ระยะเวลาในการอบแห้ง ปริมาณพ้ืนที่ผิวของลูกกลิ้ง (ความเร็วของลูกกลิ้ง) พลังงานที่ใช้การ

อบแห้ง อัตราการลดความชื้น ความสามารถในการท างาน และคุณภาพของกากมันส าปะหลังแห้ง และท า

การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และเขียนรายงาน 

- เวลาและสถานที่ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

ระยะเวลาด าเนินการ 2557-2558 

8.ผลการทดลองและวิจารณ์  

 1 ผลการศึกษาและส ารวจข้อมูล 

  กากแป้งมันส าปะหลังเป็นวัสดุเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้งมัน(รูปที่1)ส าปะหลังและ

โรงงานผลิตฟรุคโตสและสารให้ความหวาน มี2ชนิดคือกากทีเหลือจากการสกัดแป้ง(รูปที่2ก) กับกากที่เกิด

จากการลอกผิว(รูปที่2ข) งานวิจัยนี้จะใช้กากที่ผ่านการสกัดแป้งมุ่งเน้นเพ่ือใช้เป็นอาหารสัตว์เท่านั้น และ

โดยปกติกากแป้งมันส าปะหลังที่ออกจากโรงงานจะมีลักษณะเปียกความชื้นประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์  

 

รูปที่1 กากมันเปียกจากการสกัดแป้งมันส าปะหลัง 

 



การใช้กากแป้งมันส าปะหลังเปียกนี้เป็นอาหารสัตว์ อาทิ อาหารโค,กระบือ และปลา แต่กากแป้งมัน

ส าปะหลังที่ตากแห้งและใช้เป็นวัสดุเจือปนผสมกับมันเส้นบดหรือมันอัดเม็ด ท าให้มันเส้นบดและมัน

อัดเม็ดมีคุณภาพต่ าลง อย่างไรก็ตามกากมันส าปะหลังก็ยังคงมีคุณค่าทางอาหารเหลืออยู่โดยเฉพาะในส่วน

ที่เป็นคาร์โบไฮเดรทที่ย่อยง่าย (NFE) ประมาณ 65-70 เปอร์เซ็นต์ สามารถน ามาใช้ในเชิงอาหารสัตว์ได้

โดยตรง 

                   

ก.กากที่เหลือจากการสกัดแป้ง    ข.กากเปลือกที่ได้จากการลอกเปลือก 

รูปที่2 กากมันส าปะหลัง 

คุณค่าทางโภชนะของกากแป้งมันส าปะหลังแห้ง ประกอบไปด้วย วัตถุแห้ง  88.7 เปอร์เซ็นต์   เถ้า

3.6  เปอร์เซ็นต์  โปรตีน1.8  เปอร์เซ็นต์   แคลเซี่ยม 0.6  เปอร์เซ็นต์เยื่อใย 10   เปอร์เซ็นต ์  

ฟอสฟอรัส0.3  เปอร์เซ็นต์  ไขมัน0.4  เปอร์เซ็นต์ 

          มีค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้( สุกร) 3,027 กิโลแคลลอรี่/กก. และ ยอดโภชนะย่อยได้ (TDN) 65-

70 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่ากากแป้งมันส าปะหลังมีระดับเยื่อใยสูง แต่ยังคงมีปริมาณแป้งหลงเหลืออยู่

ค่อนข้างมาก กากแป้งมันส าปะหลังแห้งจึงเหมาะกับสูตรอาหารสัตว์ที่ต้องการเยื่อใยสูง เช่น อาหารโค -

กระบือ, อาหารสุกรแม่อุ้มท้อง และสุกรขุน 

การใช้กากแป้งมันส าปะหลังแห้งเป็นอาหารสัตว์ 

 

รูปที่3 การใช้กากมันส าปะหลังเป็นอาหารสัตว์ 



สุกร 

  - สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารแม่สุกรอุ้มท้องได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต ์

        - สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารสุกรขุน 15 เปอร์เซ็นต ์

โค-กระบือ 

        - สามารถใช้กากมันส าปะหลังแห้งในสูตรอาหารผสมส าเสร็จ (TMR) ระดับ 10-30 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่

กับระดับโปรตีนและจ านวนโภชนะย่อยได้ท่ีสัตว์ต้องการ (รูปที่3) 

การเก็บรักษากากมันส าปะหลัง 

จากการส ารวจโรงงานแป้งมันในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า 

 การเก็บในสภาพเปียก ในช่วงฤดูที่มีกากมันในปริมาณที่มากระบายอออกไม่ทันโรงแป้งจะเก็บไว้ในบ่อ

ซีเมนต์ขนาดใหญ่โดยสามารถเก็บไว้ได้นาน1เดือน โดยไม่เสียหายการเก็บในสภาพแห้งจะเก็บที่ความชื้น

ไม่เกิน 16%wb(มาตรฐานเปียก)  

การท าให้แห้ง 

  วิธีที่ 1 โดยการตากลาน(รูปที่4ก) ใช้เวลา3-4วันลดความชื้นจาก 80% ลดลงมาที่ 16%ใช้รถเกลี่ย

หลังจากแห้งแล้วจึงท าการรวมกอง(รูปที่4ข)เพ่ือขนย้ายต่อไป 

   

ก.การเกลี่ย                         ข.การรวมกอง 

รูปที่4 การท าให้แห้งแบบตากลาน 

วิธีที่ 2 การใช้เครื่องอบหรือใช้เทคโนโลยือ่ืนน ามาประยุกต์ใช้ลดความชื้น จากการตรวจเอกสาร

พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 



วีรชัย อาจหาญและคณะ(2551)การออกแบบเครื่องลดความชื้นกากมันส าปะหลังเปียกใช้

หลักการเอ็กซ์ทรูชันเพ่ือลดความชื้นกากมันส าปะหลังสดเครื่องลดความชื้นที่ท าการออกแบบจะใช้

เทคโนโลยีเอ็กทรูชัน ซึ่งเป็นการออกแบบมิติของชุดสกรูคู่และชุดหัวดาย ค านวณโดยใช้ข้อมูลผลการ

จ าลองพฤติกรรมการอัดตัวของกากมันส าปะหลังด้วยซอฟท์แวร์ค านวณทางพลศาสตร์ของไหล ร่วมกับ

หลักวิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร แบบเครื่องลดความชื้นกากมันส าปะหลังเปียกที่ได้

ประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ ชุดสกรูคู่ซึ่งแต่ละสกรูมีอัตราส่วน L:D เท่ากับ 10:1 โดยองค์ประกอบของ

ส่วนอัดรีดส่งวัสดุที่มีมุมบิดของเกลียวสกรูและระยะพิตช์แบบไม่คงตัวจากต าแหน่งของตัวส่งวัสดุไปสู่หัว

ดาย และชุดหัวดายเป็นหัวดายแบบสามทางออก นอกจากนี้การก าหนดชนิดของวัสดุและขนาดของแบบ

ชิ้นส่วนหลักทุกชิ้นเป็นตามมาตรฐานของเครื่องจักรกลเกษตรและขนาดก าลังการผลิตสูงสุดของเครื่องไว้ที่ 

80 ตัน/วัน ด้วยชุดมอเตอร์ส่งก าลังของสกรูอัดรีดขนาด 20 แรงม้า 

วิเชียร ดวงสีเสนและคณะ(2555)ได้ศึกษาลักษณะการอบแห้งกากมันส าปะหลังด้วยเครื่องอบแห้ง

แบบตะแกรงหมุน(Rotary Screen Dryers) โดยวัสดุอบแห้งจะเคลื่อนที่ผ่านรูตะแกรงลงสู่ด้านล่างการ

ทดสอบครั้งนี้ใช้เครื่องอบแห้งแบบตะแกรงหมุนมีขนาดรูตะแกรง 3 mm ความจุ 0.5 m3 ใช้ความเร็ว

รอบถังหมุน 3 ความเร็วรอบ คือ 2 rpm, 4 rpm และ 6 rpm และใช้อุณหภูมิลมร้อน 2 ช่วงคือ 80°C 

และ 100°C ท าการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการร่อนผ่านรูตะแกรงและความสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะ

ในการระเหยน ้าในสภาวะต่างๆ พบว่าที่ความเร็วรอบ 6 rpm และอุณหภูมิ 100°C ให้ปริมาณกากมัน

ส าปะหลังที่ร่วงผ่านรูตะแกรง มากกว่าที่สภาวะอ่ืนๆ คือ 2.29 kg dry mass มีความชื้นเฉลี่ย 34.45%wb 

และ มีประสิทธิภาพการร่อน 58.37%dry mass ซึ่งมากกว่าที่สภาวะอ่ืนๆ ใช้พลังงานจ าเพาะในการ

ระเหยน ้า 8.05 MJ/kg-water มีมวลคงค้างในถังตะแกรงทรงกระบอก 41.55%dry mass ความชื้น 

35%wb 

เทวรัตน์ ตรีอ านรรคและคณะ(2556)ได้ประเมินสมรรถนะการอบแห้งกากมันส าปะหลังด้วย

เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้ง หมุนชนิดลูกกลิ้ง คู่ โดยมีปัจจัยที่ท าการศึกษาประกอบด้วยอุณหภูมิการอบแห้ง 

100 °C, 120 °C และ 140 °C ความเร็วรอบการหมุนของลูกกลิ้ง 0.5, 0.6 และ 0.7 rpm และระยะห่าง

ระหว่างลูกกลิ้ง 0.15, 0.3 และ 0.5 mm ท าการอบแห้งกากมันส าปะหลังที่มีความชื้น เริ่มต้นเฉลี่ย 81.50 

%wb ผลจากการทดสอบพบว่าอุณหภูมิการอบแห้งมีผลอย่างมากต่อความชื้น สุดท้ายของกากมัน

ส าปะหลังโดยที่อุณหภูมิ 140 °C สามารถลดความชื้น กากมันลงเหลือความชื้น สุดท้ายเฉลี่ย 4.30 %wb 

และในขณะท าการอบแห้งไม่เกิดปัญหาการเกาะตัวของกากมันบนตัวลูกกลิ้ง ส่วนการอบแห้งที่อุณหภูมิ 

100 °C ท าให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีความชื้น สูงเกินกว่าการจัดเก็บให้ปลอดภัยแล้วยังเกิดปัญหาการจับตัว

ของกากมันบนผิวลูกกลิ้ง อีกด้วย เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านความเร็วรอบการหมุนพบว่าที่อุณหภูมิเดียวกัน



ความชื้น สุดท้ายของกากมันมีค่าเพ่ิมขึ้น เมื่อความเร็วรอบการหมุนเพ่ิมขึ้นผลจากการปร ะเมิน

ความสามารถในการท างานพบว่าที่อุณหภูมิ 140°C ความเร็วรอบ 0.7 rpm และระยะห่างระหว่างลูกกลิ้ง 

0.5 mm มีความสามารถในการอบแห้งสูงสุด 

สุระ ตันดีและคณะ(2553)ได้ศึกษาคุณลักษณะของการอบแห้งกากมันส าปะหลังโดยใช้เครื่อง

อบแห้งแบบต่อเนื่องโดยทดสอบที่อุณหภูมิลมร้อนที่  80 90 และ 100 องศาเซลเซียส และความเร็วลม

ร้อน 8 9 และ 10 เมตรต่อวินาทีตามล าดับ ท าการทดสอบในห้องอบแห้งขนาด 0.6 x 1.2 x 1.2 m3 กาก

มันส าปะหลังที่น ามาทดสอบนี้มีความชื้นเริ่มต้นที่76% มาตรฐานเปียก น้ าหนักเริ่มต้นที่ 500 กรัม ท าการ

ทดสอบเพ่ือหาการเปลี่ยนแปลงของ ความชื้น ที่เวลาต่างกัน จากการทดสอบพบว่า ความชื้นของกากมัน

ส าปะหลังมีค่าลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเวลาการอบแห้ง อุณหภูมิ และความเร็วลมร้อนเพ่ิมขึ้น จุดที่เหมาะสมใน

การอบแห้งกากมันส าปะหลังในการทดลองนี้ คือความเร็วลมร้อน 8 เมตรต่อวินาที และอุณหภูมิอบแห้ง 

80 องศาเซลเซียส ท าให้กากมันส าปะหลังมีอัตราส่วนความชื้นคงที่เท่ากับ 0.07 ความชื้น 7.69 %

มาตรฐานเปียกใช้ระยะเวลาในการอบแห้ง 2 ชั่วโมง เมื่อความชื้นของกากมันส าปะหลังลดลงค่าพลังงาน

ความร้อนท่ีได้สูงขึ้น 

ผลการทดสอบเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการ 

ผการด าเนินการทดสอบเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการ โดยใช้Twin drum dryerแบบอุตสาหกรรม 

ในการทดสอบและเก็บข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องต้นแบบต่อไป 

  โดยจะท าการทดสอบหาตัวแปรที่มีผลต่อการท าแห้งกากมันได้แก่ ความเร็วรอบการหมุนของลูกกลิ้ ง , 

ระยะห่างของลูกกลิ้งหรือความหนาของการป้อนและอุณหภูมิที่เหมาะสม 

ตารางท่ี1 ผลการทดสอบการท าแห้งกากมันในห้องปฏิบัติการด้วยเครื่อง Twin Drum Dry 

ที่อุณหภูมิ 140 C ความเร็วรอบลูกกลิ้ง 1.7 รอบต่อนาท ี

ความหนา/ระยะห่างลูกกลิ้ง 
(mm) 

เปอร์เซ็นต์ความชื้น 
(%wb) 

0.3 10 
0.5 15 
0.7 20 
1.0 25 

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบการลดความชื้นกากมันในห้องปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องท าแห้งแบบ 

ลูกกลิ้งคู่ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มม หมุนด้วยความเร็วรอบ 1.7 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 140 องศา

เซลเซียส ท าแห้งกากมันมีความชื้นเริ่มต้นที่ 75 %wb  



พบว่าสามารถท าแห้งได้ใน 1 รอบ ที่ความหนาไม่เกิน 1 มม (ระยะห่างลูกกลิ้ง) ได้ความชื้นกากมัน 

10-25 %wb ดังนั้นถ้าจะท าแห้งชั้นกากมันที่มีความหนามากกว่านี้จะต้องเพ่ิมพ้ืนที่ผิวหรือเพ่ิมขนาด

ลูกกลิ้งให้ใหญ่ขึ้น และ เพ่ิมอุณหภูมิ แต่เนื่องจาก อุณหภูมิสูงอยู่แล้วจึงไม่ควรจะปรับสูงกว่านี้ 

ผลการออกแบบเครื่องต้นแบบ 

การออกแบบเครื่องต้นแบบตัวแรก   

 

รูปที่5 แบบเครื่องลดความชื้นกากมันส าปะหลังแบบลูกกลิ้งคู่ตัวแรก 

ได้ด าเนินการสร้างและปรับปรุงเครื่องต้นแบบ โดยในระยะแรกได้ท าการออกแบบถังเป็น 2ชั้น(รูปที่5)

โดยใช้น้ ามันฮ๊อดออยล์เป็นตัวกลางในการพาความร้อนแต่เนื่องจากการสร้างและการใช้งานมีความยุ่งยาก

และอันตรายเนื่องจากการท างานที่เกี่ยวข้องกับความดันต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยเพ่ิมเข้ามา จึงได้

ออกแบบเป็นถังชั้นเดียวท าจาก สเตนเลสแผ่นหนา 5 มม ม้วนขึ้นรูปเป็นทรงกระบอกยาว 120 ซม(รูปที่6) 

 



 

รูปที่6 เครื่องต้นแบบเครื่องลดความชื้นกากมันส าปะหลังแบบลูกกลิ้งคู่ 

โดยใช้ความร้อนจากหัวเผากาซแอลพีจี แบบที่ใช้กับตู้อบแบบอุโมงค์ที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป(รูปที่7) พ่นเข้า

ไปในถังโดยตรง 

  

รูปที่7 หัวเผาแก็สแอลพีจีแบบใช้ในตู้อบบแบบอุโมงค์ 

แต่จากการทดสอบเบื้องต้นพบว่าการใช้หัวเผาแบบนี้ใช้งานไม่ได้เนื่องจากไม่มีแรงลมดูดให้เปลว

ไฟเข้าไปในห้องอบเหมือนในตู้อบแบบอุโมงค์ จึงได้เปลี่ยนเป็นหัวเผาแบบอินฟราเรด(รูปที่8) ที่มีจ าหน่าย

ในท้องตลาด โดยหัวเตามีความกว้าง 15 ซม ความยาว 50 ซม และปรับลดความยาวของถังลงเป็น60 ซม 

 

รูปที่8 หัวเผากาซแอลพีจีแบบอินฟราเรด 

มาเป็นตัวให้ความร้อนแทนจากการทดสอบเบื้องต้นท าการวัดค่าอุณหภูมิ 



  ผลการทดสอบอุณหภูมิของเปลวไฟอินฟราเรด  

  

 

รูปที่9 การทดสอบการวัดอุณหภูมิ 

จากรูปที่9เป็นการทดสอบอุณหภูมิด้วยหัวโปบเทอร์โมคัปเปิล (Thermo couple)ของหัวเตา

อินฟราเรดที่สามารถสร้างอุณหภูมิได้ถึง 700องศาเซลเซียสวัดที่หัวเตาโดยตรงและวัดที่ผิวลูกกลิ้ง

ประมาณ 500 องศาเซลเซียสอุณหภูมิตกลงเนื่องจากเป็นการแผ่รังสีมาผ่านมาเป็นการน าความร้อนที่แผ่น

สแตนเลสอีกทอดหนึ่งแต่ก็เพียงพอส าหรับการท าให้กากมันแห้งได้ 

ผลการสร้างเครื่องต้นแบบ 

  ลูกกลิ้งท าจากสแตนเลสแผ่นหนา5 มม ม้วนขึ้นรูปเป็นทรงกระบอก มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม ยาว 

60ซมจ านวน 2 ลูก วางขนานกันอยู่บนลูกล้อโดยผิวนอกมีระยะห่างกันประมาณ1 มมดังรูปที่10ซึ่งเป็น

ขนาดความหนาของชั้นกากมันที่เราจะลดความชื้น สามารถหมุนได้อิสระโดยมีทิศทางการหมุนเข้าหากัน

รีดกากมันส าปะหลังที่ถูกป้อนเข้าตรงกลางระหว่างลูกกลิ้งทั้งสองให้เป็นแผ่นและสามารถปรับระยะห่างได้ 

โดยติดตั้งอยู่บนโครงเหล็ก มีการถ่ายระบบส่งก าลังจากมอเตอร์ขนาด 1แรงม้าขับชุดเกียร์ทด 1ต่อ60ด้วย

สายพานและจากชุดทดส่งถ่ายก าลัง ด้วยโซ่เบอร์40 ไปหมุนลูกกลิ้งดังรูปที่11 



 

 

รูปที่10 เครื่องต้นแบบเครื่องลดความชื้นกากมันส าปะหลังแบบลูกกลิ้งคู่ 

  

รูปที่11 ระบบการส่งก าลัง 

 



 

รูปที่12 การประกอบหัวเตาอินฟราเรดเข้าด้วยกัน 

แล้วท าการประกอบหัวอินฟราเรดจ านวน 4 หัวต่อหนึ่งชุดดังรูปที่12 ส าหรับใส่เข้าไปในลูกกลิ้งส าหรับ

เป็นตัวก าเนิดความร้อน 

ผลการทดสอบการลดความชื้นกากมัน 

   

ก. กากมันส าปะหลังก่อนอบ  ข.กากมันส าปะหลังหลังอบ 

รูปที่13 กากมันส าปะหลัง 

ท าการทดสอบการลดความชื้นกากมันส าปะหลังโดยเปิดหัวอินฟราเรดให้ร้อนแดงก่อนแล้วใส่กากมัน

ส าปะหลังที่มีความชื้น 80%wbรูปที่13ก.ลงในระหว่างช่องของลูกกลิ้ง ลูกกลิ้งจะรีดให้กากมันเป็นแผ่นติด

กับผิวลูกกลิ้งที่มีอุณหภูมิที่ผิวไม่ต่ ากว่า500องศาเซลเซียส ลูกกลิ้งหมุนอบลดความชื้นกากมันเคลื่อนที่ไป

ได้ระยะ ¾ รอบของเส้นรอบวงของลูกกลิ้งกากมันก็จะถูกปาดออกด้วยใบมีดมีลักษณะเป็นแผ่นดังรูปที่ 13

ข.จากการทดสอบพบว่ามีความสามารถในการอบลดความชื้นกากมันส าปะหลังได้ 200 กรัม/รอบของการ

อบลดความชื้น โดยความเร็วในการหมุนอบคือ 2 รอบ/นาทีดังนั้นจะได้ความสามารถในการอบลด

ความชื้นกากมันส าปะหลังที่24 กิโลกรัม(แห้ง)/ชั่วโมงหรือ120กิโลกรัม(เปียก)และมีอัตราการสิ้นเปลือง

แก็สแอลพีจี 0.8 กิโลกรัม/ชั่วโมง 

 

 



9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

จะเห็นว่าการอบลดความชื้นกากมันส าปะหลังด้วยวิธีนี้ได้ปริมาณค่อนข้างต่ าแต่ก็สามารถขยาย

สัดส่วนให้ใหญ่ขึ้นได้โดยน าไปเปรียบเทียบกับการใช้ระบบเชื้อเพลิงที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่เป็นการใช้ หม้อ

ต้มขนาดใหญ่(boiler) งบลงทุนเริ่มต้น(first cost)มีราคาแพงและทุนในการด าเนินการ(operating cost)ก็

สูง หากเปรียบเทียบกับแบบของเราที่ใช้แก็สแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิงต้นทุนทั้งสองจะถูกกว่ามาก การอบลด

ความชื้นกากมันส าปะหลังด้วยเครื่องแบบลูกกลิ้งคู่สามารถท าได้แต่จะให้ปริมาณที่ต่ าแต่ก็สามารถขยาย

ขนาดได้โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้คือ ลูกกลิ้งควรท าจากท่อสแตนเลสเนื่องจากการน าเอาสแตนเล

สแผ่นมาม้วนขึ้นรูปเป็นทรงกระบอกท าได้ไม่กลมจะส่งผลหลายอย่างมากต่อการติดตั้งลูกกลิ้งไม่ได้ศูนย์

ส่งผลต่อคุณภาพวัสดุอบแห้งเนื่องจากควบคุมความหนาได้ไม่สม่ าเสมอ ผิวลูกกลิ้งควรเป็นผิวมันจึงจะท า

ให้ใบมีดสามารถปาดกากมันออกได้หมดไม่ตกค้าง ท าให้ไหม้สะสมที่ผิวดังรูปที่14 ในการเลือกหัวแก็สมา

ใช้งานสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของลูกกลิ้งเช่นลูกกลิ้งยาวควรจะเลือกหัวแก็สแบบหัวพ่นแก็ส

(gas nozzle)ราวท่อติดรอบแนวเส้นรอบวงตลอดความยาวก็สามารถน ามาปรับใช้ได้ 

 

 

รูปที่14 การสะสมของกากมันที่เหลือจากการปาดของใบมีด 

 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

สามารถน าไปใช้กับผู้ประกอบการรายย่อยผลิตอาหารสัตว์ โรงงานแป้งมันส าปะหลัง โรงงานผลิต

อาหารสัตว์ 

11.ค าขอบคุณ  

งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ บุคลากร ทุกฝ่ายของศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรม

ขอนแก่น 

 

 

 



12.เอกสารอ้างอิง  

วีรชัย อาจหาญและคณะ.2551,รายงานโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนผลิตวัตถุดิบจากมันส าปะหลัง

ส าหรับอุตสาหกรรมเอทานอล.ภาคีศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2552. สถิติการเกษตรของประเทศไทยปีเพาะปลูก 2548/49.กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์. 

ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.2555-2559, 

ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังประเทศไทยและโปรแกรมวิจัยและพัฒนา 

 มันส าปะหลัง.ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.2554. 

13.ภาคผนวก  

แบบเครื่องลดความชื้นกากมันส าปะหลังแบบลูกกลิ้งคู่ 

 

ภาพผนวกที่1 แบบประกอบเครื่องลดความชื้นกากมันส าปะหลัง 



 

ภาพผนวกที่2 แบบแยกชิ้นส่วนเครื่องลดความชื้นกากมันส าปะหลัง 

 

ภาพผนวกที่3 แบบโครงเครื่องลดความชื้นกากมันส าปะหลัง 



 

ภาพผนวกที่4 ภาพฉายเครื่องลดความชื้นกากมันส าปะหลัง 

 



 

ภาพผนวกที่5 แบบลูกกลิ้งเครื่องลดความชื้นกากมันส าปะหลัง 

 



 

ภาพผนวกที่6 แบบใบมีดเครื่องลดความชื้นกากมันส าปะหลัง 

 

 

 


