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ผลงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เครื่องปฏิกรณไพโรไลซิสสําหรับจัดการวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร

Bio-char Charcoal Wood vinegar
& Bio oil

Slow pyrolysis technology
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Characteristics Values
Type pyrolysis reactor Fixed bed reactor
Dimension reactor (m x m x m) 1.5x1.5x1.2
Combustion chamber volume (m3) 0.91
Pyrolysis chamber volume (m3) 1.7
Air inlet combustion Natural Draft
Stack height (m) 4 
Thermal insulation Mineral Wool
Area heat exchanger (m3) 1.91
cooling to condensation Water
Wood input (kg) 500
Bio-Charcoal (kg) 150
Wood vinegar (Litre) 50
Auxiliary heat source Pyrolysis gas

เครื่องปฏิกรณไพโรไลซิสสําหรับจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

Specification of slow pyrolysis reactor
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เครื่องปฏิกรณไพโรไลซิสสําหรับจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

Production yield (%) High heating value (MJ/kg)



เครื่องปฏิกรณไพโรไลซิสสําหรับจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

ผลผลิต

ผล

ถานชีวภาพและนํ้าสมควันไม

ถานชีวมวล  ถานชีวภาพ นํ้าสมควันไม

ดินเพาะปลูก ถานอัดแทง

รายการวิเคราะห ปริมาณ หนวย

ตนทุนการผลิตลําไยชุมชน 11-13 บาท/กก

ผลผลิตเฉลี่ย 800 กก

ราคาลําไยเฉลี่ย 23 บาท

กําไรสุทธิไรละ 8,000 บาท/ไร

ในกรณีเกษตรกรชุมชนมีพ้ืนท่ี 10 ไร

รวมรายไดจากการผลิตลําไย 80,000 บาท

ปริมาณชีวมวลท่ีเกิดข้ึนเทียบผลผลิต 30 %

ปริมาณชีวมวลท่ีเกิดข้ึน 240 กก/ไร

ปริมาณชีวมวลท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 2,400 กก

การเพ่ิมมูลคาเศษไมลําไย

อัตราการผลิตตอครั้ง 500 กก

การผลิตถานดวยเครื่องปฏิกรณไดถาน (30%) 150 กก

การผลิตถานดวยเครื่องปฏิกรณไดนํ้าสมควันไม (10%) 50 กก

ราคาถานไมลําไย 10 บาท/กก

ราคานํ้าสมควันไม 60 บาท/กก

รายไดจากการขายถาน 1,500 บาท

รายไดจากการขายนํ้าสมควันไม 3,000 บาท

รายไดรวมเฉลี่ย 4,500 บาท/ครั้ง

รายไดรวมของเกษตรกรท่ี 10 ไร/ครัวเรือน 21,600 บาท

ใชเวลาการดําเนินการท้ังหมดประมาณ 15 วัน

รายไดท่ีเพ่ิมข้ึน 27 %



เครื่องปฏิกรณไพโรไลซิสสําหรับจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

แนวทางการพัฒนาและการสงเสริมสูชุมชน/อุตสาหกรรม

กลุมเกษตรแปลงใหญลลําไย พ้ืนที่เชียงใหมและลําพูน



ผลงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เครื่องอบแหงไมโครเวฟแบบถังหมุนชนิดแมกนตีรอนหลายตัว



การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยมีขอจํากัดดาน

การใชงานดังตอไปนี้

 มีระยะเวลาการอบแหงท่ียาวนาน

 การรบกวนของแมลง และสิ่งปนเปอนอ่ืนๆ

 ไมสามารถทําการอบแหงไดในสภาวะที ่ไมมี

แสงอาทิตย

 การกระจายตัวลมรอนเกิดขึ้นเฉพาะจุด

เครื่องอบแหงไมโครเวฟแบบถังหมุนชนิดแมกนตีรอนหลายตัว



เครื่องอบแหงไมโครเวฟแบบถังหมุนชนิดแมกนีตรอนหลายตัว

 หลักการใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟ

 การอบแห งโดยใช คล ื ่นไมโครเวฟท ํางานโดยอาศ ัยหล ักการ

การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริก (dielectric heating) โดย

คลื่นแมเหล็กไฟฟาชวงคลื่นไมโครเวฟ (microwave) ซึ่งจะถูก

สงผานไปยังอาหารท่ีเปนวัสดุไดอิเล็กทริก (dielectric material) 

เมื่อไดรับคลื่นไมโครเวฟจะเกิดการหมุนตัวเสียดสีกัน เกิดความรอน 

ทําใหอุณหภูมิของอาหารสูงขึ ้น สงผลใหนํ ้าระเหยและความชื้นใน

อาหารลดลงอยางรวดเร็ว

 การอบแหงดวยไมโครเวฟแตกตางจากการอบแหงดวยลมรอน

เนื่องจากความรอนจากไมโครเวฟเกิดขึ้นภายในชิ้นของอาหาร มี

การกระจายตัวสมํ่าเสมอ ในขณะที่การอบแหงดวยลมรอนเปนการ

ถายเทความรอนจากภายนอกเขาสูภายในช้ินอาหาร



เครื่องอบแหงไมโครเวฟแบบถังหมุนชนิดแมกนีตรอนหลายตัว

 ผลการทดสอบอบแหงในระดับหองปฏิบัติการดวยไมโครเวฟระดับครวัเรอืน

ผลิตภัณฑ เวลา

(min)

อัตราการทํางาน

ของไมโครเวฟ (W)

นํ้าหนักเร่ิมตน

(g)

นํ้าหนักสุดทาย

(g)

ความชื้นเร่ิมตน 

(%wb)

ความชื้น

สุดทาย (%wb)

ลักษณะทางกายภาพ

ที่ปรากฏ

ขา 50 300 50 8.00 85.33 8.38

ตะไคร 50 300 20 3.85 82.92 11.19

***ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช.136/2558 ผลิตภัณฑอบแหงตองมีคาความชื้นสุดทายคงเหลือนอยกวา 12%wb



เครื่องอบแหงไมโครเวฟแบบถังหมุนชนิดแมกนีตรอนหลายตัว

 แนวคิดการสรางตนแบบเครือ่งอบแหงไมโครเวฟแบบถังหมุนชนิดแมกนตีรอนหลายตัว

การอบแหงวัสดุทดสอบโดยใชหลักการของคลื่นไมโครเวฟ เพื่อแกไขปญหาดานระยะเวลาใน

การอบแหง 

การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช.136/2558

การพัฒนาระบบอบแหงท่ีสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องแมอยูในสภาวะท่ีไมมีแสงอาทิตย



เครื่องอบแหงไมโครเวฟแบบถังหมุนชนิดแมกนีตรอนหลายตัว

 เงื่อนไขเบื้องตนสาํหรบัการสรางตนแบบเครือ่งอบแหงไมโครเวฟ

กําลังการผลิตของเครื่องอบแหงไมโครเวฟ 20 กิโลกรัมสด/ชั่วโมง

ความชื้นเริ่มตนของวัสดุทดสอบ ≤70 % wb

ความชื้นสุดทายของวัสดุทดสอบ ≥12 % wb

กําลังของเครื่องไมโครเวฟ 0.5 W/g

นํ้าหนักแหง ของวัสดุทดสอบ 11.7 kg

ขนาดของแมกนีตรอน 1,000 watt/ตัว

กําลังของแมกนีตรอน 5,882 watt



เครื่องอบแหงไมโครเวฟแบบถังหมุนชนิดแมกนีตรอนหลายตัว

 สวนประกอบที่สําคัญของตนแบบเครือ่งอบแหงไมโครเวฟแบบถังหมุนชนดิแมกนตีรอนหลายตัว

หมายเลข รายละเอียด

1 ตูควบคุมการทํางานของระบบ

2 ตูควบคุมการทํางานของหัวแมกนีตรอน

3 พัดลมโบลเวอร

4 หองอบแหง

5 หัวแมกนีตรอน ขนาดหัวละ 1,000 W

6 มอเตอรควบคุมการหมุนของหองอบแหง

7 อากาศขาเขาหองอบแหง

8 อากาศขาออกหองอบแหง

9 โครงสรางฐานของเคร่ืองอบแหง



เครื่องอบแหงไมโครเวฟแบบถังหมุนชนิดแมกนีตรอนหลายตัว

 สมรรถนะของตนแบบเครื่องอบแหงไมโครเวฟแบบถังหมุนชนิดแมกนตีรอนหลายตัว

Product Production

capacity

(kg)

t

(h)

Wi

(kg)

Wf

(kg)

Mi

(%db)

Mf

(%db)

Drying 

rate

(kg H2O 

evap/h)

SEC

(MJ/kg 

H2O 

evap)

W/g 𝜂𝜂
(%)

ขา 5.00 4.00 5.00 1.34 76.11 11.05 0.91 19.01 3.41 11.88

10.00 6.00 10.00 2.68 76.11 10.99 1.22 12.76 1.53 17.69

ตะไคร 5.00 3.50 5.00 1.19 78.80 11.24 1.09 15.72 3.78 14.37

10.00 5.00 10.00 1.76 78.80 10.98 1.65 10.05 2.48 22.46

***ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช.136/2558 ผลิตภัณฑอบแหงตองมีคาความชื้นสุดทาย (Mf) คงเหลือนอยกวา 12%wb



เครื่องอบแหงไมโครเวฟแบบถังหมุนชนิดแมกนีตรอนหลายตัว

 การวิเคราะหคณุภาพผลิตภัณฑอบแหงภายหลงัเสรจ็สิ้นกระบวนการอบแหง

ผลิตภัณฑ การคืนตัว (%) Water activity (aw) ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ

ขา 95.33 0.51

ตะไคร 93.76 0.58

***ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช.136/2558 ผลิตภัณฑอบแหงควรมีคาวอเตอรแอคทีวิตี้ไมเกิน 0.6



เครื่องอบแหงไมโครเวฟแบบถังหมุนชนิดแมกนีตรอนหลายตัว

 การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร

เงื่อนไข
ผลิตภัณฑ

ขา ตะไคร

รายไดสุทธิ (บาท/ป) 309,163 131,294

ผลตอบแทนสุทธิ (บาท) 1,578,527 411,468

อัตราผลตอบแทนภายใน(%) 68.00 26.00

ระยะเวลาคืนทุน (ป) 1.46 3.43



เครื่องอบแหงไมโครเวฟแบบถังหมุนชนิดแมกนีตรอนหลายตัว

ผลผลิต ผลลัพธ

ชุดเครื่องตมยํากุงอบแหงและชุดเครื่องตมขาไกอบแหง

 สามารถชวยลดระยะเวลาในกระบวนการ

อบแหงไดเร็วกวาการอบแหงแบบใชลมรอน

5-10 เทา 

 ผลิตภัณฑอบแหงที ่ไดมีคาความชื ้นสุดทาย

คงเหลือนอยกวา 12%wb ซึ ่งเป นไปตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช.136/2558

และมีคาวอเตอรแอคทีวิตี้ไมเกิน 0.6



ศูนยความเปนเลิศดานวิศวกรรมพลังงาน สิ่งแวดลอม และปญหาภัยพิบัติหมอกควัน
Excellence Center of Energy Environment and Disaster Smog Problems

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ

• 63 หมู 4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290

• เบอรติดตอ 053-875590 แฟกซ 053-875599

• อีเมล : energyconservation2019@gmail.com

• ผชวยศาสตราจารย ดร.นิกราน หอมดวง (084-1773632)
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