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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีไดทําการพัฒนาเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอนรวมจากชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย 

เน่ืองจากประเทศไทยมี 3 ฤดู ซ่ึงบางฤดูกาลไมมีแสงอาทิตยที่จะนํามาสรางความรอนสําหรับอบพืชผลทางการเกษตรได 

ดังน้ันการใชพลังงานความรอนจากเตาจึงเปนทางเลือกหน่ึงที่ผูวิจัยนํามาใช เพื่อใหเครื่องอบแหงสามารถใชงานไดในทุกฤดู 

และใชในเวลากลางคืนไดดวย ซ่ึงผลที่ไดจากเครื่องตนแบบพบวาอุณภูมิภายในเครื่องอบแหงในเวลากลางคืน มีคาเทากับ 58 

องศาเซลเซียส ซ่ึงสามารถทําใหระบบทํางานตอไปไดอยางมีประสิทธ์ิภาพในเวลาที่ไมมีแสงแดด 

 

คําสําคัญ: อบแหงพลังงานแสงอาทิตย  อบแหงพลังงานงานรวม  พลังงานชีวมวล  

 

Abstract 

 

The biomass-combined-cycle solar dryer has been developed. There are 3 seasons in Thailand, 

in some of those the sunlight is inadequate to generate heat for drying agricultural products. Therefore, 

heat from an oven is an alternative to provide additional energy for the dryer to be operated in every 

seasons, both day and night. As a result, the temperature within the prototype dryer at nighttime is 58 

degrees Celsius which can maintain the effective operation during non-sunlight hours.  

 

Keywords: solar dryers, biomass-combined-cycle solar dryer, biomass energy 

 

1. บทนํา  

 

กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรที่สําคัญคือการตากแหงหรืออบแหง เพราะการอบแหงจะชวยลด

ความชืน้ของผลิตผลซ่ึงชวยยับยั้งการเนาเสียเน่ืองจากเชื้อราและแบคทีเรียและปองกันอันตรายจากส่ิงสกปรกและแมลงดวย

วิธีการอบแหงที่เกษตรกรนิยมใชกันทั่วไป[1] ไดแก การตากแดดตามธรรมชาติ ทั้งน้ีเพราะทําไดงาย และไมตองเสียคาใชจาย 
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แตก็มักประสบปญหาการเสียหายของผลิตผลระหวางการตากเชนการรบกวนจาก แมลง นก สุนัข รวมถึงการปนเปอนส่ิง

สกปรกตางๆ และการตากแดดธรรมชาติ จะขึ้นกับสภาพดินฟาอากาศซ่ึงควบคุมไมได เพราะเราไมสามารถที่จะคาดเดาหรือ

ควบคุมได ความชื้นของผลิตผลจะลดลงไดชาถาเปนชวงที่ทองฟามีเมฆมาก หรืออาจจะเสียหายจากการเปยกฝน การอบแหงที่

ความชื้นลดลงชาเกินไปจะมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑแหงที่ได[2] การอบแหงดวยเครื่องอบแหงจะชวยรักษาคุณภาพของ

ผลิตผลดังกลาว ที่สําคัญคือการอบดวยเครื่องอบพลังแสงอาทิตย ทําใหใช เวลาในการทําใหแหงนอยกวา แตการอบแหงน้ันใช

พลังงานจากแสงอาทิตยเปนหลัก ซ่ึงเครื่องอบจะทํางานไดดีเม่ือสภาพอากาศเอ้ืออํานวย และเครื่องอบจะทํางานไดเฉพาะเวลา

กลางวันเทาน้ัน ซ่ึงนับเปนขอจํากัดของเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย คณะผูวิจัยจึงสรางระบบแลกเปล่ียนความรอนเพื่อให

เครื่องอบสามารถทํางานในเวลากลางคืน หรือแมแตวันที่ฝนตกได  

กลาวโดยสรุปไดวา ระบบแลกเปล่ียนความรอนโดยใชแหลงพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีในทองถิ่น เชน 

แกลบ กะลามะพราว ที่คณะผูวิจัยกําลังจะศึกษาน้ัน จะสามารถเพิ่มประสิทธ์ิภาพเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตยแบบเดิมให

สามารถทํางานไดเต็มประสิทธ์ิภาพตลอด 24 ชั่วโมง และที่สําคัญคือพลังงานที่ใชในระบบเปนพลังงานสะอาดและเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 

 

2. วิธีการทดลอง 
 

คณะผูวิจัยสรางระบบแลกเปล่ียนความรอนโดยใชแหลงพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีในทองถิ่น ความ

รอนที่ไดจากเชื้อเพลิงชีวมวลจะถูกนําไปตมนํ้า (heat source) แลวนํ้ารอนที่ไดจะถูกปมผานเครื่องแลกเปล่ียนความรอน 

(radiators) ซ่ึงจะไดลมรอนเขาตูอบ นํ้าที่ผานเครื่องแลกเปล่ียนความรอนจะไหลกลับเขาไปที่หมอตมแลววนในระบบตอ     

ดังแสดงในภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 1 แผนผังแสดงระบบแลกเปล่ียนความรอนเครื่องอบ 

 

ดังน้ันผูวิจัยจึงออกแบบเครื่องอบแหงใหเปนแบบตูและใหอากาศรอนเปาผานผลิตภัณฑจากดานขางของตูเขามาดาน

ในตู ตูอบแหงประกอบดวย 2 สวน ไดแก สวนบรรจุผลิตภัณฑ และสวนชวยกระจายความรอน โดยสวนบรรจุผลิตภัณฑมี

ขนาด  ความกวาง 60 เซนติเมตร ความยาว 65 เซนติเมตร และมีความสูง 60 เซนติเมตรโดยไมรวมขาตั้งตู ซ่ึงขาตั้งตูมีขนาด

ความกวาง 60 เซนติเมตร ความยาว 77 เซนติเมตร และมีความสูง 40 เซนติเมตร มีประตูเปด - ปดดานหนา สําหรับนํา

ผลิตภัณฑเขาออก สําหรับสวนกระจายความรอนจะอยูดานขางตู  มีพัดลมขนาด 220 V หมอนํ้ามีขนาดความกวาง 22 

เซนติเมตร ความยาว 29 เซนติเมตร ตูอบแหงน้ียังมีระบบที่ใหความรอนในการอบแหงนอกเหนือจากแสงอาทิตยก็คือ ระบบ

เปาลมรอน โดยระบบเปาลมรอนน้ีจะเปนระบบที่ชวยใหการอบแหงสามารถเกิดขึ้นหรือทําไดในเวลาที่ไมมีแสงแดด หรือใน

ขวงที่มีแสงแดดนอยที่เม่ือแสงแดดนอยหรือไมมีแสงแดดเลยในเวลากลางคืน ตูอบแหงก็จะไมสามารถทําการอบแหงได แตเม่ือ

เราเพิ่มระบบเปาลมรอนเขาไป เราก็จะสามารถทําการอบแหงไดตลอดเวลาไมวาจะมีแสงหรือไมมีก็ตาม โดยระบบเปาลมจะ
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ประกอบไปดวย พัดลม หมอนํ้า และชุดควบคุมที่ประกอบรวมกันเปนระบบเปาลมรอน ที่จะทํางานประสานกับระบบตมนํ้า

รอน โดยระบบน้ีจะเริ่มตนจากการที่นํ้ารอนจากระบบตมนํ้ารอน ไหลมาตามแรงโนมถวงของโลกมาเขาภายในหมอนํ้า เราจะ

อาศัยหลักการทํางานของหมอนํ้าที่ทํางาน ดวยการรับนํ้าที่มีอุณหภูมิสูงหรือนํ้ารอนเขามาทางดานบน แลวปลอยใหนํ้ารอน

ไหลลงมาตามทอนํ้า และในทอนํ้าน้ีจะมีครีบโลหะนําความรอนสูงติดอยูกับตัวทอหรือที่เรียกวารังผ้ึง เม่ือนํ้าไหลผานทอเหลาน้ี

ความรอนก็จะถูกถายเทออกไปสูภายนอก ทําใหนํ้ามีอุณหภูมิต่ําลงและนํ้าที่อุณหภูมิต่ําลงก็จะไหลลงไปดานลางและกลับเขาสู

ระบบอีกครั้ง เราจึงใชระบบการระบายความรอนแบบหมอนํ้าน้ีมาใชเปาลมรอนเขาไปยังตูอบแหง โดยที่นํ้ารอนจะมาจาก

ระบบตมนํ้ารอนไหลผานทอดวยแรงโนมถวงมาเขายังหมอนํ้าดานบน เม่ือนํ้ารอนไหลเขาหมอนํ้าก็จะเกิดการถายเทความรอน

ออกจากหมอนํ้า เราก็จะใชพัดลมเปาอากาศรอนเขาสูภายในตู โดยที่เราจะติดระบบน้ีไวดานขางของตูอบแหงทางดานกวาง

ของตูโดยการติดตั้งหมอนํ้าไวกับตัวตู (เจาะชองใหพอดีกับขนาดดานหนาของหมอนํ้า) จากน้ันเราจะใชพัดลมติดไวหลังหมอนํ้า

แถบนอกตูเพื่อเปาลมผานหมอนํ้า ใหลมนําความรอนที่ถูกถายเทออกจากหมอนํ้าเขาตูอบแหงดังแสดงในภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่ 2 ลักษณะของตูอบแหงและระบบเปาลมรอน 

 

 ซ่ึงในการทําเครื่องอบแหงจากพลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอนจากชีวมวล ไดแบงทําการวัดคาตัวอยาง

ออกเปน 3 แบบดวยกัน คือ ตั้งกลางแจง และตั้งในที่รม โดยจากการทดลองการตั้งในที่รมไดทําในทั้งเวลากลางวันและ

กลางคืน (ตอนเชา) ซ่ึงทั้ง 3 แบบใชเวลาบันทึกผลเทากับ 1 ชั่วโมง 30 นาที  

 

3. ผลการวิจัย  

 

ในการทดสอบระบบที่ไดพัฒนาขึ้นมาน้ัน การทํางานของเครื่องอบแหงทั้งในตอนเชา ตอนกลางคืน และกลางแดด โดย

การวัดคา จะทําการวัดคาทุกๆ 10 นาทีตอชวงเวลาในการเก็บขอมูล ซ่ึงไดกราฟความสัมพันธของอุณหภูมิกับเวลาออกมา

เปรียบเทียบกันในแตละชวงเวลาของวันซ่ึงแบงเปน การตั้งในที่รม (ตอนเชา) แสดงไวดังภาพที่ 3 ซ่ึงทําอุณหภูมิไดสูงสุดถึง 67 

องศาเซลเซียส สวนการตั้งในที่รม (ตอนกลางคืน) แสดงดังภาพที่ 4 ทําอุณหภูมิไดสูงสุดถึง 69 องศาเซลเซียส การตั้งในที่

กลางแจง (กลางแดด) แสดงไว ดังภาพที่ 5 ทําอุณหภูมิไดสูงสุดถึง 75 องศาเซลเซียส และผลการเปรียบเทียบคาอุณหภูมิทั้ง    

3แบบ แสดงไวดังภาพที่ 6 ซ่ึงคาการเปรียบเทียบอุณหภูมิจากภาพที่ 6 แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา การใชพลังงานความรอน

รวมน้ันจะทําใหระบบการอบมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกวาเดิม อยางเห็นไดชัด โดยอุณหภูมิในเครื่องตนแบบเม่ือใชพลังงานความ

รอนรวมมีคาสูงถึง 75 องศาเซลเซียส  



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 171 

0

10

20

30

40

50

60

70

10  นาที 20  นาที 30  นาที 40  นาที 50  นาที 60  นาที 70  นาที 80  นาที 90  นาที

อุณ
หภ

ูมิ
(o
c)

เวลา  (นาที)

 
              

ภาพท่ี 3 อุณหภูมิในเครื่องอบแหง เม่ือตั้งในที่รม (ตอนเชา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          

ภาพท่ี 4 อุณหภูมิในเครื่องอบแหง เม่ือตั้งในที่รม (ตอนกลางคืน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 อุณหภูมิในเครื่องอบแหง เม่ือตั้งกลางแจง (กลางแดด) 
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ภาพท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบคาอุณหภูมิทั้ง การตั้งในที่รม (ตอนเชา และ ตอนกลางคืน), การตั้งในที่กลางแจง (กลางแดด) 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอนรวมจากชีวมวลน้ี เปนเครื่องอบแหงที่สามารถสรางขึ้นเองได มี

ขั้นตอนและวิธีการทํางานที่ไมซับซอน ตนทุนในการผลิตต่ํา สามารถนําไปประยุกตใชกับการอบแหงไดทั้งเครื่องเทศและ

สมุนไพร และยังสามารถทํางานไดตลอดเวลา ไมวาจะมีแสงอาทิตยหรือไม โดยไมตองอาศัยพลังงานไฟฟาจากภายนอก ซ่ึงทํา

ใหสะดวกตอการนําไปใชในดานการเกษตรเปนอยางยิ่งเหมาะสําหรับเกษตรกร จากผลการทดลองเครื่องอบแหงที่ที่ใชพลังงาน

ความรอนจากชีวมวลรวมกับระบบเดิมพบวา เครื่องอบแหงพลังงานรวม จะสามารถทําอุณหภูมิใหอยูในชวงใชงานไดในทุก

สภาวะ ซ่ึงจะทําใหเครื่องอบแหงแบบใหมน้ีสามารถใชไดทุกฤดูกาลเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอนรวม

จากชีวมวลน้ี 
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