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บทคดัย่อ 
ปัจจุบันแหล่งพลังงานทดแทนมีบทบาทส าคัญและได้รับ

ความสนใจในการคน้ควา้พฒันากนัอย่างกวา้งขวาง โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือน ามาทดแทนพลงังานจากแหล่งธรรมชาติท่ีมีราคาแพงและก าลงัจะ
หมดไป ก๊าซหุงต้มได้ถูกพัฒนากับตู้อบแบบต่าง ๆ ขณะเดียวกัน
เคร่ืองอบท่ีใช้ไฟฟ้าหรือน ้ามนัเช้ือเพลิงจะประสบปัญหาดา้นตน้ทุนท่ีสูง
ซ่ึงไม่คุม้ต่อการลงทุน ดงันั้นการน าก๊าซหุงตม้ มาใช้เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะ
ช่วยให้ประหยดัพลงังานในยามท่ีราคาน ้ามนัแพง 

การออกแบบเค ร่ืองอบแห้ งจากการใช้ ก๊ าซหุ งต้ม  มี
วตัถุประสงค์เพ่ือให้การอบกุ้งโดยใช้ก๊าซเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ลกัษณะของชุดเคร่ืองอบแห้ง โครงสร้างของเคร่ืองอบท าจากแผ่นเหล็ก
อาบสงักะสีเพราะราคาถูกและใชเ้หล็กฉากข้ึนรูปเป็นโครงสร้างและฐาน  
ขนาดของเคร่ืองอบแห้งกวา้ง 1 m ยาว 1.50 m สูง 1 m ผนงัดา้นในมีแผง
ป้องกนัความร้อนและใชพ้ดัลมเป็นตวัพาความร้อน ใชม้อเตอร์ขนาด 1/3 
hp เป็นตวัขบัใบพดัลม ด้านบนมีฝาปิดครอบมีช่องระบายอากาศออก 
และบรรจุกุง้จ  านวน 10 kg ลงในถงักลม ซ่ึงท ามาจากแผน่สแตนเลสเจาะ
รูท่ีเส้นผ่านศูนยก์ลางรูขนาด 4 mm มว้นกลม ใช้มอเตอร์ 1 hp เป็นตวั
ขบัเคล่ือน ส่วนดา้นล่างมีถาดท าจากแผน่อลูมิเนียม ไวร้องรับตวักุง้ท่ีผ่าน
กรรมวิธีการอบแล้ว ใช้รีเวทและสลกัยึด ตวัตูอ้บติดตั้งล้อทั้งหมด 5 ตวั 
ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 6 น้ิวเพ่ือส าหรับการเคล่ือนยา้ย 

จากการทดลองการอบแห้งกุ้ง โดยอบกุ้งท่ีต้มแล้วกบัเกลือ
จ านวน  10  kg ใชเ้วลาในการทดลอง 50 นาที ปรากฏวา่ กุง้จ  านวน 10 kg 
นั้นแห้งและน ้ าหนักกุ้งลดลงเหลือ 3.8 kg ค่าความช้ืนมาตรฐานเปียก
ลดลงจาก 62.0 % เหลือ 0 % 
 
ค าส าคญั: การอบแห้ง, เคร่ืองอบแห้ง, กุง้แห้ง 
 

Abstract 
Nowadays, alternative energy sources play an important role 

and attract the attention of developers from every part of the world.  The 
idea is to expand the number of sources to supplement the depleting, 
hence expensive, ones. One energy source for Thailand is the LPG 

gaseous fuel (a mixture of combustible gases).  We have designed and 
built an LPG-fueled convective dryer for drying shrimps to help reduce 
the country's energy cost. 

 Designed especially for this kind of fuel, our 1 x 1.5 x 0.5 
(length x width x height in meters) convective dryer is constructed with 
steel structure (base and frame) and inexpensive galvanized steel .The 
walls are heat-insulated on the inner surface.  Forced air convection is 
produced by a 1/3 hp electric motor fan.  There is an air vent with cover 
on the top side.  A perforated stainless steel barrel (4-mm holes) which is 
spun by a 1 hp motor is the container for 10 kg shrimps.  Under the barrel, 
there is an aluminum tray for dried shrimps. All mechanical fastening 
were done with rivets .The dryer can be moved around since it is 
equipped with 5 six-inch wheels. 

 Test result showed that 10 kg of boiled shrimps were dried to 
3.8 kg of dried shrimps in 50 minutes and moisture content was decreased 
from 62.0 % to 0%. 
 
Keywords: drying, drying machine, dried shrimp 
 

1. บทน า 
“กุง้แห้ง” เป็นอาหารแห้งชนิดหน่ึงท่ีบา้นส่วนใหญ่มกัมีติดไว้

ประจ าครัว กุง้แห้งสามารถน ามาประกอบอาหาร หรือน ามารับประทาน
เล่นได ้ การท ากุง้แห้งจึงเป็นทางเลือกส าหรับผูป้ระกอบการท่ีสนใจการ
ท าอาหาร และกรรมวิธีการท ากุง้แห้ง วตัถุดิบและอุปกรณ์ กุง้ทะเลขนาด
เล็ก หรือ กุง้ฝอย เกลือเมด็ น ้า สวิง ตะแกรงตาข่าย กรรมวิธีการท ากุง้แห้ง
น ากุง้มาลา้งน ้ าให้สะอาด ผ่ึงไวใ้ห้สะเด็ดน ้ า  จากนั้นตม้น ้ า ใส่เกลือเม็ด 
2-3 ก  ามือต่อน ้ า 5 ลิตรเม่ือน ้ าเดือด ใส่กุง้ลงไปตม้ให้สุก รอประมาณ 15-
20 นาทีใช้สวิงตกักุง้ข้ึนใส่เข่ง พกัไวใ้ห้สะเด็ดน ้ าอีก 20-30 นาทีน ากุง้ท่ี
ตม้สุกมาตากแดดบนตะแกรงตาข่าย เกล่ียให้เสมอกนัใช้เวลาตากแดด 1 
วนัคร่ึง กุง้จะแห้ง  การตากแดด ตอ้งคอยพลิกกุง้ทุกคร่ึงชัว่โมง เพ่ือให้กุง้
แห้งสม ่าเสมอ น ากุง้แห้งท่ีตากแห้งใส่ถุงกระสอบ ฟาดกบัพ้ืนไม ้เปลือก
กุง้จะหลุดออกจากตวักุง้  น ากุง้ท่ีทุบเปลือกไปร่อนเอาเปลือกออก 1 คร้ัง 
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แลว้น ามาทุบ และร่อนซ ้าอีกกุง้แห้งท่ีร่อนเอาเปลือกออกหมดแลว้ ผูผ้ลิต
ตอ้งน ามาคดัเลือกกุง้ตวัสวย ๆ ส่วนท่ีเหลือเป็นเศษกุ้งเล็กให้คดัไวต้าก  
เคล็ดลบักุง้แห้งอร่อย คุณภาพดีกุง้ตอ้งสด ไม่แช่น ้ าแข็ง เพราะถา้กุ้งสด 
จะท าให้กุง้มีสีแดง สวย รสหวาน และมีกล่ินหอมตามธรรมชาติสะอาด
ทุกขั้นตอน การลา้งก่อนท าการตม้  ผูผ้ลิตตอ้งเลือกเศษลูกปลาเล็ก ๆ ท่ี
ติดมาออกให้หมด เพราะเศษลูกปลาตวัเล็กจะท าให้กุง้มีกล่ินคาว  ไม่ตอ้ง
ใส่เกลือมากนัก เพราะจะท าให้กุ้งมีรสเค็มเกินไปในกระบวนการตาก
แดด ผูผ้ลิตตอ้งระวงัไม่ให้กุง้แห้งเกินไป เพราะเน้ือกุง้จะกรอบ ไม่เหน่ียว 
ปัจจุบนัการท ากุง้แห้งมีขั้นตอนในการผลิตหลายขั้นตอน  อยา่งเช่นการ
ท ากุง้แห้งในขั้นตอนท่ีการน ากุง้แห้งมาตากบนตะแกรงตาข่าย  โดยตอ้ง
พ่ึงธรรมชาติโดยตรง  คือ  เป็นไปตามอุณหภูมิของธรรมชาติ และใน
ธรรมชาติมีความช้ืนเขา้มาร่วมโดยท่ีไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้เป็น
ตน้  ต่อมาการเลือกสีของวตัถุในการมาตากเช่น  สีฟ้าตอ้งใช้แดดมาก  สี
ด าตอ้งใช้แดดน้อย  ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการน าไปสู่ผูบ้ริโภค  และจะเส่ียง
ต่อการท่ีจะถูกฝน  ท าให้กุง้ข้ึนรา  เน่ืองจากกุง้ไม่แห้งสนิท  เกิดความช้ืน
และไม่สะอาดและจากการท ากุง้ในตอนน้ีไดใ้ชน้ ้ามนัดีเซลในการผลิตกุง้
แห้งท าให้เป็นการส้ินเปลือง ซ่ึงราคาน ้ ามนัดีเซลมีราคาแพงและอาจจะ
ขย ับสูงข้ึนเ ร่ือย ๆ ต่างกับการใช้ก๊าซหุงต้ม ซ่ึงเป็นก๊าซหุงต้มใน
ทอ้งตลาดซ่ึงมีราคาถูกเหมาะกบัการน ามาใช้งาน จากโครงการท่ีคิดใช้
ก๊าซหุงต้ม ในการอบแห้งท าให้สามารถลดต้นทุนน ้ ามนัดีเซลในการ
อบแห้ง ซ่ึงดีกว่าในการตากแห้งโดยการใช้แดด ท าให้ไดป้ริมาณของกุง้
แห้งในแต่ละวนัเพ่ิมมากข้ึน 

 

2. วธีิการศึกษา 
2.1 วตัถุประสงค์ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้
เคร่ืองอบกุง้โดยใชก้๊าซหุงตม้ เพื่อลดตน้ทุนการผลิตเดิมซ่ึงใชน้ ้ามนัดีเซล 
โดยท าการออกแบบและสร้างเคร่ืองอบกุง้โดยใช้ก๊าซหุงตม้ จากนั้นท า
การทดสอบเคร่ืองอบกุง้โดยท าการทดลองอบกุง้และหาค่าเปรียบเทียบ 

2.2 ทฤษฎ ี
ทฤษฎีการพาความร้อน 
การพาความร้อนหมายถึงการถ่ายเทความร้อนระหว่างผิว

ของแข็งกับของไหลผลการเคล่ือนไหวของของไหลส่งผลให้เกิดการ
ถ่ายเทโมเมนตมั ซ่ึงมีผลต่อสัมประสิทธ์ิการพาความร้อนท่ีผิวของแข็ง
นั้น พลงังานความร้อนถูกโอนถ่ายเป็นผลมาจากการแผ่ของโมเลกุลและ
ผลจากการเคล่ือนไหวไปทั้งปริมาตรของของไหล  

การพาความร้อนจ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ 
การพาความร้อนตามธรรมชาติ (Natural convection) กล่าวคือ 

การเคล่ือนไหวของของไหลเป็นผลของแรงลอยตวั ซ่ึงเกิดจากผลการ

เปล่ียนแปลงความหนาแน่น อนัเกิดจากมีผลต่างของอุณหภูมิของของ
ไหลใน 2 บริเวณ 

การพาความร้อนโดยบงัคบั (Forced convection) กล่าวคือ การ
เคล่ือนไหวของของไหลท่ีเป็นผลมาจากแรงกระท าจากภายนอก เช่น 
เคร่ืองสูบ เคร่ืองเป่าลม โบเวอร์ 

การวิเคราะห์การน าความร้อนของแผ่นระนาบท่ีผิวทั้งสอง
ดา้นสมัผสักบัของไหล 

อตัราการถ่ายเทความร้อน สามารถค านวณไดด้งัสมการ 
 
  

                                                                                                  (1) 
 
 

เม่ือ T∞1, T∞2 คืออุณหภูมิของไหลท่ีบริเวณด้านขา้งผิว  x =  0  และ  x  =  

L  ตามล าดบั 
T1, T2 คืออุณหภูมิผิวท่ี  ผิว  x =  0  และ  x  =  L  ตามล าดบั 

k คือสมัประสิทธ์ิการน าความร้อน 

h1, h2 คือสัมประสิทธ์ิการพาความร้อนของของไหลท่ีผิว  ผิว  x =  0  

และ  x  =  L  ตามล าดบั 
Rtot คือความตา้นทานทางความร้อนรวม  

 
ความช้ืน 
โดยทัว่ไปแลว้ความช้ืนหรือปริมาณของน ้ าท่ีมีอยูใ่นผลผลิตท่ี

น ามาอบแห้งจะนิยามในรูปของอตัราส่วนของน ้ าต่อมวลทั้งหมด ซ่ึง
สามารถบอกไดเ้ป็น 2 แบบ คือ 
1. ความช้ืนมาตรฐานเปียก, Mw 

 
      (2) 
 

2. ความช้ืนมาตรฐานแห้ง, Md 

 
      (3) 
 

เม่ือ Mw  คือ ความช้ืนมาตรฐานเปียก (%) 
        Md   คือ ความช้ืนมาตรฐานแห้ง  (%) 
        mw   คือ มวลของผลผลิตช้ืน  (kg) 

md    คือ มวลของผลผลิตแห้ง  (kg) 
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2.3 การออกแบบและค านวณ 
ออกแบบโดยการใช้ก๊าซ  (LPG)  มาให้ความร้อน โดยถัง

อบแห้งมีลักษณะทรงกระบอกมีรู ซ่ึงถูกออกแบบให้มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 77.5 cm ยาว 122 cm และมีความหนา 1 mm ท  าจากสแตนเลส 
AISI 304 และมีชุดก าลังคือ มอเตอร์ เกียร์ทด เฟืองขบั เฟืองตาม และ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวแปรท่ีส าคัญในการออกแบบคือ ขนาดถังอบให้
เหมาะสมกบัการใช้งานในอุตสาหกรรม การสูญเสียความร้อน ความเร็ว
รอบของถงัอบแห้งและก าลงัไฟฟ้าท่ีใช ้จากนั้นจึงเขา้สู่ขั้นตอนการสร้าง
เคร่ืองอบแห้งกุง้ 

 

 
รูปท่ี 1 เคร่ืองอบแห้งกุง้โดยใชก้๊าซหุงตม้ 
 

2.4 ผลการศึกษา 
ในการทดลองจะท าการทดลอง  เพ่ือเปรียบเทียบมวลกบัเวลา 

โดยใชกุ้ง้ในการท าการทดลองจ านวนสามคร้ัง ใชกุ้ง้ขนาด 80 ตวัต่อ 1 kg 
ขั้นตอนแรกน ากุง้มาลา้งน ้ าสะอาด น าไปตม้กบัน ้ าเกลือ ตม้เสร็จแลว้น า
กุ้งข้ึนมาชั่งน ้ าหนัก จากนั้ นน ากุ้งมวล 10 kg เข้าเคร่ืองอบ ควบคุม
อุณหภูมิในการอบ 150-175 oC  และท าการอบจนกว่าจะแห้ง โดยท าการ
ชัง่น ้าหนกักุง้ท่ีใชไ้ปทุก ๆ  10 นาที และบนัทึกผลการทดลอง 

 

 
  
 รูปท่ี 2 มวลของกุง้กบัเวลา 

 
 
 รูปท่ี 3 ความช้ืนมาตรฐานเปียกของกุง้กบัเวลา 
 

จากการทดลองพบว่า เม่ือใช้เวลาอบแห้ง 50 นาที น ้ าหนกักุง้
ลดลงจาก 10 kg เหลือ 3.8 kg และค่าความช้ืนมาตรฐานเปียกลดลงจาก 
62.0 % เหลือ 0 %  

 

3. สรุป 
ในการออกแบบและสร้างเคร่ืองอบแห้งกุง้ท่ีใชก้๊าซหุงตม้  ท า

ให้สามารถลดตน้ทุนการผลิตได ้แทนการใช้ไฟฟ้าหรือน ้ามนัเช้ือเพลิงซ่ึง
มีราคาสูงมาก โดยเคร่ืองอบแห้งกุ้งน้ี  สามารถน าไปใช้ในงานใน
ครัวเรือนเพ่ือการค้าและงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้  จากผลการ
ทดลองเคร่ืองอบแห้งกุง้ ซ่ึงใชอุ้ณหภูมิ 150-175 oC พบวา่กุง้ท่ีอบแห้งนั้น
สามารถแห้งได้ตามก าหนด ส่วนการท างานของเคร่ืองและการควบคุม
ก๊าซนั้นง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน   
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