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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.   
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีไดออกแบบและสรางระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยโดยการใชความรอนจากระบบผลิตน้ำรอน

พลังงานแสงอาทิตยรวมกับระบบอบแหงพลังานแสงอาทิตย ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยพื้นท่ีขนาด กวาง 1 m ยาว 
1 m ไดออกแบบอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนใหกับระบบอบแหงโดยมพ้ืีนท่ีแลกเปลีย่นความรอนขนาด 1.267 in และติด
ครีบรูปวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 39 mm ใชน้ำรอนจากระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงาน
ความรอนใหกับระบบอบแหงมีความจุ 150 L ผลิตภัณฑอบแหงเปนผลตาลสดปรมิาณ 1.2 kg ไดทำการทดลองในชวงเวลา 
6:00 – 18:00 น.  

จากการทดสอบพบวาการอบดวยระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบไมใชความรอนจากระบบผลิตน้ำรอน
พลังงานแสงอาทิตยโดยมีปริมาณความรอนและประสิทธิภาพของระบบสูงสุดเทากับ 0.459 kW และ 49.21% ตามลำดับ 
คาความช้ืนมาตรฐานเปยกเริ่มตนท่ี 92.45% จนเหลือความช้ืนสุดทาย 38.38% จากน้ำหนัก 1.2 kg ลดลงเหลือ 0.53 kg 
และการอบแหงผลตาลดวยระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอนจากระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตย มี
ปริมาณความรอนและประสิทธิภาพของระบบสูงสุดเทากับ 4.012 kW และ 57.13% ตามลำดับ ซึ่งในการทดลองมีคา
ความช้ืนมาตรฐานเปยกเริ่มตนท่ี 92.45% จนความช้ืนสุดทาย 20.83% จากน้ำหนัก 1.2 kg เหลือ 0.21 kg โดยมีน้ำหนัก
และคาความช้ืนเริ่มตนเทากัน จะเห็นไดวาคาความช้ืนและน้ำหนักของผลตาลท่ีอบดวยระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
แบบใชความรอนเสริมจากระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยน้ันมีคาลดลงมากกวาระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
แบบไมใชความรอนเสริมถึง 17.55% และ 0.32 kg ตามลำดับ 

คำสำคัญ: ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตย อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 

บทนำ 
การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยเปนการใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยในรูปความรอนรูปแบบหนึ่งท่ีมี

ประสิทธิภาพ ไมเสียคาใชจายดานเช้ือเพลิงในการใชงาน ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การอบแหงดวยเครื่องอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยเมื่อเทียบกับการตากแดด สามารถชวยลดปญหา การปนเปอนจากฝุนละอองและการรบกวนจากแมลง 
ทำใหผลิตภัณฑท่ีไดมีคุณภาพดีข้ึน และยังชวยลดระยะเวลาในการตากแหงอีกดวย [1] ความรอนท่ีไดจากพลังงานรังสี
อาทิตยจะสูญเสียสูสิ่งแวดลอมคอนขางมาก ทำใหประสิทธิภาพของการตากแหงต่ำ นอกจากนี้ผลิตภัณฑท่ีอยูระหวางการ
ตากแดดมักถูกรบกวนจากแมลงและสัตวตาง ๆ หรือไดรับความเสียหายจากการเปยกฝน แตเปนท่ีทราบกันดีวา
กระบวนการอบแหงใชพลังงานคอนขางสูง และการใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยมขีอจำกัดท่ีสำคัญคือเรือ่งเวลา คือ
ความเขมแสงอาทิตยจะนอยลงตามชวงเวลาไปจนถึงไมมีแสงอาทิตย [2] พลังงานจากแสงอาทิตยเปนพลังงานท่ีขึ้นอยูกับ
เวลา การเพ่ิมประสิทธิภาพใหการอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยจึงตองมีการกักเก็บพลังงานหรือการผลิตพลังงานใน
รูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากอากาศ ในการตั้งสมมติฐานจะเห็นไดวาน้ำมีคุณสมบัติในการสะสมความรอนไดดีกวาอากาศเปน
อยางมาก 
         จากเหตุผลดังกลาวจึงเปนท่ีมาของงานวิจัยนี้ โดยการศึกษาสรางเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยโดยใชความ

รอนรวมกับน้ำรอนจากเครื่องทำน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะเพ่ือใชในการอบแหง โดยท่ีน้ำรอน
สามารถอุณหภูมิท่ีเหมาะสมและใชเปนตวักลางในการเก็บรักษาความรอนได จะไดพลังงานในรูปแบบของความรอนแฝงไป
ใชประโยชนในชวงเวลาท่ีไมสามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตยมาใชประโยชนได เปนการลดขอจำกัดเรื่องเวลาในการแผ
รังสีของดวงอาทิตยและยังเปนการประหยัดพลังงานในการอบแหง 
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         ทฤษฎีการอบแหง [2] การอบแหง คือกระบวนการลดความช้ืน โดย สวนใหญใชการถายเทความรอนไปยังวัสดุท่ี
ช้ืนเพ่ือไลความช้ืนออกโดยการระเหย โดยใชอาศัยความรอน ท่ีไดรับเปนความรอนแฝงของการระเหย โดยปกติจะใช
ความช้ืนเปนตัวบงบอกปริมาณของน้ำท่ีอยูในวัสดุซ่ึงสามารถแสดงไดเปน 2 แบบ คือ 

1.ความช้ืนมาตรฐานเปยก (Wet basis) M W  ความช้ืนมาตรฐานเปยกจะแสดงของน้ำหนักของน้ำท่ีมีอยูตอ

น้ำหนักรวมของวัสดุโดยปกติจะแสดงอยูในรูปเปอรเซ็นต 

M
W - D

×100w =
W

 (1) 

2.ความช้ืนมาตรฐานแหง (Dry basis) Md ความช้ืนมาตรฐานแหง เปนการเทียบปริมาณความช้ืนกับของแข็ง

เทานั้น คาความช้ืนมาตรฐานแหงจะใชในงานวิจัยทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร เนื่องจากขนาดของวัสดุไมเปลี่ยนแปลง

ในระหวางการอบแหงดังนั้นจึงงายในการวิเคราะหการถายเทความช้ืนความช้ืนมาตรฐาน  

M W-D ×100d=
D

 (2) 

เมื่อ  W คือ  มวลของวัสดุ (kg) 

D คือ  มวลของวัสดุแหง (kg) 

M W  คือ  ความช้ืนมาตรฐานเปยก (%) 

Md  คือ  ความช้ืนมาตรฐานแหง  (%) 

         โดยทั่วไปการอบแหงวัสดุสามารถแบงออกเปน 2 ชวง คือ ชวงอัตราการอบแหงคงท่ี ซ่ึงปริมาณความช้ืน 
ภายในวัสดุมีคาสูงกวาความช้ืนวิกฤติท่ีผิวของวัสดุมนี้ำอยูจำนวนมาก เมื่อความรอนจากอากาศถายเทไปยังวัสดุ การถายเท
ความรอนและมวลจะเกิดขึ้นเฉพาะท่ีผิวของวัสดุชวงน้ีอุณหภูมิผิวของวัสดุอบแหง และอัตราการอบแหงจะมีคาคงท่ี และ
ชวงอัตราการอบแหงลดลง ซึ่งปริมาณความช้ืนภายในวัสดุมีคาต่ำกวาความช้ืนวิกฤติเมื่อความรอนจากอากาศถายเทไปยัง
วัสดุน้ำจะเคลื่อนท่ีจากภายในเน้ือวัสดุมาท่ีผิว ของวัสดุในลักษณะของเหลวหรือไอน้ำและน้ำท่ีผิวจึง จะระเหยไปกับอากาศ 

         การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย [3-4] การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยเปนการอบแหงผลผลิตโดย
ใชความรอนจากแสงอาทิตยเพื่อ ระเหยน้ำออกจากผลิตผลซ่งึอาศัยการพาความรอน สามารถแบงการอบแหงพลังงาน 
แสงอาทิตยแบบพาความรอนไดเปน 2 แบบ คือ แบบการพาความรอนตามธรรมชาติซึ่งอาศัยแรงลอยตัวเนื่องจากการพา
ความรอนและแบบการพาความรอนแบบบังคับ อากาศ ซึ่งอาศัยแรงดันจากพัดลมในการพาความรอนไปยังผลผลิต การ
อบแหงระบบความรอนผสมผสาน [5] คือระบบอบแหงท่ีใชพลังงานแสงอาทิตยในการอบแหงและยังตองอาศัยพลังงานใน
รูปแบบอื่น ๆ ชวยในการอบแหงในเวลาท่ีมีแสงอาทิตยไมสม่ำเสมอหรือในเวลาท่ีไมมีแสงอาทิตย เพ่ือตองการใหผลิตผล
ทางการเกษตรแหงเร็วขึ้น เชน ใชรวมกับพลังงานเช้ือเพลิงจากพลังงานชีวมวล พลังงานไฟฟา วัสดุอบแหงจะไดรับความ
รอนจากอากาศรอนท่ผีานเขาแผงรับแสงอาทิตย และการหมุนเวียนของอากาศจะอาศัยพัดลมหรือเครื่องดูดอากาศชวย ใน
การนำความรอนมาใชในการอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 
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         โดยการหาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสามารถหาไดจากสัดสวนของ
พลังงานความรอนท่ีใชในการระเหย กับพลังงานแสงอาทิตยท่ีเขาสูระบบ ดังสมการ 

 η = Q ×100
IT A

 (3) 

เมื่อ   คือ  ประสิทธิภาพของระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย (%) 

 Q  คือ  อัตราการถายเทความรอน (W) 

 IT  คือ  คารังสีอาทิตยเฉลี่ย (W/m2) 

 A  คือ   พ้ืนท่ีท่ีรับรังสอีาทิตย (m2) 

วิธีการวิจัย 
        อุปกรณและวิธีการทดลอง การออกแบบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยรวมกับอุปกรณแลกเปลี่ยน

ความรอนขนาด กวาง 1 m ยาว 1 m และสูง 1.6 m ซึ่งประกอบดวยชั้นวางผลิตภัณฑ 3 ช้ัน โดยระบบอบแหงใชพลังงาน
รวมจากแหลงความรอน 2 แหลง คือใชความรอนจากพลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงความรอนหลักและความรอนจาก
เคร่อืงทำน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยแบบหลอดแกวสุญญากาศ ขนาด 150 L ผานทอน้ำรอนท่ีติดตั้งครีบอลูมิเนี่ยมเพื่อเพิ่ม
ผิวสัมผัสในการถายเทความรอน ตามรายละเอียดดังนี้ 

ภาพท่ี 1 ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบความรอนรวมกับเครื่องทำน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตย 

ภาพท่ี 2 ครีบความรอนอลูมเินี่ยม 
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         โดยในการทดลองจะติดตั้งจุดวัดอุณหภูมิในเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย สามารถติดตั้งไดตามจุดดังตอไปน้ี 
โดยมาจากดานบนของระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

ภาพท่ี 3 จุดวัดอุณหภูมิการใชความรอนจากระบบผลิตนำ้รอนพลังงานแสงอาทิตยรวมกับระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

T1 อุณหภูมิผิวโพลีคารบอเนตดานนอก (บน)  
T3 อุณหภูมิช้ันบน         
T5 อุณหภูมิช้ันลาง         
T7 อุณหภูมิผิวโพลีคารบอเนตดานนอก (ซาย) 
T9 อุณหภูมิผิวโพลีคารบอเนตดานหนา  
T11 อุณหภูมิผิวทอทองแดง 
T13 อุณหภูมิน้ำเขาระบบ 

T2 อุณหภูมิผิวโพลีคารบอเนตดานใน (บน) 
T4 อุณหภูมิช้ันกลาง 
T6 อุณหภูมิผิวโพลีคารบอเนตนอก (ประตู)    

 T8 อุณหภมูิผิวโพลีคารบอเนตดานนอก (ขวา) 
T10 อุณหภูมิสภาพแวดลอม         
T12 อุณหภูมิผิวครีบ         
T14 อุณหภูมิน้ำออกระบบ 

โดยทำการวัดอุณหภูมิโดยใชสายเทอรโมคัปเปล type (Thermocouple type K) ใชในการวัดอุณหภูมิท้ัง
ภายในและภายนอก และทำการเก็บขอมูลโดยใช (Data logger) ) ยี่หอ Omron รุน ZR-ZX25  โดยในการทดลองเลือกใช
ผลตาลวางบนถาด 3 ถาด วาง 3 ช้ัน ในพื้นท่ี 1 m2 เปนวัตถุดิบในการอบแหง คาความช้ืนมาตรฐานเปยกเริ่มตนของลูก
ตาลอยูท่ี 92.45%  และทำการอบแหงตั้งแตเวลา 6.00 – 18.00 น. ในชวงเวลาของการอบแหงจะนำตัวอยาง ออกมาช่ัง
นำ้หนักเพื่อหาคาความช้ืนทุก ๆ 1 ช่ัวโมง เพื่อนำมาหาคาความช้ืนมาตรฐานแหงโดยวางตำแหนงท่ีกระจายทั่วทั้งระบบเพื่อ
นำมาหาคาความช้ืนมาตรฐานท่ัวท้ังพ้ืนท่ีในระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยดงัรูป 

ภาพท่ี 4 ตำแหนงการวางลูกตาลในระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและออกแบบระบบการใชความรอนจากระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยรวมกับระบบ

อบแหงพลังงานแสงอาทิตย ไดทำการทดลองเก็บคาตาง ๆ เพ่ือนำมาคำนวณหาคาความรอนและประสิทธิภาพของระบบ
อบแหงพลังงานแสงอาทิตย ของระบบการใชความรอนจากระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยรวมกับระบบอบแหง
พลังงานแสงอาทิตย 

1. ความสัมพันธของอุณหภูมิของการใชความรอนจากระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยรวมกับระบบอบแหง
พลังงานแสงอาทิตย 

      การศึกษาและพัฒนาการใชความรอนจากระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยรวมกับระบบอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยนั้น ไดทำการเก็บคาอุณหภูมิตามจุดตาง ๆท่ีไดกลาวมาในขางตนเพ่ือนำไปวิเคราะหถึงพฤติกรรมการกระจาย
อุณหภูมิในระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ภาพท่ี 5 ความสัมพันธของอุณหภูมิภายในระบบของการพาความรอนแบบบังคับรวมกับระบบผลิตน้ำรอนแสงอาทิตย 

         จากภาพท่ี 5 แสดงความสัมพันธของอุณหภูมิในแตละจุดตอชวงเวลา จะเห็นไดวาอุณหภูมิผิวทอทองแดงซ่ึง
ถายเทความรอนใหกับครีบอลูมิเนียม โดยการพาความรอนแบบบังคับ 63.4 oC และ 60 oC ตามลำดับซึ่งแปรผันตามคา
ความเขมของรังสีอาทิตย ซึ่งชวงเวลาท่ีใหปริมาณความรอนสูงสุดอยูในชวงเวลา 11:40 – 13:00 น. โดยมีคาปริมาณความ
รอนสูงสุดเทากับ 3.5 kW รายละเอียดดังภาพท่ี 6 

ภาพท่ี 6 ความสัมพันธของปริมาณความรอนท่ีแปรผันตามเวลาและคารังสอีาทิตย 
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2. ความสัมพันธของการสูญเสียความรอนเมื่อเทียกับเวลา
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ภาพท่ี 7 ความสัมพันธระหวางปรมิาณความรอนท่สีญูเสียไปยังบรรยากาศภายนอก 

จากรูปท่ ี7 แสดงความสัมพันธปริมาณความรอนท่ีสูญเสียเทียบกับเวลา โดยการสูญเสียความรอนเกิดจากการท่ี
อุณหภูมิในระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยท่ีมีความรอนเสริมสูงข้ึน จึงทำใหความรอนถูกถายเทไปยังดานนอกโดยมีท้ัง
การนำความรอน การพาความรอน ซ่งึจะเห็นไดวามีการสญูเสียจากระบบอยูตลอดเวลาเนื่องจากเปนการพาความรอนแบบ
บังคับโดยใชพัดลม จึงทำใหเกิดการถายเทความรอนใหกับอุณหภูมิดานนอกซึ่งปริมาณความรอนสูญเสียสูงสุดเทากับ 408 
W 

3. ประสิทธิภาพเชิงความรอนของระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

ภาพท่ี 8 ความสัมพันธของประสิทธิภาพระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

ความสัมพันธประสิทธิภาพของระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอนเสริม และไมใชความรอนเสริม
เทียบกับเวลา โดยเมื่อเทียบประสิทธิภาพเฉลี่ยของท้ัง 2 ระบบแลวแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพสูงสุดของระบบอบแหง
แบบไมใชความรอนเสริม และแบบใชความรอนเสริมมีคาประสิทธิภาพเฉลี่ยท้ังวันเทากับ 36.32%  และ21.03% 
ตามลำดับ โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 15.29% ซ่ึงถาสังเกตท่ีประสิทธิภาพจะเห็นไดวาระบบท่ีไมใชความรอนเสริมจะ
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มีชวงท่ีมีคาสูงสุดเพียงชวงเวลาเดียวเทานั้น แตหากวิเคราะหท่ีระบบรวมจะเห็นไดวามีประสิทธิภาพท่ีดีทุกชวงเวลาตลอด
ท้ังวัน 

4. ปริมาณความช้ืนท่ลีดลงจากระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
จากการทดลองเปรียบเทียบความช้นืของผลตาล โดยท่ีกำหนดอุณหภูมิในการอบแหงจากตูอบไฟฟาอยูท่ี 60 oC

เพ่ือใหเทากับอุณหภูมิเฉลี่ยภายในระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 
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ภาพท่ี 9 ความสัมพันธของความช้ืนโดยการพาความรอนแบบบังคับของการอบแหงผลตาล 

จากรูปท่ี 9 แสดงความสัมพันธของความช้ืนจากการพาความรอนแบบบังคับ โดยมีระบบความรอนเสริมจากความรอนท่ีได
จากระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตย จะเห็นไดวาคาความช้ืนมาตรฐานเปยกของผลตาลมีคาเริ่มตนอยูที่ 92.5% 
และทำการช่ังน้ำหนักทุก ๆ ช่ัวโมง โดยระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยและแบบท่ีมีความรอนเสริม มีความช้ืนสุดทายท่ี 
38.38% และ 20.83% ตามลำดับ จะเห็นไดวาคาความช้ืนและน้ำหนักของผลตาลที่อบดวยระบบอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยมีคาลดลงมากกวาระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบไมใชความรอนเสริมถึง 17.55% และ 0.32 kg 
ตามลำดับ โดยจากน้ำหนัก 1.2 kg เหลือ 0.21 kg  

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและทดลองพบวา อุณหภูมิจะมีความสัมพันธกับคารังสีอาทิตยเปนอยางมากย่ิงคารังสีอาทิตยสูง

อุณหภูมิก็สูงขึ้นตามเชนเดียวกัน โดยระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอนเสริมจากระบบผลิตน้ำรอน
พลังงานแสงอาทิตย ปริมาณความรอนในระบบสูงสุดเทากับ 0.459 kW  ซ่ึงระบบผลิตความรอนจากระบบผลิตน้ำรอน
พลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานความรอนเสริมใหกับระบบอบแหง โดยสามารถผลิตความรอนได 483.59 kJ  โดย
ระบบดังกลาวข้ึนเพื่อตองการใหอุณภูมิภายในระบบมีคาใกลเคียงกับอุณภูมิท่ีตองการคือ 62 °C และปริมาณความรอนและ
ประสิทธิภาพของระบบสูงสุดเทากับ 4.012 kW และ 57.13% ตามลำดับ ซึ่งในการทดลองอบผลตาลดวยระบบอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอนมีคาความช้ืนมาตรฐานเปยกเริ่มตนท่ี 92.45% จนความช้ืนสุดทาย 20.83% จาก
น้ำหนัก 1.2 kg เหลือ 0.21 kg โดยมีน้ำหนักและคาความช้นืเริ่มตนเทากัน 
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