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Abstract
This research aimed has designed and built a solar drying system by using heat from a solar hot water
production system together with a solar energy drying system. The heat exchanger was designed for the drying system
with a width of 1 m and a length of 1 m. The heat exchanger was designed with a heat exchanger area of size 1.267 in
diameter and fitted with circular fins, 39 mm in diameter, using hot water from the solar water heating system as a
power source. Have capacity 150 L packaging drying system, the dried product is 1.2 kg of fresh sugar. The experiment
was conducted during 6.00-18.00 hr.
The heat from the dried with a non-thermal solar drying system from the solar water heating system with the
amount of heat and the efficiency of the system. The maximum moisture content was 0.459 kW and 49.21%
respectively. The wet standard moisture content started at 92.45% until the final moisture content was 38.3896% from
1.2 kg weight decreased to 0.53 kg and the solar hot water generating system had the highest heat and system efficiency
of 4.012kW and 57.13% respectively. The wet standard humidification starts at 92.45% until the final humidity is 20.83%
from weight 1.2 kg to 0.21 kg with the same initial weight and humidity. The value of the sugar cured by the auxiliary
heat solar radiation drying system from the solar hot water production system was 7.92% lower than that of the
auxiliary non-heat solar drying system by 17.55% and 0.32 kg, respectively.

Keywords: solar radiation, drying system, solar hot water, heat exchanger

16

บทคัดยอ
งานวิจั ยนี้ไดออกแบบและสรางระบบอบแห งพลังงานแสงอาทิตยโดยการใชความรอนจากระบบผลิ ตน้ำรอน
พลังงานแสงอาทิตยรวมกับระบบอบแหงพลังานแสงอาทิตย ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยพื้นที่ขนาด กวาง 1 m ยาว
1 m ไดออกแบบอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนใหกับระบบอบแหงโดยมีพื้นที่แลกเปลีย่ นความรอนขนาด 1.267 in และติด
ครีบรูปวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 39 mm ใชน้ำรอนจากระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงาน
ความรอนใหกับระบบอบแหงมีความจุ 150 L ผลิตภัณฑอบแหงเปนผลตาลสดปริมาณ 1.2 kg ไดทำการทดลองในชวงเวลา
6:00 – 18:00 น.
จากการทดสอบพบวาการอบดวยระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบไมใชความรอนจากระบบผลิตน้ำรอน
พลังงานแสงอาทิตยโดยมีปริมาณความรอนและประสิทธิภาพของระบบสูงสุดเทากับ 0.459 kW และ 49.21% ตามลำดับ
คาความชื้นมาตรฐานเปยกเริ่มตนที่ 92.45% จนเหลือความชื้นสุดทาย 38.38% จากน้ำหนัก 1.2 kg ลดลงเหลือ 0.53 kg
และการอบแหงผลตาลดวยระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอนจากระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตย มี
ปริมาณความรอนและประสิทธิภาพของระบบสูงสุดเท ากับ 4.012 kW และ 57.13% ตามลำดับ ซึ่งในการทดลองมีคา
ความชื้นมาตรฐานเปยกเริ่มตนที่ 92.45% จนความชื้นสุดทาย 20.83% จากน้ำหนัก 1.2 kg เหลือ 0.21 kg โดยมีน้ำหนัก
และคาความชื้นเริ่มตนเทากัน จะเห็นไดวาคาความชื้นและน้ำหนักของผลตาลที่อบดวยระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
แบบใชความรอนเสริมจากระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยนั้นมีคาลดลงมากกวาระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
แบบไมใชความรอนเสริมถึง 17.55% และ 0.32 kg ตามลำดับ
คำสำคัญ: ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตย อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน

บทนำ
การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยเปนการใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยในรูปความรอนรูปแบบหนึ่งท่ีมี
ประสิท ธิภาพ ไม เสียคาใชจ ายดานเชื้อเพลิงในการใชงาน ไมมีผลกระทบต อสิ่งแวดลอม การอบแห งดวยเครื่องอบแห ง
พลังงานแสงอาทิตยเมื่อเทียบกับการตากแดด สามารถชวยลดปญหา การปนเปอนจากฝุนละอองและการรบกวนจากแมลง
ทำใหผลิตภัณ ฑที่ไดมีคุณ ภาพดีขึ้น และยังชวยลดระยะเวลาในการตากแหงอีกดวย [1] ความรอนที่ไดจากพลังงานรังสี
อาทิตยจะสูญเสียสูสิ่งแวดลอมคอนขางมาก ทำใหประสิทธิภาพของการตากแหงต่ำ นอกจากนี้ผลิตภัณฑที่อยูระหวางการ
ตากแดดมั ก ถู ก รบกวนจากแมลงและสั ต ว ต า ง ๆ หรื อได รั บ ความเสี ย หายจากการเป ย กฝน แต เป น ที่ ท ราบกั น ดี วา
กระบวนการอบแหงใชพลังงานคอนขางสูง และการใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยมขี อจำกัดที่สำคัญคือเรือ่ งเวลา คือ
ความเขมแสงอาทิตยจะนอยลงตามชวงเวลาไปจนถึงไมมีแสงอาทิตย [2] พลังงานจากแสงอาทิตยเปนพลังงานที่ขึ้นอยูกับ
เวลา การเพิ่มประสิทธิภาพให การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยจึงตองมี การกักเก็บพลังงานหรือการผลิตพลังงานใน
รูปแบบอื่นนอกเหนือจากอากาศ ในการตั้งสมมติฐานจะเห็นไดวาน้ำมีคุณสมบัติในการสะสมความรอนไดดีกวาอากาศเปน
อยางมาก
จากเหตุผลดังกลาวจึงเปนที่มาของงานวิจัยนี้ โดยการศึกษาสรางเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยโดยใชความ
รอนรวมกับน้ำรอนจากเครื่องทำน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะเพื่อใชในการอบแหง โดยที่น้ำรอน
สามารถอุณหภูมิที่เหมาะสมและใชเปนตัวกลางในการเก็บรักษาความรอนได จะไดพลังงานในรูปแบบของความรอนแฝงไป
ใชประโยชนในชวงเวลาที่ไมสามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตยมาใชประโยชนได เปนการลดขอจำกัดเรื่องเวลาในการแผ
รังสีของดวงอาทิตยและยังเปนการประหยัดพลังงานในการอบแหง
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ทฤษฎีการอบแหง [2] การอบแหง คือกระบวนการลดความชื้น โดย สวนใหญใชการถายเทความรอนไปยังวัสดุที่
ชื้นเพื่ อไลความชื้นออกโดยการระเหย โดยใชอาศัยความรอน ที่ได รับเป นความรอนแฝงของการระเหย โดยปกติจะใช
ความชื้นเปนตัวบงบอกปริมาณของน้ำที่อยูในวัสดุซึ่งสามารถแสดงไดเปน 2 แบบ คือ
1.ความชื้นมาตรฐานเปยก (Wet basis)

MW

ความชื้นมาตรฐานเปยกจะแสดงของน้ำหนักของน้ำที่มีอยูตอ

น้ำหนักรวมของวัสดุโดยปกติจะแสดงอยูในรูปเปอรเซ็นต

Mw =
2.ความชื้นมาตรฐานแหง (Dry basis)

W- D
×100
W

(1)

M d ความชื้นมาตรฐานแหง เปนการเทียบปริมาณความชื้นกับของแข็ง

เทานั้น คาความชื้นมาตรฐานแหงจะใชในงานวิจัยทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร เนื่องจากขนาดของวัสดุไมเปลี่ยนแปลง
ในระหวางการอบแหงดังนั้นจึงงายในการวิเคราะหการถายเทความชื้นความชื้นมาตรฐาน

Md =
เมื่อ W

คือ

W-D
×100
D

(2)

มวลของวัสดุ (kg)

D

คือ มวลของวัสดุแหง (kg)

MW

คือ ความชื้นมาตรฐานเปยก (%)

M d คือ ความชื้นมาตรฐานแหง (%)
โดยทั่วไปการอบแหงวัสดุสามารถแบงออกเปน 2 ชวง คือ ชวงอัตราการอบแหงคงที่ ซึ่งปริมาณความชื้น
ภายในวัสดุมีคาสูงกวาความชื้นวิกฤติที่ผิวของวัสดุมนี ้ำอยูจำนวนมาก เมื่อความรอนจากอากาศถายเทไปยังวัสดุ การถายเท
ความรอนและมวลจะเกิดขึ้นเฉพาะที่ผิวของวัสดุชวงนี้อุณหภูมิผิวของวัสดุอบแหง และอัตราการอบแหงจะมีคาคงที่ และ
ชวงอัตราการอบแหงลดลง ซึ่งปริมาณความชื้นภายในวัสดุมีคาต่ำกวาความชื้นวิกฤติเมื่อความรอนจากอากาศถายเทไปยัง
วัสดุน้ำจะเคลื่อนที่จากภายในเนื้อวัสดุมาที่ผิว ของวัสดุในลักษณะของเหลวหรือไอน้ำและน้ำที่ผิวจึง จะระเหยไปกับอากาศ
การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย [3-4] การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยเปนการอบแหงผลผลิตโดย
ใชความรอนจากแสงอาทิตยเพื่อ ระเหยน้ำออกจากผลิตผลซ่งึ อาศัยการพาความรอน สามารถแบงการอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยแบบพาความรอนไดเปน 2 แบบ คือ แบบการพาความรอนตามธรรมชาติซึ่งอาศัยแรงลอยตัวเนื่องจากการพา
ความรอนและแบบการพาความรอนแบบบังคับ อากาศ ซึ่งอาศัยแรงดันจากพัดลมในการพาความรอนไปยังผลผลิต การ
อบแหงระบบความรอนผสมผสาน [5] คือระบบอบแหงที่ใชพลังงานแสงอาทิตยในการอบแหงและยังตองอาศัยพลังงานใน
รูปแบบอื่น ๆ ชวยในการอบแหงในเวลาที่มีแสงอาทิตยไมสม่ำเสมอหรือในเวลาที่ไมมีแสงอาทิตย เพื่อตองการใหผลิตผล
ทางการเกษตรแหงเร็วขึ้น เชน ใชรวมกับพลังงานเชื้อเพลิงจากพลังงานชีวมวล พลังงานไฟฟา วัสดุอบแหงจะไดรับความ
รอนจากอากาศรอนท่ผี า นเขาแผงรับแสงอาทิตย และการหมุนเวียนของอากาศจะอาศัยพัดลมหรือเครื่องดูดอากาศชวย ใน
การนำความรอนมาใชในการอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
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โดยการหาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสามารถหาไดจากสัดสวนของ
พลังงานความรอนที่ใชในการระเหย กับพลังงานแสงอาทิตยที่เขาสูระบบ ดังสมการ

η=
เมื่อ 

Q
×100
IT A

(3)

คือ ประสิทธิภาพของระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย (%)

Q คือ อัตราการถายเทความรอน (W)
I T คือ คารังสีอาทิตยเฉลี่ย (W/m2)
A คือ พื้นทีท่ ี่รับรังสีอาทิตย (m2)
วิธีการวิจัย
อุป กรณ และวิธีการทดลอง การออกแบบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิ ตยรวมกั บอุ ปกรณ แลกเปลี่ยน
ความรอนขนาด กวาง 1 m ยาว 1 m และสูง 1.6 m ซึ่งประกอบดวยชั้นวางผลิตภัณฑ 3 ชั้น โดยระบบอบแหงใชพลังงาน
รวมจากแหลงความรอน 2 แหลง คือใชความรอนจากพลังงานแสงอาทิตย เปนแหล งความรอ นหลักและความรอนจาก
เคร่อื งทำน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยแบบหลอดแกวสุญญากาศ ขนาด 150 L ผานทอน้ำรอนที่ติดตั้งครีบอลูมิเนี่ยมเพื่อเพิ่ม
ผิวสัมผัสในการถายเทความรอน ตามรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 1 ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบความรอนรวมกับเครื่องทำน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตย

ภาพที่ 2 ครีบความรอนอลูมเิ นี่ยม
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โดยในการทดลองจะติดตั้งจุดวัดอุณหภูมิในเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย สามารถติดตั้งไดตามจุดดังตอไปน้ี
โดยมาจากดานบนของระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

ภาพที่ 3 จุดวัดอุณหภูมิการใชความรอนจากระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยรวมกับระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
T1 อุณหภูมิผิวโพลีคารบอเนตดานนอก (บน)
T3 อุณหภูมิชั้นบน
T5 อุณหภูมิชั้นลาง
T7 อุณหภูมิผิวโพลีคารบอเนตดานนอก (ซาย)
T9 อุณหภูมิผิวโพลีคารบอเนตดานหนา
T11 อุณหภูมิผิวทอทองแดง
T13 อุณหภูมิน้ำเขาระบบ

T2 อุณหภูมิผิวโพลีคารบอเนตดานใน (บน)
T4 อุณหภูมิชั้นกลาง
T6 อุณหภูมิผิวโพลีคารบอเนตนอก (ประตู)
T8 อุณหภูมิผิวโพลีคารบอเนตดานนอก (ขวา)
T10 อุณหภูมิสภาพแวดลอม
T12 อุณหภูมิผิวครีบ
T14 อุณหภูมิน้ำออกระบบ

โดยทำการวั ด อุณ หภู มิ โดยใช สายเทอร โมคัป เป ล type (Thermocouple type K) ใชในการวั ดอุ ณ หภู มิ ทั้ ง
ภายในและภายนอก และทำการเก็บขอมูลโดยใช (Data logger) ) ยี่หอ Omron รุน ZR-ZX25 โดยในการทดลองเลือกใช
ผลตาลวางบนถาด 3 ถาด วาง 3 ชั้น ในพื้นที่ 1 m2 เปนวัตถุดิบในการอบแหง คาความชื้นมาตรฐานเปยกเริ่มตนของลูก
ตาลอยูที่ 92.45% และทำการอบแหงตั้งแตเวลา 6.00 – 18.00 น. ในชวงเวลาของการอบแหงจะนำตัวอยาง ออกมาช่ัง
น้ำหนักเพื่อหาคาความชื้นทุก ๆ 1 ชั่วโมง เพื่อนำมาหาคาความชื้นมาตรฐานแหงโดยวางตำแหนงที่กระจายทั่วทั้งระบบเพื่อ
นำมาหาคาความชื้นมาตรฐานทั่วทั้งพื้นที่ในระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยดงั รูป

ภาพที่ 4 ตำแหนงการวางลูกตาลในระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ กษาและออกแบบระบบการใชความรอนจากระบบผลิ ตน้ำ รอนพลังงานแสงอาทิตยรวมกั บระบบ
อบแหงพลังงานแสงอาทิตย ไดทำการทดลองเก็บคาตาง ๆ เพื่อนำมาคำนวณหาคาความรอนและประสิทธิภาพของระบบ
อบแหงพลังงานแสงอาทิตย ของระบบการใชความรอนจากระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยรวมกับระบบอบแห ง
พลังงานแสงอาทิตย
1. ความสัมพันธของอุณหภูมิของการใชความรอนจากระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยรวมกับระบบอบแหง
พลังงานแสงอาทิตย
การศึกษาและพัฒนาการใชความรอนจากระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยรวมกับระบบอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยนั้น ไดทำการเก็บคาอุณหภูมิตามจุดตาง ๆที่ไดกลาวมาในขางตนเพื่อนำไปวิเคราะหถึงพฤติกรรมการกระจาย
อุณหภูมิในระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ภาพที่ 5 ความสัมพันธของอุณหภูมิภายในระบบของการพาความรอนแบบบังคับรวมกับระบบผลิตน้ำรอนแสงอาทิตย
จากภาพที่ 5 แสดงความสัมพั นธของอุณ หภู มิในแต ละจุดตอช วงเวลา จะเห็นไดวาอุณหภู มิผิวทอทองแดงซ่ึง
ถายเทความรอนใหกับครีบอลูมิเนียม โดยการพาความรอนแบบบังคับ 63.4 oC และ 60 oC ตามลำดับซึ่งแปรผันตามคา
ความเขมของรังสีอาทิตย ซึ่งชวงเวลาที่ใหปริมาณความรอนสูงสุดอยูในชวงเวลา 11:40 – 13:00 น. โดยมี คาปริมาณความ
รอนสูงสุดเทากับ 3.5 kW รายละเอียดดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ความสัมพันธของปริมาณความรอนที่แปรผันตามเวลาและคารังสีอาทิตย
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2. ความสัมพันธของการสูญเสียความรอนเมื่อเทียกับเวลา

Heat loss (W)
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ภาพที่ 7 ความสัมพันธระหวางปริมาณความรอนท่สี ญ
ู เสียไปยังบรรยากาศภายนอก
จากรูปท่ี 7 แสดงความสัมพันธปริมาณความรอนที่สูญเสียเทียบกับเวลา โดยการสูญเสียความรอนเกิดจากการที่
อุณหภูมิในระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยที่มีความรอนเสริมสูงขึ้น จึงทำใหความรอนถูกถายเทไปยังดานนอกโดยมีทั้ง
การนำความรอน การพาความรอน ซ่งึ จะเห็นไดวามีการสูญเสียจากระบบอยูตลอดเวลาเนื่องจากเปนการพาความรอนแบบ
บังคับโดยใชพัดลม จึงทำใหเกิดการถายเทความรอนใหกับอุณหภูมิดานนอกซึ่งปริมาณความรอนสูญเสียสูงสุดเทากับ 408
W
3. ประสิทธิภาพเชิงความรอนของระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

ภาพที่ 8 ความสัมพันธของประสิทธิภาพระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
ความสัมพันธประสิทธิภาพของระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอนเสริม และไมใชความรอนเสริม
เทียบกับเวลา โดยเมื่อเทียบประสิทธิภาพเฉลี่ยของทั้ง 2 ระบบแลวแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพสูงสุดของระบบอบแหง
แบบไม ใช ความร อ นเสริ ม และแบบใช ค วามรอ นเสริม มี ค า ประสิ ท ธิ ภ าพเฉลี่ ย ทั้ งวั นเท า กั บ 36.32% และ21.03%
ตามลำดับ โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15.29% ซึ่งถาสังเกตที่ประสิทธิภาพจะเห็นไดวาระบบที่ไมใชความรอนเสริมจะ
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มีชวงที่มีคาสูงสุดเพียงชวงเวลาเดียวเทานั้น แตหากวิเคราะหที่ระบบรวมจะเห็นไดวามีประสิทธิภาพที่ดีทุกชวงเวลาตลอด
ทั้งวัน
4. ปริมาณความชื้นท่ลี ดลงจากระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
จากการทดลองเปรียบเทียบความช้นื ของผลตาล โดยที่กำหนดอุณหภูมิในการอบแหงจากตูอบไฟฟาอยูที่ 60 oC
เพื่อใหเทากับอุณหภูมิเฉลี่ยภายในระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

Time (hr)

ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบไมใชความรอนเสริม
ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอนเสริม

ภาพที่ 9 ความสัมพันธของความชื้นโดยการพาความรอนแบบบังคับของการอบแหงผลตาล
จากรูปที่ 9 แสดงความสัมพันธของความชื้นจากการพาความรอนแบบบังคับ โดยมีระบบความรอนเสริมจากความรอนที่ได
จากระบบผลิตน้ ำรอนพลังงานแสงอาทิตย จะเห็ นไดวาคาความชื้นมาตรฐานเปยกของผลตาลมีคาเริ่มตนอยูที่ 92.5%
และทำการชั่งน้ำหนักทุก ๆ ชั่วโมง โดยระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยและแบบที่มีความรอนเสริม มีความชื้นสุดทายที่
38.38% และ 20.83% ตามลำดั บ จะเห็ น ไดว าค าความชื้ น และน้ำ หนั กของผลตาลที่อ บดว ยระบบอบแห งพลั งงาน
แสงอาทิ ตย มี คา ลดลงมากกว าระบบอบแห งพลั งงานแสงอาทิ ตย แ บบไม ใช ความร อนเสริม ถึ ง 17.55% และ 0.32 kg
ตามลำดับ โดยจากน้ำหนัก 1.2 kg เหลือ 0.21 kg

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและทดลองพบวา อุณหภูมิจะมีความสัมพันธกับคารังสีอาทิตยเปนอยางมากยิ่งคารังสีอาทิตยสูง
อุณ หภู มิ ก็สูงขึ้นตามเช นเดี ยวกั น โดยระบบอบแห งพลั งงานแสงอาทิ ตย แบบใชความรอนเสริมจากระบบผลิ ตน้ ำร อน
พลังงานแสงอาทิตย ปริมาณความรอนในระบบสูงสุดเทากับ 0.459 kW ซึ่งระบบผลิตความรอนจากระบบผลิตน้ำรอน
พลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานความรอนเสริมใหกับระบบอบแหง โดยสามารถผลิตความรอนได 483.59 kJ โดย
ระบบดังกลาวขึ้นเพื่อตองการใหอุณภูมิภายในระบบมีคาใกลเคียงกับอุณภูมิที่ตองการคือ 62 °C และปริมาณความรอนและ
ประสิทธิภาพของระบบสูงสุดเทากั บ 4.012 kW และ 57.13% ตามลำดับ ซึ่งในการทดลองอบผลตาลดวยระบบอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอนมีคาความชื้นมาตรฐานเปยกเริ่มตนที่ 92.45% จนความชื้นสุดทาย 20.83% จาก
น้ำหนัก 1.2 kg เหลือ 0.21 kg โดยมีน้ำหนักและคาความช้นื เริ่มตนเทากัน
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