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บทคัดยอ
ในประเทศไทยมีการใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยมานาน
แลวแตยังไมเปนที่แพรหลายเนื่องจากยังไมมีการถายทอดเทคโนโลยี
ไปสูเกษตรกรอยางเหมาะสม นอกจากนี้งานวิจัยสวนมากเนนผลิต
เครื่ อ งอบแห ง เพื่ ออุ ต สาหกรรมขนาดกลาง ซึ่งตองใชต นทุนในการ
ก อสร างค อนข างสู งทํ าให ไม สามารถเข าถึ งเกษตรกรส วนใหญ ซึ่ งมี
รายไดต่ํา อยางไรก็ตามเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค
เปนเครื่องอบแหงที่มี ตนทุนในการกอสรางต่ํา การกอสรางไมยุงยาก
ซั บ ซ อ น ซึ่ ง ในงานวิ จั ย นี้ เ ป น การศึ ก ษาและพั ฒ นาเครื่ อ งอบแห ง
พลัง งาน แสงอาทิ ตยแบบอุโ มงค ที่มีสมรรถนะทางความรอนสู ง
ร ว มกั บ พลั ง งานความร อ นเสริ ม จากระบบแก ส ชี ว ภาพ (Biogas
System) ผลิตภัณฑที่ใชในการทดสอบ คือ กลวยน้ําวา พริก และ
มะม ว งแช อิ่ ม เครื่ อ งอบแห ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย แ บบอุ โ มงค มี
สวนประกอบหลัก 3 ส วนคือ (1) ตัวรั บรั งสี ดวงอาทิ ตย (Solar
Collector) (2) อุโมงคอบแหง (Tunnel Dryer) (3) แหลงพลังงานความรอน
เสริม (Biogas System) ผลิตภัณฑที่วางไวในอุโมงคอบแหงสามารถรับ
ความรอนจากแสงอาทิตย 2 ทาง คือ ไดรับความรอนจากแสงอาทิตย
โดยตรงเนื่องจากหลังคาของอุโมงคอบแหงเปนพลาสติกใส และไดรับ
ความรอนจากอากาศรอนที่ไหลผานแผงรับรังสีดวงอาทิตย โดยใชพัด
ลมในการกํ า หนดอั ต ราการไหลของอากาศร อ นภายในเครื่ อ ง
อบแห ง และในเวลาที่ ไ ม มี แ สงอาทิ ต ย ห รื อ แสงอาทิ ต ย มี ไ ม
เพียงพอ หรือมีฝนตกตลอดทั้งวันจะมีแหลงพลังงานความรอนเสริมจาก
ระบบเผาแกสชีวภาพ (Biogas System) สงความรอนผานระบบ
แลกเปลี่ยนความรอน (Heat Exchanger) ภายในเครื่องอบแหงทําให
ระบบสามารถอบแหงไดตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน จากการทดสอบ
พบว า ประสิ ท ธิ ภ าพตั ว รั บ รั ง สี ด วงอาทิ ต ย มี ค า โดยเฉลี่ ย 54.9%
ประสิทธิภาพของระบบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค
เมื่อผลิตภัณฑที่ใชอบแหงเปน กลวยน้ําวา พริก และมะมวงแชอิ่ม
เทากับ 42.8%, 33.4% และ 76.9% ตามลําดับ สามารถปรับอุณหภูมิ
อากาศอบแหงไดหลายระดับมีความเหมาะสมตอการเผยแพรใหเกษตรกร
หรื อผู ที่ สนใจนํ าไปใช เพื่ ออบแห งสํ า หรั บ การแปรรู ป ผลิ ต ผลทาง
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาของ ผลผลิต

Abstract
In Thailand the solar dryer was employed many years ago
but it has not disseminated well due to no appropriate
technology transfer to agriculturist. Most of research work
emphasized with producing the medium industrial solar dryer
which employed high capital cost and unmatched low income
agriculture. However, solar tunnel dryer has low construction
cost and simple configuration. The objectives of this research
were to study and develop the high thermal efficiency solar
tunnel dryer combined with a biogas system. The tested product
are banana, chilly and glace mango. Solar tunnel dryer consists
of 3 parts; (1) Solar collector (2) Tunnel dryer and (3) Auxiliary
heat (Biogas System). Products in tunnel dryer can receive
solar energy in two ways; (1) the solar energy can strike the
drying product directly from transparent roof and (2) heated air
from the solar collector passing through drying product which
mass flow rate was controlled by blowers. Moreover, the dryer
can operate both solar depletion and rainy day that the biogas
was employed as an auxiliary heat source passing through heat
exchanger. This system can be operated both daytime and
nighttime. The results showed that the efficiency of solar
collector was 54.6%, the efficiency of solar tunnel dyer system
by using banana, chilly and glace mango as drying product was
42.8%, 33.4%, and 76.9%, respectively. The temperature in
drying chamber can be adjusted, which appropriate to
disseminate to the farmers and interesting people. This leads to
increase value added of agricultural product.
1. บทนํา
ประชากรของประเทศไทยสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ผลผลิตสวนใหญเปน ขาว ผัก และผลไม แตประสบปญหาเมื่อผลผลิต
ที่
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ออกมาจําหนายไมหมด ผักและผลไมที่เหลือจะเนาเสียและมีราคาต่ํา
ดังนั้นการแปรรูปผักและผลไมที่เหลือเพื่อเก็บไวจําหนายหรือเก็บไว
บริโภคระยะยาวในระดับอุตสาหกรรมทองถิ่นจึงจําเปน การอบแหงผัก
และผลไมเปนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่นาสนใจ สวนใหญใน
การอบแหงจะใชพลังงานจากฟน ไฟฟาและน้ํามัน พลังงานแสงอาทิตย
เปนพลังงานที่เปลี่ยนรูปจากแสงอาทิตยมาเปนพลังงานความรอนเพื่อ
ใชในการอบแหงแทนไฟฟาและน้ํามัน ซึ่งเปนพลังงานที่มีราคาสูง ทั้งยัง
ปลอยมลพิษใหกับสิ่งแวดลอม และจากกลุม ผูผ ลิต กลวยตากที่มีอ ยู
หลายกลุมโดยเฉพาะในเขตบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก สวนใหญใช
วิธีการตากแหงแบบธรรมชาติ ทําใหไดผลิตภัณฑที่ไมถูกสุขลักษณะ
เป อ นฝุ น ละออง มี แ มลงรบกวน หรื อ วางไข ไ ว ทํ า ให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เสียหายภายหลังไดและยังมีปญหาอันเนื่องมาจากฝนตกทําใหเกิด
ความยุงยากในกระบวนการตากแหง ถามีการสงเสริม เผยแพรการใช
เครื่องอบแหง พลั ง งานแสงอาทิตย ซึ่ ง เป นพลัง งานสะอาด และไม
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จะทําใหผลิตภัณฑที่ได สะอาดถูกสุขอนามัย
และไมเกิดปญหาดังที่กลาวขางตน และปจจุบันก็ไดมีการสงเสริมเผยแพร
การใชเครื่องอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยทั้งในภาคชุมชนเกษตรกร
และภาคอุตสาหกรรม กอปรกับทางศูนยวิจัยและฝกอบรมพลังงาน
แสงอาทิ ต ย ได รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ป 2544
ในโครงการ “การพัฒนา สงเสริม และเผยแพรการใชเครื่องอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคเพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร”
และทําการเผยแพรระบบการใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสู
ชุมชนเกษตรกร 10 ระบบ ในจังหวัดพิษณุโลกและในเขตภาคเหนือ
ถือเปนการสงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มมูลคาของ
ผลผลิตนั้น และเพิ่มรายไดใหประชากรในทองถิ่น ทําใหมีมาตรฐานการ
ดํารงชีพที่ดีขึ้น และผลผลิตที่ไดมีมาตรฐานและถูกสุขอนามัย
การใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยจะใชพลังงานจากแสง
อาทิตยเปนพลังงานหลักในกระบวนการอบแหง และมีพลังงานเสริมคือ
พลังงานจาก LPG ชวยในเวลาที่ไมมีแสงแดด หรือฝนตกทําให
สามารถอบแหงไดตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งถาสามารถลดการ
ใชพลังงานเสริมจาก LPG และใชพลังงานแกสชีวภาพแทน จะเปนการ
ชวยลดตนทุนการผลิต และการใชพลังงานสะอาดทั้งระบบ แตอยางไร
ก็ตามการผลิตกลวยตากของกลุ มผูผลิ ตในแตละครั้ งจะเหลื อเปลือก
กลวยจากการผลิตในชวงฤดูการปกติ ประมาณ 1-2 ตัน/วัน ในชวงฤดู
แลงการผลิตใชตนทุนต่ําเพราะใชพลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงความ
รอนจะเหลือเปลือกกลวยประมาณ 3-4 ตัน/วัน หรือคิดเปน 120 ตัน/
เดือน (จากระบบที่เผยแพรลงสูชุมชน 10 ระบบ ในโครงการที่กลาว
ขางตน
ของกลุมผูผลิตจะมีเปลือกกลวยตากครั้งละประมาณ 100 กิโลกรัม
หรื อ 500
กิ โลกรั มต อเดื อน)
จากป ญหาที่ มี ปริ มาณมาก
ดั ง กล า ว
ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นขยะจากการผลิ ต กล ว ยตากได
กลายเปนปญหาที่สําคัญของทุกกลุม ผูผลิตเกษตรกรพยายามแกปญหา
โดยนําไปทํ าปุยหมัก เพื ่อ กํ า จัด ขยะแตก ็ไ มส ามารถกํา จัด ไดห มด
กําจัดไดเพียงเล็กนอย
ประมาณ 10% เทานั้น อยางไรก็ตามยังเหลือเปลือกกลวยที่ไม
สามารถใชประโยชนไดหมดอีกเปนจํานวนมากกลายเปนปญหา
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สุขอนามัยและสิ่งแวดลอมสงกลิ่นเหม็น ถึงแมเกษตรกรจะนําไปฝงกลบ
แต เ นื่ องจากการผลิ ตกล วยตากเป นรายได หลั ก ทํ า ให เ ปลื อกกล วย
เพิ่มขึ้นทุกๆเดือน จนกลายเปนปญหาสําคัญในขณะนี้ และจากสภาพ
ดิน ฟา อากาศ ที่มีฝนตกเปนชวงๆ ในแตละวัน เกษตรกรจําเปนตอง
มีระบบใชความรอนเสริมเชนกัน โดยใช LPG ซึ่งทําใหเพิ่มตนทุนการ
ผลิต ใหสู ง ขึ้ น ดั ง นั้ นถา มี การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒนาการใชเ ครื่ อ งอบแห ง
พลังงานแสงอาทิตยรวมกับระบบผลิตแกสชีวภาพจากเปลือกกลวย
และวัสดุเหลือทิ้งจากการอบแหงแลวประยุกตใชแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรพรอมทั้งสงเสริมใหกับกลุมผูผลิตดังกลาว
จะเปน
ประโยชน ทั้ ง 2
ด า น คือ การพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดลอมภายในชุมชน กลาวคือในดานเศรษฐกิจ เกษตรกรหรือ
กลุ ม ผู ผ ลิ ต สามารถผลิ ต ได เ ต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพโดยไม ต อ งกั ง วลกั บ
ปญหาเปลือกกลวยอีกตอไป เกษตรกรจะมีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอย
30% และหากนํากาซจากเปลือกกลวยมาใชเปนแหลงพลังงานทดแทน
จะสามารถลดตนทุนการผลิตจากแกส LPG ตามขนาดของบอหมัก
จะชวยเพิ่มความเขมแข็งในดานการตลาดเนื่องจากมีตนทุนต่ําและ
สามารถพัฒนาเปนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑได สวนในดานสิ่งแวดลอม
ของชุมชนการผลิตแกสชีวภาพจากเปลือกกลวย นอกจากจะได แกส
ชีวภาพแลวกากจากการหมักสามารถนํามาเปนปุยใหความเจริญเติบโต
กับพืชไดเปนอยางดีชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมสุขอนามัยในบริเวณ
การผลิต
2. ทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดของโครงการ

รูปที่ 1 แสดงทฤษฏีหรือกรอบแนวความคิดของโครงการ

รูปที่ 2 เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงครวมกับบอแกส
ชีวภาพ
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เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค มีสวนประกอบหลัก 3 สวน
คือ (1) ตัวรับรังสีดวงอาทิตย (Solar Collector) (2) อุโมงคอบแหง
(Tunnel Dryer) (3) แหลงพลังงานความรอนเสริม (Biogas System)
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ว างไว ใ นอุ โ มงค อ บแห ง สามารถรั บ ความร อ นจาก
แสงอาทิตย 2 ทาง คือ ไดรับความรอนจากแสงอาทิ ตยโดยตรง
เนื่องจากหลังคาของอุโมงคอบแหงเปนพลาสติกใส และไดรับความ
รอนจากอากาศรอนที่ไหลผานแผงรับรังสีดวงอาทิตย โดยใชพัดลมใน
การกําหนดอัตราการไหลของอากาศรอนภายในเครื่องอบแหง และใน
เวลาที่ ไ ม มีแ สงอาทิ ต ย ห รื อ แสงอาทิ ต ย มีไ ม เ พีย งพอ หรื อ มีฝ นตก
ตลอดทั้ ง วั น จะใช แหล ง พลั ง งานความร อนเสริ มจากระบบเผาแก ส
ชีวภาพ (Biogas System) สงความรอนผานระบบแลกเปลี่ยนความรอน
(Heat Exchanger) ภายในเครื่องอบแหงทําใหระบบสามารถอบแหงได
ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน
3. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
วัฒนพงษ รักษวิเชียร และคณะ [1] ออกแบบเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยแบบอุโมงค มีสวนประกอบหลัก 3 สวนคือ (1) ตัวรับรังสีดวง
อาทิตย (Solar Collector) (2) อุโมงคอบแหง (Tunnel Dryer) (3) แหลง
พลังงานความรอนเสริม (Biogas System) ผลิตภัณฑที่วางไวในอุโมงค
อบแหงสามารถรับความรอนจากแสงอาทิตย 2 ทาง คือ ไดรับความรอน
จากแสงอาทิ ตย โ ดยตรงเนื่ อ งจากหลั ง คาของอุ โ มงค อ บแห ง เป น
พลาสติกใส และไดรับความรอนจากอากาศรอนที่ไหลผานแผงรับรังสี
ดวงอาทิตย โดยใชพัดลมในการกําหนดอัตราการไหลของอากาศรอน
ภายในเครื่องอบแหง และในเวลาที่ไมมีแสงอาทิตยหรือแสงอาทิตยมี
ไมเพียงพอ หรือมีฝนตกตลอดทั้งวันจะมีแหลงพลังงานความรอนเสริม
จากระบบเผาแกสชีวภาพ (Biogas System) สงความรอนผานระบบ
แลกเปลี่ยนความรอน (Heat Exchanger) ภายในเครื่องอบแหงทําใหระบบ
สามารถอบแหงไดตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน จากการทดสอบพบวา
ประสิทธิภาพตัวรับรังสีดวงอาทิตยมีคาโดยเฉลี่ย 54.6% สามารถปรับ
อุณหภูมิอากาศอบแหงไดหลายระดับมีความเหมาะสมตอการเผยแพร
ใหเกษตรกรหรือผูที่สนใจนําไปใชเพื่ออบแหงสําหรับแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิต
วัฒนพงษ รักษวิเชียร และคณะ [2] พัฒนา สงเสริม และเผยแพร
การใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค เพื่อแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคในงานวิจยั
นี้ถูกสรางขึ้นเพื่อวัตถุประสงคที่จะแกปญหาของเกษตรกรในการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร โดยมีการปรับจากระบบเดิมที่มีแผงรับรังสีดวง
อาทิตยรวมและวางขนานกับพื้นดิน เปนระบบที่มีแผงรับรังสีดวงอาทิตย
แยกและวางทํามุม 17 องศา กับพื้นดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ใหสูงขึ้นจากการทดสอบพบวา อุณหภูมิภายในเครื่องอบแหงสูงไดถึง
เฉลี่ย 50 OC สามารถใชในการอบแหงไดหลายผลิตภัณฑ เนื่องจากมี
แหลงพลังงานความรอนเสริม และมีการปรับคาความเร็วลมไดหลาย
ระดับเพื่อความเหมาะสมโดยการเลือกเปดพัดลม 1,2 หรือ 3 ตัว พรอม
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กันก็ได จากการสงเสริมใหแกเกษตรกรพบวาระบบมีความเหมาะสมใน
การสงเสริมใหกับเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรสามารถเขาใจในการ
ใชงานและดูแลรักษาจนถึงซอมแซมระบบไดเพราะระบบถูกออกแบบให
งายตอการใชงาน และใชวัสดุที่เกษตรกรคุนเคยและหางายในทองถิ่น
พัชริน ดํารงกิตติกุล และพรพิมล อุยจันทรภักดี [3] ศึกษาการ
ทํางาน
ของระบบก า ซชี ว ภาพแบบคู ข นานสํา หรั บ ฟาร ม สุ ก ร
ที่ สถานีวิจัยและศูนยฝกอบรมการเกษตรแมเหียะเชียงใหม พบวากาก
ที่ไดจากบอกาซชีวภาพของฟารมเลี้ยงสัตวมีน้ํา 86% สวนที่เปน
ของแข็ง 14% ซึ่งกากดังกลาวมีธาตุไนโตรเจน 0.37% ฟอสฟอรัส
0.35% และธาตุโปตัสเซียม 0.21% นอกจากนั้นยังพบวาหลังจากผาน
การหมักแบบไรออกซิเจนที่อุณหภูมิ 33 องศาเซลเซียสเปนเวลา 3
อาทิตยพบวาไมมีเมล็ดวัชพื ชเจริญไดเลย และการเจริญของเมล็ ด
วัชพืชในมูลสุกรจะถูกยับยั้งทั้งหมดเมื่อผานการหมักที่อุณหภูมิ 14 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 2 อาทิตย
สัม ฤทธิ์ โมพ วง และคณะ [4] การใชป ระโยชนแ ละการ
กําจัดเปลือกกลวย ศูนยวิจัยและฝกอบรมพลังงานแสงอาทิตย มหาวิทยาลัย
นเรศวร ระยะเวลาการกักเก็บในการเกิดกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นในการ
หมักแบบไมตอเนื่องในขวดขนาด 5 ลิตร พบวาอยูในชวง 16-25 วัน
และใหผลผลิตกาซชีวภาพประมาณ 10.75 mL ตอเปลือกกลวย 1 กรัม
ในกรณีใช TS 5% (10.75 L ตอกิโลกรัม) ซึ่งในระยะหลังจาก 25 วัน
ไปแลว แมวาจะไมเกิดกาซชีวภาพขึ้นอีกแตสภาพของเปลือกกลวยที่
หมักก็ยังไมยอยสลายเพียงพอ มีลักษณะยุยตรงบริเวณเปลือกกลวย
แตสวนที่เรียกวามือของหวีกลวยคงไมคอยสลาย มีเยื่อใยเหลือมาก
ทําใหเกิดการลอยขึ้ นบนผิ วน้ํา แมวา จะมี การสั บก็ไมทําใหการยอ ย
สลายดีขึ้นมากนักและการทดลองในบอหมักขนาด 16 m3 โดยเติม
สารเขมขน TS 5% แบบสด-ไมสับ ทั้งแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง
ปริมาณกาซชีวภาพในการเติมแบบตอเนื่องปริมาตรกาซจะเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องจนปริมาตรคงที่หลังจากหมักไปแลวประมาณ 4 สัปดาห
อยู ใ นช ว ง 1.408-1.692 ลิ ต รต อ วั น อุ ณ หภู มิ ต ลอดการทดลอง
คอนขางคงที่อยูในชวง 32.2-35.7 OC และ pH อยูในชวง 5.21-6.32
มีความเปนกรดตลอด สวนการเติมแบบไมตอเนื่อง เติมทุกๆ 4 วัน
ปริมาตรกาซชีวภาพจะเพิ่มขึ้นในวันที่ 2-3 หลังจากเติมในแตละครั้ง
ซึ่งปริมาณกาซในวันที่ 2-3 อยูในชวง 2.162-2.387 ลิตร
4. นิยามสูตรประสิทธิภาพและสัญลักษณตัวแปรที่ใชในงานวิจัย
4.1 ประสิทธิภาพเชิงความรอนของระบบเครื่องอบแหงฯ [5]
ηsys = ((Mw hfg)/(GtAc)) x 100

kW/m2

(1)

เมื่อ ηsys = ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องอบแหง, %
Mw = น้ําหนักของน้ําที่ระเหย, kg
hfg = ความรอนแฝงของการกลายเปนไอ, kJ/kg-H2O
Gt = คารังสีดวงอาทิตยรวมที่ตกกระทบบนพื้นราบ,
Ac = พื้นที่รับรังสีดวงอาทิตยของเครื่องอบแหง, m2
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6. ผลการวิเคราะหขอมูล
6.1 ทดสอบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค (Solar
Tunnel Dryer) โดยไมมีผลิตภัณฑที่อุโมงคอบแหง เพื่อหาประสิทธิภาพ
ตัวรับรังสีดวงอาทิตย และการกระจายอุณหภูมิภายในอุโมงคอบแหง

4.2 ประสิทธิภาพตัวรับรังสีดวงอาทิตย [6]
•

ηc = (( m Cp (toc – tic))/(GtAc)) x 100

(2)

เมื่อ ηc = ประสิทธิภาพตัวรับรังสีดวงอาทิตย, %
m = อัตราการไหลเชิงมวลอากาศ, kg/s
Gt = รังสีรวมที่ตกกระทบบนระนาบตัวรับรังสี, W/m2
Ac = พื้นที่รับรังสีดวงอาทิตยของเครื่องอบแหง, m2
tic = อุณหภูมิอากาศไหลเขาตัวรับรังสีดวงอาทิตย, OC
toc = อุณหภูมิอากาศไหลออกตัวรับรังสีดวงอาทิตย, OC
Cp = ความจุความรอนจําเพาะของอากาศที่ความดันคงที่,
O
J/kg. C
•

4.3 สัญลักษณตัวแปรที่ใชในงานวิจัย
Ticav = อุณหภูมิเฉลีย่ ที่ทางเขาตัวรับรังสีดวงอาทิตย, OC
Tocav = อุณหภูมิเฉลีย่ ที่ทางออกตัวรับรังสีดวงอาทิตย, OC
Tdlav = อุณหภูมิเฉลี่ยในอุโมงคอบแหง (ระดับลาง), OC
Tdmav = อุณหภูมิเฉลี่ยในอุโมงคอบแหง (ระดับกลาง), OC
Tduav = อุณหภูมิเฉลี่ยในอุโมงคอบแหง (ระดับบน), OC
Tab = อุณหภูมิอากาศแวดลอม, OC
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการทดสอบสมรรถนะของเครื่องอบแหงฯและทดสอบอบแหง
ผลิตภัณฑจะอยูในชวงเดือนกรกฏาคม – เดือนกันยายน 2547 ซึ่ง
เครื่ อ งอบแห ง ที่ ใ ช ใ นการทดสอบเป น เครื่ อ งอบแห ง พลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย แ บบอุ โ มงค ก ารไหลของอากาศเป น แบบบั ง คั บ โดยมี
ขั้นตอนการทดสอบดังนี้
5.1 ทดสอบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค (Solar
Tunnel Dryer) (โดยไมมีผลิตภัณฑที่อุโมงคอบแหง) เพื่อหาประสิทธิภาพ
ตัวรับรังสีดวงอาทิตย และการกระจายอุณหภูมิภายในอุโมงคอบแหง
5.2 อบแหงผลิตภัณฑ (กลวยน้ําวา) จํานวน 150 กิโลกรัม และพริก
จํานวน 20 กิโลกรัม คํานวณหาประสิทธิภาพเชิงความรอนของระบบ
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยโดยไมใชความรอนเสริมจากระบบ
แกสชีวภาพ
5.3 ทดสอบอบแหงผลิตภัณฑ (มะมวงแชอิ่ม) จํานวน 50 กิโลกรัม
คํานวณหา ประสิทธิภาพเชิงความรอนของระบบเครื่องอบแหงฯ
5.4 ทดสอบระบบพลังงานความรอนเสริมจาก Biogas รวมกับเครื่อง
อบแหงพลังงานแสงอาทิตย โดยใชเปลือกกลวยเปนวัสดุทดสอบใน
การหมัก
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รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธของอุณหภูมิอากาศที่ทางเขาและทางออก
ของตัวรับรังสีดวงอาทิตยและอุณหภูมิอากาศแวดลอม
จากกราฟอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยทางออกสูงสุดของตัวรับรังสีดวง
อาทิตย 53.5 OC อุณหภูมิอากาศเฉลีย่ ทางเขาสูงสุดของตัวรับรังสีดวง
อาทิตย 40.7 OC แตกตางกันโดยเฉลีย่ 12.8 OC อุณหภูมิอากาศเฉลีย่
ที่ทางเขาของตัวรับรังสีดวงอาทิตย 36.7 OC อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยที่
ทางออกของตัวรับรังสีดวงอาทิตย 47.1 OC แตกตางกันโดยเฉลี่ย
10.4 OC อุณหภูมิอากาศแวดลอมโดยเฉลีย่ 32.2 OC

รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธอุณหภูมิอากาศภายในอุโมงคอบแหง
และอุณหภูมิอากาศแวดลอม
จากกราฟอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยสูงสุดภายในอุโมงคอบแหง
(ระดับลาง) 61.7OC อุณหภูมิอากาศเฉลีย่ สูงสุดภายในอุโมงคอบแหง
(ระดับกลาง)
63.8OC
อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยสูงสุดภายอุโมงคอบแหง
O
(ระดับบน) 67.7 C ซึ่งอุณหภูมิอากาศในระดับตางๆของอุโมงคอบแหง
ไมมีความแตกตางกันมาก อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยภายในอุโมงค
อบแหง (ระดับลาง) 52.1OC อุณหภูมิอากาศเฉลีย่ ภายในอุโมงคอบแหง
(ระดับกลาง) 54.7OC อุณหภูมิอากาศเฉลีย่ ภายในอุโมงคอบแหง
(ระดับบน) 57.4 OC อุณหภูมิอากาศแวดลอมโดยเฉลี่ย 32.2 OC ความ
เขมรังสีดวงอาทิตยสูงสุด 620.0 W/m2 โดยเฉลี่ยทัง้ วันมีความเขมรังสี
ดวงอาทิตย 489.8 W/m2 ประสิทธิภาพตัวรับรังสีดวงอาทิตยสูงสุด 65.5%
และประสิทธิภาพตัวรับรังสีดวงอาทิตยโดยเฉลี่ย 54.9%
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6.2 อบแหงผลิตภัณฑ (กลวยน้ําวา) จํานวน 150 กิโลกรัม และพริก
จํานวน 20 กิโลกรัม คํานวณหาประสิทธิภาพเชิงความรอนของระบบ
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยโดยไมใชความรอนเสริมจากระบบ
แกสชีวภาพ

การอบแหงพริก
ทําการอบแหงพริก จํานวน 20 กิโลกรัม ทดสอบเพื่อหา
ประสิทธิภาพเชิงความรอนของระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย โดย
ไมมีระบบความรอนเสริม เปนการทดสอบภาคสนามกลางแจงเหมือนการ
อบแหงผลิตภัณฑจริงโดยจะทําการอบแหงจนไดผลิตภัณฑพริกที่มี
คุณภาพและสามารถนําออกจําหนายไดจริงโดยใชเวลาการอบแหง
ผลิตภัณฑ 2-3 วัน ทําการเก็บผลิตภัณฑอบแหงทุกเย็น เปนการ
อบแหงผลิตภัณฑแบบไมตอเนื่อง

รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธอุณหภูมิภายในอุโมงคอบแหง และ
อุณหภูมิอากาศแวดลอม
จากกราฟอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยสูงสุดภายในอุโมงคอบแหง
(ระดับลาง) 62.7 OC อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยสูงสุดภายในอุโมงค
อบแหง (ระดับกลาง) 65.0 OC อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยสูงสุดภายใน
อุโมงคอบแหง (ระดับบน) 64.7 OC ซึ่งอุณหภูมิในระดับตางๆของ
อุโมงคอบแหงไมมีความแตกตางกันมาก อุณหภูมิอากาศเฉลีย่ ภายใน
อุโมงคอบแหง (ระดับลาง) 54.3 OC อุณหภูมิอากาศเฉลีย่ ภายใน
อุโมงคอบแหง (ระดับกลาง) 56.1 OC อุณหภูมิเฉลีย่ ภายในอุโมงค
อบแหง (ระดับบน) 56.6 OC อุณหภูมิอากาศแวดลอมโดย เฉลีย่ 34.9
O
C

รูปที่ 7 ความชื้นมาตรฐานแหงของผลิตภัณฑตัวอยาง (พริก)
ประสิทธิภาพเชิงความรอนของระบบเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยแบบอุโมงคเมื่อผลิตภัณฑที่ใชอบแหงเปนพริกจินดา เทากับ
33.4%
6.3 ทดสอบอบแหงผลิตภัณฑ มะมวงแชอิ่ม จํานวน 50 กิโลกรัม เพื่อหา
ประสิทธิภาพเชิงความรอนของระบบเครือ่ งอบแหงฯ

รูปที่ 8 ความชื้นมาตรฐานแหงของผลิตภัณฑตัวอยาง (มะมวงแชอิ่ม)
รูปที่ 6 ความชื้นมาตรฐานแหงของผลิตภัณฑตัวอยาง (กลวยน้ําวา)
ประสิทธิภาพเชิงความรอนของระบบเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยแบบอุโมงคเมื่อผลิตภัณฑที่ใชอบแหงเปนกลวยน้ําวา เทากับ
42.8%
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ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง ความร อ นของระบบเครื่ อ งอบแห ง พลั ง งาน
แสงอาทิ ตย แบบอุ โมงค เมื่ อผลิ ตภั ณฑ ที่ ใช อบแห งเปนมะม วงแช อิ่ ม
เทากับ 76.9% ประสิทธิภาพฯ ของมะมวงแชอิ่มสูงกวาผลิตภัณฑตัวอื่น
เนื่องจากเครื่องอบแหงฯ สามารถระเหยน้ําที่อยูในผลิตภัณฑ (มะมวงแช
อิ่ม) ออกไดเร็วโดยใชระยะเวลาในการอบแหงทั้งหมด 7.5 ชั่วโมงใน
ขณะที่กลวยน้ําวาใชเวลาในการอบแหง 31 ชั่วโมง และพริกใชเวลาใน
การอบแหง 21.5 ชั่วโมง ซึ่งแตกตางจากการอบแหงผลิตภัณฑตัวอื่นๆ
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มาก ทําใหประสิทธิภาพของระบบฯ สูงกวาการอบแหงผลิตภัณฑชนิด
อื่นๆ ซึ่งในการทดสอบและสังเกตเกิดจาก ผลิตภัณฑที่ใชวางในการ
อบแหงมีขนาดเล็กและบางทําใหความสามารถในการระเหยน้ําออกได
เร็วกวาผลิตภัณฑตัวอื่นๆ
6.4 ทดสอบระบบพลังงานความรอนเสริมจาก Biogas รวมกับเครื่อง
อบแหงพลังงานแสงอาทิตย โดยใชเปลือกกลวยเปนวัสดุทดสอบใน
การหมัก
ในการทดสอบเปนการเติมวัสดุเปลือกกลวยที่ไดจากการปลอก
กลวยที่สุกพอประมาณจากการทํากลวยตากจํานวน 230 กิโลกรัม
ผสมกับมูลสุกร 150 กิโลกรัมเพือ่ ใหมูลสุกรเปนตัวชวยในการยอย
สลายของระบบโดยเติมในอัตราสวน วัสดุ (เปลือกกลวย และมูลสุกร)
1 สวน และน้ํา 1 สวน (อัตราสวน 1:1) การเติมวัสดุตอวันประมาณ
40-50 กิโลกรัม ใน 7 วันแรกอยางตอเนื่อง เพื่อใหระบบคอยๆเกิดการ
ยอยสลายไดดีและหลังจาก 7 วันไปแลว ก็เติมวัสดุวันละ 5-10 กิโลกรัม
อยางตอเนื่องผสมน้ําในอัตราสวน 1:1 เชนเดิม จากการทดสอบพบวา
บอหมักจะใชระยะเวลาในการหมักประมาณ 10-15 วัน จึงจะมีแกสชีวภาพ
ที่สามารถจุดติดไฟได และแกสที่เกิดขึ้นเกิดอยางตอเนื่อง (ถามีการ
เติมวัสดุอยางตอเนื่องเชนกัน) ในการทดสอบวัดแรงดันแกสเทากับ
102.27 kPa,abs ในวันที่ 15 ของการหมัก เกิดการเผาไหมไดยาวนาน
ประมาณ 1 ชั่วโมง และเปดแกสชีวภาพที่ผลิตไดเขาสูระบบพลังงาน
ความรอนเสริมของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย พบวา แกสชีวภาพ
สามารถจุดติดไฟและใชเปนพลังงานความรอนเสริมได ไมมีกลิ่น และ
แกสที่ออกมาเปน แกสมีเทน CH4 เปลวไฟสีน้ําเงิน และสามารถ
สงผานความรอนจากตูพลังงานความรอนเสริมใหกับอุโมงคอบแหง
รักษาอุณหภูมิภายในตูอบแหงใหอยูในระดับ 40-50 องศาเซลเซียสโดย
เฉลี่ย (ในชวงเวลา 16.00-17.00 น.) ขอสังเกตถาใชเปลือกกลวย
ดิบในการหมักจะทําใหเกิดการยอยสลายไดชาถาเปนไดควรใชเปลือก
กลวยที่สุกพอประมาณจะทําใหเกิดการยอยสลายไดดีและถาสับหรือ
หั่นเปลือกกลวยจะทําใหการยอยสลายเร็วขึ้นและเกิดแกสเร็วขึ้น

รูปที่ 9 เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยรวมกับบอแกสชีวภาพ
และผลิตภัณฑอบแหงในโครงการวิจัย
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7. สรุป
จากการทดสอบพบว าประสิท ธิ ภาพตัวรั บรัง สีดวงอาทิตย มีคา โดย
เฉลี่ ย 54.9%
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบเครื่ อ งอบแห ง พลั ง งาน
แสงอาทิตยแบบอุโมงคเมื่อผลิตภัณฑที่ใชอบแหงเปน กลวยน้ําวา พริก
และมวงแชอิ่ม เทากับ 42.8%, 33.4% และ 76.9% ตามลําดับ
สามารถปรับอุณหภูมิอากาศอบแหงไดหลายระดับมีความเหมาะสมตอการ
เผยแพร
ให เ กษตรกรหรื อ ผู ที่ ส นใจนํ า ไปใช เ พื่ อ อบแห ง สํ า หรั บ การแปรรู ป
ผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิต
8. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูดําเนินการวิจัยใครขอขอบคุณ สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติที่อ นุเคราะหสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา
สาขาสาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร งบประมาณแผนดิน
ประจําป 2547 และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวรที่สนับสนุน
งานวิจัยอยางจริงจังและตอเนื่องมาโดยตลอด
ขอขอบคุณ ผูที่มีสวนรวมชวยเหลือในการทดลองและเก็บขอมูล
ขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดกลาวนาม และขอขอบคุณทีมงาน
นักวิจัยทุกทาน เจาหนาที่วิทยาลัยพลังงานทดแทนทุกทานที่มีสวน
ชวยใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
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