
 
 
 
 
 
 

คู่มือ
เครื่องอบแห้งชนิดการแผ่รังสีความร้อน

ของเซรามิก



คำนำ

 หนงัสอืคมู อื เรอ่ืง “เครอ่ืงอบแหง ชนดิการแผร งัสคีวามรอ นของเซรามกิ” ไดร บัการสนบัสนนุงบประมาณ
จากสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความเขาใจ
กระบวนการอบแหง และเพอื่ ถา ยทอดองคค วามรเู กยี่ วกบั เทคโนโลยเี ครอื่ งอบแหง ชนดิ การแผร งัสคี วามรอ น
ของเซรามกิ แกผ สู นใจใหส ามารถนำไปประยกุ ตใ ชไ ดอ ยา งประสบความสำเรจ็ และเกดิ ประโยชนส งูสดุ ในการ
ประกอบอาชพี เพม่ิมลูคา ของผลผลติทางการเกษตรในพน้ืที่ ซง่ึมสีาระสำคญัประกอบดว ยขอ มลูเครอ่ืงอบแหง  
สวนประกอบหลัก ขั้นตอนการใชงาน และการดูแลรักษา 
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รูปที่ 1 การอบแหงดวยการแผรังสีของแผนของแข็งชื้น 

ขอดีของการอบแหงดวยการแผรังสีอินฟราเรด

     1. ลดระยะเวลาของกระบวนการและพลังงาน

     2. รังสีสามารถทะลุเขาไปในผลิตภัณฑไดโดยตรง เกิดความเสียหายนอย

     3. ควบคุมงาย เทคโนโลยีราคาไมสูง

     4. แหลงพลังงานรังสีอินฟราเรดมีราคาถูก อายุการใชงานนาน การบำรุงรักษาต่ำ

พื้นที่และอุปกรณที่จำเปนในการติดตั้ง
     1. ขนาดพื้นที่ที่จำเปนสำหรับติดตั้งเครื่องตองมีขนาดไมนอยกวา กวาง 2 เมตร ยาว 2 เมตร มีหลังคา
สูงไมนอยกวา 2.5 เมตร 
     2. Main Breaker ขนาด 15 A สำหรับจายไฟฟากระแสสลับ 220 V เพื่อปอนใหกับชุดควบคุมและ 
พัดลมดูดอากาศ 

การอบแหงดวยการแผรังสีอินฟราเรด
     การอบแหงดวยการแผรังสีอินฟราเรด คือ การแผรังสีในรูปของแมเหล็กไฟฟาตลอดชวงความยาวคลื่น 

รังสีอินฟราเรดจากแหลงพลังงานความรอนตกกระทบลงบนผิวของวัสดุแลวทะลุทะลวงเขาไปในวัสดุทำให

พลังงานสวนหนึ่งของการแผรังสีถูกวัสดุดูดกลืนเอาไวและทำใหโมเลกุลของวัสดุเกิดสภาวะสั่นสะเทือนแลว

เปลี่ยนเปนพลังงานความรอนขึ้นในวัสดุ ดังนั้นน้ำที่อยูในโมเลกุลจะไดรับความรอนและเกิดการแพรไปที่ผิว

ของวัสดุซึ่งในสภาวะดังกลาวนี้จะสอดคลองกับความยาวคลื่นในชวง 2.5 -100 µm

1



ขอมูลเครื่องอบแหง
      เครื่องอบแหงดวยการแผรังสีอินฟราเรดของเซรามิก เปนเครื่องอบแหงที่อาศัยหลักการอบแหงดวย
การแผร งัสคีวามรอ นใหก บัผลติภณัฑท ต่ีอ งการอบแหง  ทำใหไ ดผ ลติภณัฑท ม่ีคีณุภาพ เพม่ิมลูคา ของผลติภณัฑ
ประหยดัเวลาและพลงังาน การตดิตง้ัและการถอดเปลย่ีนเพอ่ืซอ มบำรงุสามารถทำไดง า ยมคีวามปลอดภยัสงู

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของเครื่องอบแหง

* ระยะเวลาในการใชเครื่องอบแหง 12 ชั่วโมงตอวัน
** ถังแกส LPG ขนาด 16 กิโลกรัม

ตารางที่ 2 ขอเปรียบเทียบทางเทคโนโลยี

เทคโนโลยีที่ใชในการอบแหง
แบบการแผรังสีอินฟราเรด แบบลมรอน แบบปมความรอน

- สามารถอบแหง ไดต ง้ัแตอ ณุหภมิู
ตำ่ 40 - 300 องศาเซลเซยีส 

- เกดิ การสง ผา นคลนื่ เขา ไปสรา ง
ความรอ นภายในวสั ดจุากการแผ
รังสีความรอนในขณะที่ภายนอก
ไดรับความรอนจากการพาความ
รอน ทำใหวัสดุทั้งภายในและ
ภายนอกแหงเทากันและลดการ
ถูกทำลายของผิว

- มกีารสง ผา นความชน้ืจากภายใน
สภู ายนอกไดอ ยา งตอ เนอ่ืง ทำให
ใชเ วลาอบแหง นอ ยกวา เมอ่ืเทยีบ
กับเทคโนโลยี

- ชวงการอบแหงไมเกิน 100 
องศาเซลเซียส
- วสัดไุดร บัความรอ นจากการพา 
จงึทำใหผ วิวสัดอุบแหง ปด ลงกอ น
ทภ่ีายในจะแหง

- สญูเสยีพลงังานความรอ นไปใน
ขณะทร่ีอใหน ำ้เคลอ่ืนออกมาทผ่ีวิ
ของผลิตภัณฑ

- อณุหภมูอิบแหง ตำ่ อยรู ะหวา ง 
25-70 องศาเซลเซยีส
- ใชความรอนรวมกับความดัน 
จึงทำใหอบแหงไดในขณะที่ใช
อุณหภูมิต่ำ

- เหมาะสำหรับวัตถุดิบที่ไวตอ
ความรอนที่ตองใชอุณหภูมิต่ำ
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ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ
           

รูปที่ 2 ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐที่ผานมา

          - ผลงานวิจัยไดรับความสนใจและถูกนำไปเผยแพรผานรายการ ขาวจริง สปริงนิวส เมื่อวันที่ 7 
กันยายน 2558 เวลา 20.13 น.
           - การนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐไปจัดแสดงในงาน มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือ ประจำป
2558 ณ เชยีงใหมฮ อลล ศนูยก ารคา เซน็ทรลัพลาซา  เชยีงใหม แอรพ อรต  เมอ่ืวนัที่ 29 – 30 สงิหาคม 2558

เทคโนโลยีที่ใชในการอบแหง
แบบการแผรังสีอินฟราเรด แบบลมรอน แบบปมความรอน

- ประหยัดพลังงาน

- สามารถรักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑไดดีทั้งสี กลิ่น และ
รสชาติ

- ใชเวลาในการอบแหงนาน

- ใชพื้นที่มากในการติดตั้งเครื่อง
อบแหง

- สามารถลดความชื้นไดต่ำกวา
การใชตูอบลมรอนที่ใชอุณหภูมิ
อบแหงเดียวกัน
- ประหยดัเวลาในการอบแหง เมอ่ื
เทยีบกบัการอบดว ยลมรอ น

- สญูเสยีคณุคา มางอาหารไดง า ย 
เนื่องจากใชความรอนสูงในการ
อบแหง
- ราคาไมแ พงขน้ึอยกู บัการเลอืก
ใชวัสดุในการสรางเครื่อง

- ใชก ระแสไฟฟา เปน แหลง พลงังาน 
มคีา ใชจ า ยดา นพลงังานสงู
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การขยายผลองคความรูที่ผานมา

รูปที่ 3 อบผลิตภัณฑชาสมุนไพร 3 อยาง ใชเวลา 15 นาที อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

รูปที่ 4 อบเนื้อสัตวและผัก ใชเวลา 45 นาที่ อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส
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ความคุมคาจากการใชเครื่องอบแหงดวยการแผรังสีอินฟราเรด

ตารางที่ 3 ตัวอยางการอบแหงคุกกี้ จากขาวไรซเบอรี่ กลุมบานสรอยสุวรรณ  

ขอมูล เครื่องอบเดิม เครื่องอบจากรังสีอินฟาเรดระยะไกล

คุกกี้เขาตูอบไดครั้งละ 
คุกกี้ออกจากตูอบ 
ระยะเวลาการอบ
ระยะเวลาในการอบ
ปริมาณการผลิตตอวัน
ปริมาณการใช LPG
คุกกี้ 1 กลอง 200g
คุกกี้ กลองละ 50 บาท
คุกกี้ 1 kg ใช LPG

1.5 kg
1.125  kg
30 นาที

8 ชั่วโมง/วัน
18 kg

1.5 kg/hr
90 กลอง/วัน

4500 บาท/วัน
0.67 kg

2 kg
1.5 kg
30 นาที

8 ชั่วโมง/วัน
24 kg

0.94 kg/hr
120 กลอง/วัน
6000 บาท/วัน

0.31 kg

     เครื่องอบแหงดวยการแผรังสีอินฟราเรด ประหยัดเชื้อเพลิงกวาเครื่องอบแหงแบบเดิม 46.3% ถาคิด
ในอัตราการผลิตที่วันละ 24 kg จะประหยัด LPG ไปได วันละ 8.64 kg หรือเทากับ 172.8 บาท
     ดังนั้นทำใหการใชเครื่องอบดวยการแผรังสีอินฟราเรด ประหยัดคา LPG = 63,072 บาท/ป เพิ่มมูลคา
การผลิตได 1,500 บาท ตอวัน  หรือ = 547,500 บาท/ป
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     การอบแหง ดว ยการแผร งัสอีนิฟราเรดระยะไกลของเซรามกิ ดงัแสดงในรปูที่ 6 เปน เครอ่ืงอบแหง ทอ่ีอกแบบ
มาเพื่อใชสำหรับอบแหงผลิตภัณฑดวยการแผรังสีอินฟราเรดระยะไกลของเซรามิก แบงออกเปน 4 สวน 
คอื สว นกำเนดิความรอ น (หอ งเผาไหม)  สว นหอ งอบแหง  ชดุพดัลมระบายความชน้ื และชดุควบคมุการทำงาน 
ดังแสดงในรูปที่ 7 โดยมีรายละเอียดและสวนประกอบดังนี้
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สวนประกอบหลักของเครื่อง

รูปที่ 6 เครื่องอบแหงดวยการแผรังสีอินฟราเรดระยะไกลของเซรามิก

                          1 ชุดควบคุมการทำงานของเครื่อง       2 หองอบแหง      3 ระบบแกส LPG
                                              รูปที่ 7 สวนประกอบหลักของเครื่องอบแหง

 



          1. กำหนดตั้งคาอุณหภูมิการอบแหงโดยจะมีคาความเที่ยงตรง ± 1 องศาเซลเซียส

           2. ทำหนา ทบ่ีนัทกึคา การอบแหง ทง้ัอณุหภมูแิละความชน้ืของการอบ พรอ มทง้ัสามารถบนัทกึรปูแบบ
การอบแหงไดเพื่อสรางโปรแกรมการอบแหงครั้งตอไปได
           3. สามารถกำหนดชว งอณุ หภมู ใินการอบแหง ทสี่ มัพนั ธต อ ความชนื้ เพอื่ ใหไ ดผ ลการอบแหง ทดี่ ทีส่ีดุ
ในการอบผลิตภัณฑแตละชนิด
           4. สามารถควบคุณอุณหภูมิไดตั้งแตอุณหภูมิแวดลอมจนถึง 300 องศาเซลเซียส 

           5. ทำหนา ทค่ีวบคมุความสมัพนัธร ะหวา งอณุหภมิู ความชน้ืและพดัลมดดูอากาศ ใหท ำงานสมัพนัธก นั
ซึ่งสามารถกำหนดเปนเงื่อนไขการอบหรือ ปรับตามสภาพการอบในสภาวะจริง

      2). หอ งอบ ประกอบดว ยผนงัรอบดา นและประตู ทำจากสแตนเลสเกรดทใ่ีชก บัผลติภณัฑอ าหาร (food grade)
 ซง่ึถกูขน้ึรปูและประกอบกนัสองชน้ั (ชน้ันอกและชน้ัใน) สว นชอ งวา งระหวา งผนงัสองชน้ัมฉีนวนเพอ่ืปอ งกนั
การสูญเสียความรอน ผนังของหองอบมีชั้นสำหรับวางถาดวัตถุดิบ 
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     1). ชดุควบคมุการทำงานของเครอ่ืง เปน ชดุควบคมุทต่ีอ เชอ่ืมกบัเซน็เซอรอ ณุหภมูแิละความชน้ื โดยหนา
จะเปน ระบบ Touch screen จะทำหนา ทด่ีงันี้

รูปที่ 8 ชุดควบคุมการทำงานของเครื่อง



3). ชุดพัดลมระบายความชื้น 

รูปที่ 10 ปลองและพัดลมระบายความชื้น
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  1 ผนังหองอบแหง      2 ชั้นสำหรับวางถาดวัตถุดิบ

                รูปที่ 9 ภายในหองอบแหง
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รูปที่ 12 ชุดควบคุมการทำงาน

4). ระบบใหความรอน 

1 หัวเผาแกส      2 สตารทเตอร      3 ปรับปริมาณแกส
รูปที่ 11 ระบบใหความรอนจากแกส LPG

ขั้นตอนการใชงานของเครื่องอบแหง
     กอนการใชงานของเครื่องอบแหง ตองคำนึงถึงความปลอดภัยกอนเสมอโดยตองตรวจสอบระบบไฟฟา
วาอยูในสภาพที่สมบูรณ และระบบแกส ทอแกส จะตองถูกปรับปริมาณอากาศเหมาะสมและพรอมใชงาน 
โดยมีขั้นตอนของการใชงานดังนี้

1 สวิตชเปด –ปดเครื่อง       2 สวิตชเปด –ปดพัดลมระบายอากาศ       3 ตังตั้งอุณหภูมิ

4 ตัวตั้งเวลา      5 สวิตชระบบแกส     6 ไฟแสดงสถานการณทำงาน    7 ตัวสัญญาณเสียงเตือน



     รอจนกระทั้งกระบวนการทำงานของเครื่องทำงานอัตโนมัติและสิ้นสุดตามเ วลาที่ไดกำหนดไว ระบบก็
จะหยุดอัตโนมัติและมีสัญญานเสียงแจงเตือน เพื่อจะไดเปลี่ยนวัตถุดิบรอบตอไป หลังจากการอบเสร็จสิ้น 
ใหท ำการปด ระบบไฟฟา และระบบแกส  เมอ่ือณุหภมูภิายในหอ งอบไมส งูมากใหท ำความสะอาดภายในหอ งอบ
ทั้งผนังรอบดาน พื้นผิวซิลิกอนคารไบด 

สิ่งที่ควรปฏิบัติในการใชเครื่องอบแหง

      1. ตง้ัตอู บใหไ ดร ะดบั ในทท่ีอ่ีากาศถา ยเทไดด ี ปราศจากฝนุ ละออง และควรหา งจากตเู ยน็/ทำความรอ น/
หองปรับอากาศ
      2. ปดประตูเครื่องอบแหงใหสนิททุกครั้งที่ใชงาน  และไมเปดโดยไมจำเปน
      3. สวมถุงมือกันรอน ทุกครั้งที่หยิบวัตถุในเครื่องอบแหง
      4. หลังใชเครื่องอบแหงเสร็จแลว ปดแกสใหสนิทและดึงปลั๊กออกทุกครั้ง

การดูแลรักษาเครื่องอบแหง
      1. ตรวจสอบความถูกตองและแมนยำในการควบคุมอุณหภูมิ ทุกๆ 6 เดือน
      2. ตรวจสอบการรั่วไหลของความรอน
      3. ตรวจสอบการขาด/การลัดวงจรไฟฟาของชุดควบคุมการทำงาน ทุกๆ 6 เดือน
      4. ตรวจสอบความถูกตองของนาิกาตั้งเวลาทำงาน ทุกๆ 6 เดือน
      5. ทำความสะอาดภายนอก/ภายในเครื่องอบแหง
      6. หลอลื่นบานพับของประตู
      7. ทำความสะอาดหัวแกส ทอแกส และตัวกำเนิดความรอน (แผนเซรามิก)
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      1. บรรจุถาดวัตถุดิบที่ตองการอบเขาไปในหองอบ และปดประตูหองอบ
      2. เปดเมนเบรกเกอร หมายเลข (1) ไฟแสดงสถานะ หมายเลข (6) จะสวางชึ้น

       3. ตั้งเวลาในการอบเพื่อใหเครื่องหยุดการทำงานตามเวลาที่กำหนด โดยตั้งตำแหนงเวลาที่ชุดตั้งเวลา

หมายเลข (4) และจะมีสัญญานเสียงเตือน หมายเลข (7) ดังขึ้นเมื่อการทำงานสิ้นสุด

       4. ตั้งอุณหภูมิโดยการหมุนปรับตัวตั้งอุณหภูมิหมายเลข (3) เพื่อใหระบบแกส ตัด-ตอ อัตโนมัติโดย

มีหัววัดทำการตรวจวัดอุณหภูมิภายในหองอบ
       5. เปดระบบแกส โดยการเปดจายแกสจากหัวถัง 
       6. เปดเบรกเกอร หมายเลข (5) เพื่อใหระบบแกสอัตโนมัติเริ่มทำงาน สังเกตเปลวไฟในหองเผาไหม

       7. รอจนกระทั่งอุณหภูมิสูงขึ้นจนกระทั่งถึงที่ตั้งคาไว ทำการเปดพัดลมระบายความชื้น หมายเลข (2)
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