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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพเชิ งความร้ อนของระบบอบแห้ งพลังงานแสงอาทิ ตย์ ร่วมกับพลังงานชีวมวลสาหรั บ
อบแห้ งมันสาปะหลังเส้ นความหนา 8 mm ตู้อบแห้ งแบบรั บความร้ อนโดยตรงจากแสงอาทิ ตย์ มีขนาด 2x3x0.4 m3 และความจุ
มันสาปะหลังเส้ นสด 50 kg ทางานร่ วมกับเตาแก๊ สชีวมวลแบบแก๊ สไหลลงชนิ ดย้ อนกลับ(Inverted downdraft) ผลการศึ กษาพบว่ า
อุณหภูมิเฉลี่ยของตู้อบแห้ งพลังงานแสงอาทิ ตย์ ร่วมกับพลังงานชี วมวลสู งกว่ าตู้อบแห้ งพลังงานแสงอาทิ ตย์ 5-8oC ทุ กช่ วงเวลา
การทดลอง ส่ งผลให้ สามารถลดความชื น้ มันสาปะหลังเส้ นลงจาก 60.5%(w.b.) เป็ น 14% (w.b.) ได้ ด้วยเวลาอบแห้ งสั้ นที่สุด 11 h
ส่ วนตู้อบแห้ งพลังงานแสงอาทิ ตย์ ใช้ เวลา 13 h และการตากแห้ งมันเส้ นด้ วยพลังงานแสงอาทิ ตย์ แบบดั้งเดิ มใช้ เวลาสู งสุ ดที่ 14 h
ผลการทดลองเห็ นได้ ชัดเจนว่ าความร้ อนจากเตาแก๊ สชี วมวลในงานวิจัยนีจ้ ึ งช่ วยเพิ่ มอุณหภูมิของตู้อบแห้ งและส่ งผลให้ ลดเวลา
การอบแห้ งให้ สั้นลง ส่ วนประสิ ทธิ ภาพเชิ งความร้ อนโดยรวมของงานวิจัยนีต้ า่ ที่สุดเท่ ากับ 5.92% สาเหตุเนื่ องมาจากการสู ญเสี ย
ความร้ อนค่ อนข้ างมากของอุปกรณ์ ความร้ อนของระบบอบแห้ งในงานวิจัยนี ้
คาสาคัญ : การอบแห้ง, พลังงานชีวมวล, พลังงานแสงอาทิตย์, มันสาปะหลัง
ABSTRACT
The objective of this research was to determine the thermal efficiency of the combined solar and biomass drying system for
drying the 8 mm thickness of cassava chips. The passive drying system which has volume of 2x3x0.4 m3 and capacity of 50 kg of
fresh cassava chips, it was operated with an inverted downdraft biomass gas stove. The results showed that the average
temperature of the combined solar and biomass drying system was 5-8oC higher than the solar dryer at all times. As a result, the
moisture content of the cassava chips decreased from 60.5% (w.b.) to 14% (w.b.) with the least drying time of 11 h, while the
solar dryer took 13 h and the solar traditional dryer took the longest 14 h. It was clearly seen that the heat from the biomass gas
Karan Homchat
Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Engineering and Architecture,
Rajamangala University of Technology Isan
744 Suranarai road, Maung, Nakhonratchasima, 30000, Thailand.

61

วิ ศ วกรรมสารฉบั บ วิ จั ย และพั ฒ นา

ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561

Engineering Journal of Research and Development

Volume 29 Issue 3 July-September 2018

stove of this research increased the temperatures of the dryer and reduced drying time. The overall thermal efficiency of this
research was lowest 5.92% due to more heat loss from the heating equipment of the drying system.
KEYWORDS: Biomass, Cassava, Drying, Solar Energy
1.

บทนา
ปั จจุบนั ปั ญหาด้านพลังงานในโลกมีความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง และรวมทั้ง

ภาคเกษตรกรรมด้วย จากอดี ตเรายัง พึ่งพาพลังงานจากฟอสซิ ลเป็ นหลัก ซึ่ งประกอบด้วย น้ ามันปิ โตรเลี ยม ถ่านหิ น และแก๊ส
ธรรมชาติ ซึ่งนับวันปริ มาณจะลดลงเรื่ อยๆ ปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ ทัว่ โลกให้ความสาคัญต่อการนาพลังงานทดแทนมาใช้มากขึ้น เช่น
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากขยะ น้ ามันชีวภาพ แก๊สชีวภาพ และพลังงานชีวมวล เป็ น
ต้น ในปี 2557 ประเทศไทยใช้พลังงานทดแทนเพียง 9,025 ktoe (พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ) คิดเป็ น 11.9% จากการใช้พลังงานรวม
ทั้งหมด 75,840 ktoe และพบว่าพลังงานทดแทนมีการใช้ในรู ปของความร้อนมากที่ สุดคิดเป็ น 64% ของการใช้พลังงานทดแทน
ทั้งหมด ซึ่ งยังคงเป็ นปริ มาณที่ ค่อนข้างน้อยมาก ภายในปี 2564 ประเทศไทยมีเป้ าหมายการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นให้ได้เป็ น
25% ของการใช้พลังงานทั้งหมด [1] พลังงานมี ความสาคัญต่อเศรษฐกิ จในประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม
ในภาคการเกษตรได้มีการนาพลังงานทดแทนมาใช้นานแล้ว เช่น การใช้ฟืนหรื อถ่านสาหรับการหุงต้มหรื อปิ้ งย่างในครัวเรื อน การ
นาผลผลิตทางการเกษตรมาตากแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น การตากข้าวเปลือก การตากมันสาปะหลังเส้น การตากกล้วย เป็ น
ต้น การอบแห้งผลิ ต ภัณ ฑ์ท างการเกษตรเป็ นการเพิ่ ม มู ล ค่ าผลิ ตภัณ ฑ์แ ละเพิ่ ม รายได้ให้ กับ เกษตรกรอี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง จึ ง มี
ความจาเป็ นต้องใช้พลังงานในการอบแห้ง แต่เกษตรกรยังคงใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิ มคือตากแห้งกับแสงอาทิ ตย์ตามธรรมชาติ
ปั จจุบนั ได้มีการวิจยั อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างมาก เช่น การอบแห้งพริ กในตูอ้ บแห้งและกลัน่ ความชื้นรังสี อาทิตย์แบบ
เทอร์โมไซฟอน สามารถลดความชื้นพริ กสดจาก 300 % d.b. จนเหลือประมาณ 26 % d.b. ใช้เวลา 3 วัน (18 h) ให้ประสิ ทธิ ภาพสู ง
กว่าการตากแห้งตามธรรมชาติ [2] และได้มีการพัฒนาเพื่อทาประสิ ทธิ ภาพการอบแห้งด้วยแสงอาทิ ตย์ให้เพิ่มขึ้นได้มีการติดตั้ง
ปล่องแสงอาทิตย์(Solar chimney) ที่ตอู ้ บแห้งแสงอาทิตย์สาปะหลังโดย Afriyie et al. [3] ได้ทาการทดสอบขณะอบแห้งเป็ นเวลา 7
h พบว่าปล่องแสงอาทิ ตย์สามารถเพิ่มอัตราการไหลของอากาศสาหรับการอบแห้งโดยตรงและสามารถเพิ่มอัตราการอบแห้งได้
เมื่อความชื้นของอากาศภายนอกต่ากว่าความชื้นวัตถุดิบ และได้มีการพัฒนาเครื่ องอบพลังงานแสงอาทิตย์ให้สามารถปรับมุมองศา
ของแผงรับแสงอาทิตย์ให้ต้ งั ฉากกับรังสี แสงของดวงอาทิตย์ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลให้แผงรับแสงอาทิตย์สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ดี
ยิ่งขึ้นเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั ตูอ้ บแห้งสู งขึ้นเมื่อเที ยบกับแบบแผงยึดตรึ งกับที่ [4] การนาพลังงานทดแทนมาใช้ในการ
อบแห้งนอกจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วยังมีการนาเอาความร้อนจากเตาเผาวัสดุชีวมวลมาใช้ในการอบแห้งด้วย เริ งชัย และ
จักรกฤษณ์[5] ได้ทาการศึกษาประสิ ทธิ ภาพเครื่ องอบแห้งแบบหมุน (Rotary dryer) แบบใช้อากาศร้อนขนาดเล็กโดยใช้ความร้อน
จากเตาเผาชี วมวลเหง้ามันสาปะหลัง สามารถลดปริ มาณความชื้ นของมันเส้นจาก ประมาณ 60 % มาเป็ นประมาณ 14% ใช้เวลา
ในการอบแห้ง ทั้งหมด 3 hใช้เชื้อเพลิงชี วมวลทั้งหมด 16 kg ในระยะหลังได้มีการพัฒนาระบบอบแห้งให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
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โดยการนาพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับความร้อนจากแหล่งอื่น ๆ เช่น แสงอาทิตย์ร่วมกับความร้อนจากขดลวดความร้อน [6-8] และ
แสงอาทิ ตย์ร่วมกับรั งสี อินฟราเรดในการอบแห้งซึ่ งให้ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าพลังงานแสงอาทิ ตย์เพียงอย่างเดี ยว[9] โดยพบว่า
ให้อตั ราการอบแห้งสู งกว่าการอบแห้งด้วยเครื่ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวและใช้ระยะเวลาการอบแห้งสั้นลง
โดยที่ คุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ยงั อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ Lopez-Vidana [10] ได้ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊สปิ โตรเลียมเหลว (Liquid petroleum gas, LPG) พบว่าประสิ ทธิ ภาพของระบบอบแห้งแบบพลังงานร่ วมมีค่า
ใกล้เคียงกับการอบแห้งด้วยแก๊ส LPG และลดการใช้เชื้อเพลิงลง 20% โดยที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่อบแห้งไม่ลดลง
จากงานวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่าการใช้พลังงานร่ วมแสงอาทิตย์กบั ไฟฟ้าให้ประสิ ทธิ ภาพค่อนข้างสูงแต่ยงั คงมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า
ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่ จะใช้พลังงานทดแทนคือพลังงานแสงอาทิ ตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากเตาแก๊สชี วมวลให้ความร้อนกับ
หม้อต้มน้ าหลังจากนั้นความร้อนของน้ าจะถูกถ่ายโอนให้กบั อากาศสาหรับอบแห้งมันสาปะหลังเส้นในตูอ้ บแห้ง หลังจากนั้น
ตูอ้ บแห้งจะถูกทดสอบและประเมินประสิ ทธิภาพระบบอบแห้งในงานวิจยั นี้
2.

อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
ในงานวิจัย นี้ มี การอบแห้ ง 3 แบบเพื่ อ เปรี ย บเที ย บกัน ประกอบด้วย (1) ตู ้อ บแห้ ง พลังงานแสงอาทิ ต ย์ร่ว มกับ เตาเผา

แก๊สชีวมวล แสดงรายละเอียดผังอุปกรณ์ในรู ปที่ 1 และ (2) ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มีองค์ประกอบและขนาดเท่าแบบที่ (1)
แต่ ภ ายในตู อ้ บแห้ ง ไม่ มี ท่ อ น้ าร้ อ น และ (3) การตากแห้ งพลังงานแสงอาทิ ต ย์ รายละเอี ยดอุ ป กรณ์ แ ละวิธีการทดลองแสดง
รายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 อุปกรณ์ การทดลอง

รู ปที่ 1 ผังอุปกรณ์ตอู ้ บแห้งมันเส้นพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเตาแก๊สชีวมวลและตาแหน่งการวัดอุณหภูมิ
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รู ปที่ 1 แสดงผังอุปกรณ์ต่าง ๆ ของตูอ้ บแห้งมันเส้นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเตาแก๊สชีวมวล และแสดงตาแหน่งการวัด
อุณหภูมิ T0 คืออุณหภูมิภายนอกตูอ้ บแห้ง , T1 คือ อุณหภูมิน้ าร้อนทางเข้า, T2 คือ อุณหภูมิน้ าร้อนทางออก, T3 คือ อุณหภูมิเฉลี่ย
ภายในตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์ร่วมกับเตาเผาแก๊สชี วมวล และ T4 คื อ อุณหภูมิเฉลี่ ยภายในตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์
ตูอ้ บแห้งในงานวิจยั นี้ ถูกออกแบบให้รับความร้อนโดยตรงจากแสงอาทิ ตย์และรับพลังงานความร้อนจากชี วมวลผ่านท่อน้ าร้อน
เนื่ องจากอุณ หภูมิของแก๊สร้อนจากเตาแก๊สชี วมวลนั้นสู งมากจึ งเป็ นไปได้ยากที่ จะส่ งแก๊สร้อนเข้าตูอ้ บแห้งโดยตรง ผูว้ ิจัยได้
ออกแบบการถ่ ายโอนความร้ อ นโดยการต้มน้ าร้ อ นในหม้อต้ม ด้วยเตาแก๊ส ชี วมวลแบบแก๊ส ไหลลงชนิ ด ย้อ นกลับ (Inverted
downdraft) โดยที่สามารถควบคุมอุณหภูมิน้ าร้อนไม่ให้เกิน 100oC ได้ง่ายที่ความดันบรรยากาศ หลังจากนั้นจึงส่งน้ าร้อนเข้าไปถ่าย
โอนความร้อนผ่านท่อน้ าร้อนภายในตูอ้ บแห้งต่อไป ตูอ้ บแห้งมีขนาดกว้าง 2 m ยาว 3 m สู ง 0.4 m และด้านหน้าสู งจากพื้น 40 cm
เอียงทามุม 15 degree กับแนวราบเพื่อให้รับแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ พื้นและภายในตูอ้ บแห้งพ่นสี ดาด้านพร้อมติดตั้งท่อน้ าร้อนทาจาก
ท่อทองแดงพ่นสี ดาด้าน ขนาด 5/8 inch วางตามแนวขวางของตูอ้ บและขดไปมาตามแนวขวางของตูจ้ ากด้านล่างขึ้ นด้านบนมี
ระยะห่างระหว่างท่อเท่ากับ 15 cm ด้านบนท่อน้ าร้อนมีถาดตะแกรงสาหรับวางมันเส้นจานวน 6 ถาด ผนังและฝาปิ ดตูอ้ บแห้งบุดว้ ย
พลาสติกใส่ หนา บริ เวณด้านหน้าของตูอ้ บแห้งมีช่องเปิ ดรับอากาศจากภายนอกเข้าตูอ้ บแห้งสองช่องขนาดกว้าง 8 cm ยาว 15 cm
ส่ วนด้านบนติดตั้งท่อระบายอากาศชื้นออกจากตูอ้ บแห้งขนาด 15.24 cm (6 inch) สู ง 50 cm ช่องทางลมเข้าและออกมีระดับความ
สูงแตกต่างกัน 1.2 m เตาเผาแก๊สชีวมวลเป็ นแบบแก๊สไหลลงชนิดย้อนกลับ (Inverted downdraft) ใช้ท่อนฟื นจากไม้ยคู าลิปตัสแห้ง
ร่ วมกับถ่านไม้คาลิปตัสเป็ นเชื้อเพลิง เตาแก๊สชีวมวลบรรจุฟืนแห้งร่ วมกับถ่านได้ 2.25 kg ด้านหน้ามีแผ่นปิ ดเปิ ดอากาศเข้าเตาเพื่อ
ปรับปริ มาณอากาศให้พอเพียงและเหมาะสมต่อการเผาไหม้ แก๊สชีวมวลที่ได้จากเตาจะถูกเผาไหม้บริ เวณด้านบนของเตาและต้มน้ า
ในหม้อต้มความจุน้ า 30 L ที่ วางอยู่ดา้ นบนเตาให้ร้อนและส่ งน้ าร้อนผ่านท่ อน้ าร้อนเข้าตูอ้ บแห้งเพื่อ ถ่ายโอนความร้อนให้กับ
มันเส้นในตูอ้ บแห้งต่อไป น้ าร้อนจากหม้อต้มอุณหภูมิไม่เกิ น 100oC ถูกส่ งเข้าท่อแบบอิสระที่ ดา้ นหน้าของตูอ้ บแห้งด้วยระดับ
ความสู งที่ แตกต่างของระดับน้ าในหม้อต้มที่ สูงกว่าระดับน้ าในท่อน้ าร้อนของตูอ้ บแห้งและไหลตามท่อทองแดงขึ้นไปด้านบน
ตามความเอียงของตูอ้ บแห้งและน้ าร้อนไหลออกจากตูอ้ บแห้งผ่านวาล์วควบคุมอัตราการไหลผ่านลงที่ภาชนะรองรับน้ า ปรับตั้ง
อัตราการไหลน้ าร้อนที่ 15 L/h เมื่อน้ าในหม้อต้มมีระดับลดลงก็ปั๊มน้ าอุ่นที่ถงั รองน้ าส่ งกลับไปเติมที่หม้อต้ม(หรื อถ้าเกษตรกรไม่
ใช้ป๊ั มน้ าก็สามารถตักน้ าแทนได้)เพื่อรักษาระดับน้ าในหม้อต้มตลอดการทดลอง งานวิจยั นี้ ใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานควบคุมได้ง่าย
เพื่อให้เกษตรกรสามารถควบคุมการทางานของอุปกรณ์ ได้ งานวิจัยนี้ ใช้พลังงานทดแทนสาหรับให้ความร้ อนทั้งหมดและใช้
พลังงานไฟฟ้าปริ มาณน้อยสาหรับปั๊ มน้ าเท่านั้นซึ่ งน้อยมากเมื่อเทียบกับพลังงานความร้อนที่ใช้อบแห้ง หรื อกรณี เกษตรกรอาจจะ
ไม่ใช้ป๊ั ม น้ าก็ท าได้แ ต่ใช้การตักน้ าแทนซึ่ งจะเป็ นการใช้พ ลังงานทดแทนร้ อยเปอร์ เซ็ น ต์ ไม่ มีค่ าใช้จ่ายด้านพลังงานส าหรั บ
การอบแห้ง
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2.2 วัสดุทใี่ ช้ ในการทดลอง
โดยปกติเกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดนครราชสี มาเก็บเกี่ยวมันสาปะหลังสองระยะ คือ มันที่ปลุกในพื้นที่นาข้าวหรื อพื้นที่ลุ่มจะ
เก็บเกี่ยวที่ อายุ 6 เดือน เพื่อป้ องกันมันสาปะหลังเน่าจากน้ าท่วมและเพื่อเตรี ยมการปลูกข้าวต่อไป ส่ วนมันสาปะหลังที่ปลุกในไร่
พื้นที่ สูงจะเก็บเกี่ยวที่ อายุ 10-12 เดือน ซึ่ งจะให้เปอร์ เซ็นต์แป้ งสู งกว่าได้ผลผลิตและได้ราคาสู งกว่ามันอายุ 6 เดื อน ผูว้ ิจยั จึงเลือก
มันสาปะหลังอายุ 10-12 เดื อน ขนาดใกล้เคี ยงกันเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-8 cm มันสาปะหลังเส้นสาหรับการทดลองนี้ หั่นตามขวาง
ความหนาไม่เกิ น 8 mm สาหรั บความชื้ นเริ่ มต้นของมันสาปะหลังเส้น สดหาได้จากการนาตัวอย่างมันสาปะหลัง เส้นสดมาชั่ง
น้ าหนักจานวน 2 kg จานวน 3 ถาดแล้วนาไปอบแห้งในตูอ้ บลมร้อนที่อุณหภูมิ 105oC เป็ นเวลา 72 h หลังจากนั้นชัง่ น้ าหนักมันเส้น
แห้งแล้วนาผลที่ได้มาคานวณได้ค่าความชื้นเฉลี่ยมันสาปะหลังเส้นเริ่ มต้น 60.5 %(w.b.) มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากับ 0.75
ในส่วนของเชื้อเพลิงชีวมวลในงานวิจยั นี้ เลือกใช้ไม้ยคู าลิปตัสแห้ง 26.5 %(w.b.) สาหรับการทดลอง แต่เนื่องจากไม้ยคู าลิปตัสให้
ค่าความร้อนค่อนข้างต่า HHV=15,414 kJ/kg (%H=8.05, LHV=15,390 kJ/kg) [11] ผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้ถ่านไม้ยคู าลิปตัสความชื้น 14
%(w.b.) เป็ นเชื้อเพลิงร่ วมซึ่งให้ค่าความร้อนค่อนข้างสูง HHV= 31,832 kJ/kg (LHV=31,828 kJ/kg) [12] โดยมีสดั ส่วนโดยน้ าหนัก
ไม้ยคู าลิปตัส 2 ส่วนต่อถ่านไม้ยคู าลิปตัส 1 ส่วน เพื่อให้ได้ความร้อนจากเตาสูงพอสาหรับต้มน้ าให้ร้อนได้เร็ ว
2.3 วิธีการทดลอง
2.3.1 รู ปแบบการทดลอง
ในงานวิจยั นี้ จะทดลองอบแห้งมันสาปะหลังเส้นทั้งหมด 3 รู ปแบบ เพื่อเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพการอบแห้ง และสังเกต
พฤติกรรมการลดความชื้นของมันเส้นของแต่ละรู ปแบบการทดลอง รู ปแบบการทดลองอบแห้งประกอบด้วย (1) ตูอ้ บแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวล (Solar & Biomass Dryer) (2) ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Dryer) และ (3) การตากแห้ง
มันเส้นด้วยพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบดั้งเดิ ม (Solar Traditional Dryer) ในงานวิจัยนี้ จะทาการทดลองอบแห้งมันสาปะหลังเส้น
พร้อมกันในวันและเวลาเดียวกันเพื่อให้มนั เส้นรับความร้อนจากแสงอาทิตย์เท่ากันในวันและเวลาเดียวกัน
2.3.2 ขั้นตอนการทดลองและเก็บข้ อมูล
เริ่ มต้นด้วยการเตรี ยมการทดลองโดยเลือกหัวมันสาปะหลังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใกล้เคียงกัน 5-8 cm ทาความสะอาดและ
หัน่ ตามขวางหนาไม่เกิ น 8 mm แยกตัวอย่างมันเส้นส่ วนหนึ่ งเพื่อนาไปวัดหาค่าความชื้นเริ่ มต้นเฉลี่ยของวัตถุดิบ ชัง่ น้ าหนักถาด
ตะแกรงแต่ละถาดและชัง่ น้ าหนักวัตถุดิบมันเส้นให้น้ าหนักใกล้เคียงกันแล้ววางเรี ยงชิ้นมันเส้นลงถาดตะแกรง รวมเป็ น 6 ถาดต่อ
ตูอ้ บแห้ง 1 ตู ้ ชั่งน้ าหนักฟื นและถ่านไม้แล้วบรรจุลงในเตาแก๊สชี วมวลหลังจากนั้นก่ อไฟและตั้งหม้อต้มน้ า เมื่อน้ าเริ่ มร้ อนมี
อุณหภูมิสูงถึง 60oC เปิ ดวาล์วให้น้ าร้อนไหลเข้าตูอ้ บแห้งหลังจากนั้นปรับวาล์วน้ าร้อนด้านทางออกให้ได้อตั ราการไหล 15 L/h เติม
ฟื นในเตาเพื่อรักษาอุณหภูมิน้ าให้สูงกว่า 80oC และปั๊ มน้ ากระแสตรง 12 VDC ขนาด 100 W จะสู บน้ าอุ่นจากถังรองที่ไหลออกจาก
ตูอ้ บแห้งป้ อนกลับไปในหม้อต้มเพื่อรักษาระดับน้ าในหม้อต้มตลอดการทดลอง ทาการทดลองวันแรกในวันที่16 กุมภาพันธ์ 2560
เริ่ มทดลองเวลา 8.30 น. สิ้ นสุ ดที่ 16.30 น. ทดลอง 8 ชั่วโมงต่อวัน วัดอุณหภูมิดว้ ยเทอร์ โมคัปเปิ ล K-type และบันทึ กอุณหภูมิ
Karan Homchat
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ตาแหน่งต่าง ๆ ตลอดการทดลองด้วย Data logger ยี่ห้อ Graphtec รุ่ น midi LOGGER GL820 ชัง่ น้ าหนักมันเส้นรวมถาดตะแกรง
เพื่อความรวดเร็ วทุก ๆ 2 ชัว่ โมงด้วยเครื่ องชัง่ น้ าหนักดิ จิทลั ยี่ห้อ Electronic balance ชัง่ น้ าหนักได้สูงสุ ด 20,000 g ความละเอียด
0.1 g หลังเสร็ จสิ้ นการทดลองน้ าหนักที่ ได้จะลบน้ าหนักถาดตะแกรงเปล่าออกแล้วจะได้น้ าหนักสุ ทธิ ของมันเส้นแต่ละถาด
ส าหรั บ การทดลองนี้ จะอบแห้ ง มัน เส้ น ทุ ก ๆ ถาดให้ มี ค วามชื้ น สุ ด ท้า ยต่ า กว่า 14 %(w.b.) ตามมาตรฐานมัน เส้ น ทั่ ว ไป
(ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์) [13]
2.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
2.4.1 การวัดความชื้นผลิตภัณฑ์
ความชื้ นของวัสดุ (Moisture Content) [14] นั้น เป็ นการบอกปริ มาณของน้ าที่ มีอยูใ่ นวัสดุสามารถหาได้ 2 วิธี คือ ความชื้ น
มาตรฐานแห้งและมาตรฐานเปี ยก ในการค้าขายผลิตผลทางการเกษตรจะนิยมบอกปริ มาณความชื้นแบบมาตรฐานเปี ยก
ดังนั้นในงานวิจยั นี้จึงเลือกใช้ความชื้นแบบมาตรฐานเปี ยก
1. ความชื้นมาตรฐานเปี ยก (Wet basis) เท่ากับอัตราส่วนน้ าหนักของน้ าในวัสดุเทียบกับน้ าหนักวัสดุสดเป็ นหลัก คานวณได้
ดังนี้
𝑀𝑤 =

(𝑤−𝑑)

เมื่อ

𝑤

(1)

× 100%

𝑀𝑤
𝑤
𝑑

คือ ความชื้นมาตรฐานเปี ยก (% w.b.)
คือ น้ าหนักเริ่ มต้นของวัสดุสด (kg)
คือ น้ าหนักของวัสดุแห้ง (kg)

โดยที่น้ าหนักวัสดุแห้ง 𝑑 หาได้จากการอบแห้งวัสดุในตูอ้ บลมร้อนที่อุณหภูมิ 105oC เป็ นเวลา 72 h
2.4.2 ประสิทธิภาพเชิงความร้ อนการอบแห้ ง
ประสิ ทธิภาพเชิงความร้อนของตูอ้ บแห้งสามารถหาได้จากสัดส่วนพลังงานความร้อนที่ใช้ในการระเหยน้ าในวัสดุกบั
พลังงานที่เข้าสู่ระบบ ประสิ ทธิภาพเชิงความร้อนของตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์คานวณได้จากสมการดังนี้
𝜂𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 =

𝑚̇𝑤 ℎ𝑓𝑔
𝐴𝐼𝑇

(2)

× 100%

ประสิ ทธิภาพเชิงความร้อนของตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวล คานวณได้จากสมการดังนี้
𝜂ℎ𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 =
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𝑚̇𝑤 ℎ𝑓𝑔
𝐴𝐼𝑇 +𝑚̇𝑏𝑖𝑜 𝐿𝐻𝑉𝑏𝑖𝑜 +𝑊𝑝

× 100%

(3)
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เมื่อ

𝜂𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 คือ ประสิ ทธิภาพเชิงความร้อนของตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (%)
𝜂ℎ𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 คือ ประสิ ทธิภาพเชิงความร้อนของตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวล (%)

คือ ปริ มาณน้ าที่ระเหยได้จากการคานวณน้ าหนักวัสดุที่ลดลงหารด้วยเวลา (kg/s)
𝑚̇𝑏𝑖𝑜 คือ อัตราป้ อนเชื้อเพลิงชีวมวลได้จากการคานวณน้ าหนักชีวมวลต่อเวลาที่ใช้ตม้ น้ า (kg/s)
𝐿𝐻𝑉𝑏𝑖𝑜 คือ ค่าความร้อนต่าเชื้อเพลิงชีวมวล (kJ/kg)
ℎ𝑓𝑔
คือ ความร้อนแฝงของการกลายเป็ นไอของน้ าที่ความดันบรรยากาศเท่ากับ 2,257 (kJ/kg)
𝐼𝑇
คือ ค่าความเข้มรังสี แสงอาทิตย์ได้จากค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาจากการวัด (W/m2)
𝐴
คือ พื้นที่ตอู ้ บแห้ง (m2)
𝑚̇𝑤

𝑊𝑝

3.

คือ กาลังขับปั๊ มน้ า (W)

ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล

ผลการทดลองในงานวิจยั นี้มีท้ งั หมด 4 ส่ วน ประกอบด้วย ความเข้มของแสงอาทิตย์ในวันที่ทาการทดลอง อุณหภูมิตอู ้ บแห้ง
ความชื้นมันเส้น และประสิ ทธิภาพเชิงความร้อนการอบแห้ง แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ความเข้ มแสงอาทิตย์
ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดลองในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ท้องฟ้ ามีลกั ษณะโปร่ งไม่มีเมฆสภาวะอากาศบริ เวณโดยรอบการ
ทดลองมีอุณหภูมิอยูท่ ี่ช่วง 23.6-32.4oC และอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์อยูท่ ี่ช่วง 48-57 (%RH) เป็ นสภาวะอากาศช่วงปลายฤดูหนาว
อากาศแห้งความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างต่า จากรู ปที่ 2 แสดงความเข้มของแสงอาทิตย์เฉลี่ยตลอดการทดลอง 2 วัน วัดด้วยเครื่ องมือวัด
ความเข้มแสงอาทิ ตย์ (Pyranometers) ยี่ห้อ KIPP  ZONEN รุ่ น CPM 3 Second Class ค่า Sensitivity 5-20 V/W/m2 ค่าการวัด
สู งสุ ด 2000 W/m2 ทาการวัด ความเข้มแสงอาทิ ตย์ที่ ช่วงเวลา 8.30-16.30 น. ของวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2560 น าผลที่ ได้นามา
คานวณหาค่ าเฉลี่ ยและค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานในแต่ล ะช่ วงเวลาแล้วน ามาเขี ยนกราฟแสดงดังรู ป ที่ 2 ช่ ว งเริ่ ม ต้น ค่ าความเข้ม
แสงอาทิ ตย์เฉลี่ ย 350 W/m2 และมี ค่าสู งขึ้น เรื่ อย ๆ ตามช่วงเวลาจนถึงเวลา 12.30 น. ความเข้มแสงอาทิ ตย์มีค่าสู งสุ ดเฉลี่ ย 898
W/m2 หลังจากนั้นความเข้มจะลดลงเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ มีค่าต่าสุดที่เวลา 16.30 น. ความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ย 230 W/m2
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รู ปที่ 2 ความเข้มของแสงอาทิตย์เฉลี่ย วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560
3.2 อุณหภูมติ ู้อบแห้ ง
จากรู ปที่ 3 แสดงอุณหภูมิเฉลี่ ยของตูอ้ บแห้งของการทดลองวันแรกในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ของตูอ้ บแห้งแบบที่ (1)
ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์ร่วมกับพลังงานชี วมวล (Solar & Biomass Dryer, T3) และตูอ้ บแห้งแบบที่ (2) ตูอ้ บแห้งพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ (Solar Dryer, T4) ส่ วนแบบที่ (3) การตากแห้งมันเส้นด้วยพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบดั้งเดิม (Solar Traditional Dryer)
ไม่มีการวัดอุณหภูมิจะให้อุณหภูมิโดยรอบของการทดลองแทน สาหรับตาแหน่งการวัดอุณหภูมิแสดงในรู ปที่ 1 เมื่อ T0 คืออุณหภูมิ
ภายนอกตูอ้ บแห้ง, T1 คือ อุณหภูมิน้ าร้อนทางเข้า, T2 คือ อุณหภูมิน้ าร้อนทางออก เริ่ มการทดลองหลังจากฟื นเริ่ มลุกไหม้อุณหภูมิ
น้ าในหม้อต้มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จากกราฟจะเห็นได้วา่ อุณหภูมิเฉลี่ยภายในตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเตาแก๊สชีวมวล
(T3) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องมีค่าใกล้เคี ยงกับอุณหภูมิน้ าร้อนที่ ดา้ นทางออกจากตูอ้ บแห้ง (T2) และมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ ย
ภายในตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์ (T4) ทุกช่วงเวลาตลอดการทดลอง จากกราฟสังเกตพบว่าที่ เวลา 10.30, 12.30 น., และ 14.30
น. อุณหภูมิภายในตูอ้ บแห้งทั้งสองตูล้ ดลงมาใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอก (T0) เนื่ องจากมีการเปิ ดฝาตูอ้ บแห้งเพื่อยกถาดตะแกรง
บรรจุมนั เส้นมาชัง่ น้ าหนักทุก ๆ สองชัว่ โมง ลักษณะอุณหภูมิตูอ้ บแห้ง Solar & Biomass Dryer, T3 ในช่วงเวลา 11.00 -14.00 น.
มีอุณหภูมิเฉลี่ยภายในสู งกว่า 60oC เป็ นผลเนื่ องจากความเข้มแสงอาทิตย์ช่วงเวลาดังกล่าวสู งกว่า 750 W/m2 หลังจากนั้นอุณหภูมิ
ลดลงต่อ เนื่ อง ส่ วนอุ ณ หภูมิ เฉลี่ ยภายในตู ้ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์ T4 จะต่ ากว่าตู ้อบแห้ง Solar & Biomass Dryer 5-8oC
ทุกช่วงเวลา เมื่อเวลา 16.00 น. แดดค่อนข้างอ่อนจึงหยุดเติมฟื นอุณหภูมิน้ าร้อนจึงลดลงอย่าต่อเนื่องทาให้อุณหภูมิตอู ้ บแห้งลดลง
ด้วยจึงหยุดการทดลองที่เวลา 16.30 น. ข้อสังเกตจากกราฟพบว่าอุณหภูมิภายนอกตูอ้ บแห้ง (T0) ซึ่งวัดอยูท่ ี่บริ เวณด้านล่างตูอ้ บแห้ง
ได้อุณหภูมิอยูใ่ นช่วง 35-40OC ซึ่ งสู งกว่าอุณหภูมิบริ เวณรอบนอกที่ ไกลออกไปสาเหตุเนื่ องมาจากมีการการถ่ายโอนความร้อน
ภายในตูอ้ บแห้งออกมาภายนอกซึ่งเป็ นการสูญเสี ยพลังงานในการอบแห้งและจะส่งผลให้ประสิ ทธิภาพการอบแห้งลดลง
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รู ปที่ 3 อุณหภูมิเฉลี่ยของตูอ้ บแห้ง Solar & Biomass Dryer, T3 และ Solar Dryer, T4 วันที่ 1 (16 กุมภาพันธ์ 2560)
รู ปที่ 4 แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของตูอ้ บแห้งของการทดลองวันที่สอง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ของตูอ้ บแห้งแบบที่ (1) ตูอ้ บแห้ง
พลังงานแสงอาทิ ตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวล (Solar & Biomass Dryer, T3) และตูอ้ บแห้งแบบที่ (2) ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์
(Solar Dryer, T4)

รู ปที่ 4 อุณหภูมิเฉลี่ยของตูอ้ บแห้ง Solar & Biomass Dryer, T3 และ Solar Dryer, T4 วันที่ 2 (17 กุมภาพันธ์ 2560)
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กราฟจากรู ปที่ 4 แสดงให้เห็นว่าเมื่อเริ่ มทาการทดลองหลังจากฟื นในเตาลุกไหม้แล้วอุณหภูมิน้ าร้อนจากหม้อต้มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ องและรวดเร็ วกว่าการทดลองในวัน แรก หลังจากนั้น แนวโน้มของกราฟคล้ายกับการทดลองในวันแรก แต่เนื่ องมาจาก
ความชื้ นในมันเส้นต่ ากว่าวันแรกเป็ นผลให้ความร้อนที่ สูญเสี ยในรู ปไอน้ าลดลงจึ งส่ งผลให้ความร้อนภายในตูอ้ บแห้งสู งกว่า
วันแรกทุกช่วงเวลา ที่เวลา 14.30 น. ความชื้นในมันเส้นต่ากว่าค่าที่ตอ้ งการคือต่ากว่า 14 %(w.b.) ตามมาตรฐานมันเส้นทัว่ ไปแล้ว
จึงหยุดเติมฟื นส่ งผลให้อุณหภูมิน้ าร้อนและอุณหภูมิภายในตูล้ ดลงอย่างต่อเนื่ องจนกระทัง่ หยุดการทดลองเมื่อถึงเวลา 16.30 น.
เชื้อเพลิงชีวมวลสาหรับเตาแก๊สชีวมวลตลอดการทดลอง 2 วัน (หรื อ 16 ชม.) ใช้ไม้ยคู าลิปตัสแห้งความชื้น 26.5%(w.b.) ทั้งหมด
12 kg และถ่านไม้ยคู าลิปตัสความชื้น 14%(w.b.) ทั้งหมด 6 kg
3.3 ความชื้นของผลิตภัณฑ์
รู ปที่ 5 แสดงกราฟเปรี ยบเทียบความชื้นมันเส้นหนาไม่เกิน 8 mm การอบแห้งมีท้ งั หมด 3 รู ปแบบ คือ (1) ตูอ้ บแห้งพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ร่วมกับพลังงานชี วมวล (Solar & Biomass Dryer) (2) ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์ (Solar Dryer) และ (3) ) การตาก
แห้งมันเส้นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบดั้งเดิม (Solar Traditional Dryer)

รู ปที่ 5 เปรี ยบเทียบความชื้นมันสาปะหลังเส้นอบแห้ง
กราฟจากรู ปที่ 5 จะไม่พบช่วงการปรับสภาวะเบื้ องต้น ของการอบแห้ง เนื่ องจากการเก็บข้อมูลจะเก็บทุ ก 2 h จึ งไม่เห็ น
ปรากฏการณ์ดงั กล่าว หลังจากนั้นจะเห็นได้วา่ ลักษณะเส้นกราฟมีแนวโน้มคล้ายกันทั้ง 3 เส้น คือ ช่วง 10 h แรกความชื้นในมันเส้น
อบแห้งลดลงอย่างต่อเนื่ องและลดลงเป็ นสัดส่ วนกับเวลาทั้ง 3 การทดลอง แสดงให้เห็ นว่าช่วงดังกล่าวเป็ นช่วงอัตราการอบแห้ง
คงที่ คือเป็ นช่วงที่น้ าภายในวัสดุเคลื่อนที่มาที่ ผิวหน้าและความร้อนที่ถ่ายโอนให้กบั วัสดุจะใช้ในการระเหยน้ าออกจากของวัสดุ
อย่างต่อเนื่ อง หลังจากนั้นความชื้นมันเส้นเริ่ มลดได้ชา้ ลง แสดงให้เห็นว่าเป็ นช่วงอัตราการอบแห้งลดลง และความชื้นมันเส้นเริ่ ม
เข้าสู่ สภาวะสมดุลในช่วงท้ายที่อุณหภูมิตอู ้ บแห้งนั้น ๆ กรณี การอบแห้งแบบที่ 3 มันเส้นอบแห้งแบบลานตากพลังงานแสงอาทิตย์
มี ค วามชื้ น สู งกว่าทุ ก ๆ การทดลองที่ เวลาการอบแห้ งเท่ ากัน เนื่ อ งจากมัน เส้ น ได้รั บ ความร้ อ นเท่ ากัน กับ ตู ้อ บแห้ งพลังงาน
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แสงอาทิ ตย์แต่เนื่ องจากลานตากมี ลกั ษณะเปิ ดจึ งส่ งผลให้สูญเสี ยความร้อนให้กับอากาศโดยรอบได้ง่ายกว่าแบบอื่ นจึ งส่ งผล
ดังกล่าว ส่ วนมันเส้นในตูอ้ บแห้งแบบที่ 1 มีความชื้นต่าที่สุดทุกช่วงเวลาเนื่ องจากอุณหภูมิภายในตูอ้ บแห้งสู งกว่าแบบอื่นซึ่ งเป็ น
ผลมาจากความร้อนที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากเตาแก๊สชีวมวล สาหรับความชื้นมันเส้นที่ตอ้ งการตามมาตรฐานมันเส้นทัว่ ไปคือต่ากว่า 14
%(w.b.) จากการทดลองพบว่า การทดลองแบบที่ 1 ใช้เวลาสั้นที่ สุดคือ 11 h ถัดมาคือ การทดลองแบบที่ 2 ใช้เวลา 13 h ส่ วนการ
ทดลองแบบลานตากแบบที่ 3 ใช้เวลาสู งสุดที่ 14 h จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความร้อนที่ได้รับเพิ่มจากเตาเผาแก๊สชีวมวล
ช่วยเพิ่มอุณหภูมิตอู ้ บแห้งส่งผลให้ช่วยลดเวลาการอบแห้งได้ค่อนข้างมาก นอกจากนั้นส่ วนหนึ่ งเป็ นผลกระทบของอากาศบริ เวณ
โดยรอบการทดลองอยูใ่ นช่วงฤดูหนาวลักษณะอากาศค่อนข้างแห้งมีความชื้นสัมพัทธ์ต่าจึงส่ งผลให้การทดลองทั้ง 3 แบบใช้เวลา
อบแห้งค่อนข้างสั้น รู ปที่ 6 แสดงลักษณะมันสาปะหลังเส้นอบแห้งที่ได้จากการทดลองของตูอ้ บแห้งในงานวิจยั นี้ รู ปที่ 6 (ก) แสดง
ลักษณะของมัน สาปะหลังเส้นอบแห้งที่ ได้จากตูอ้ บแห้ง Solar & Biomass Dryer และตูอ้ บแห้ง Solar Dryer สี และลักษณะทาง
กายภาพของมันสาปะหลังเส้นอบแห้ง คล้ายกันคือสี ค่อนข้างขาวออกเหลือง ส่ วนมันสาปะหลังเส้นแห้งที่ ตากแห้งด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์รูปที่ 6 (ข) จะมีฝนเกาะเล็
ุ่
กน้อยทั้งนี้ เป็ นผลมาจากมันเส้นตากแห้งสัมผัสกับฝุ่ นในอากาศส่ วนมันเส้นจากตูอ้ บแห้งไม่มี
ฝุ่ นมาสัมผัสกับเนื้ อมันสาปะหลังเส้น จากการสังเกตพบว่าสี ออกเหลืองของมันสาปะหลังเส้นจากการทดลองทั้งหมดนั้นเกิดจาก
ยางของมันสาปะหลังสัมผัสกับอากาศและแสงอาทิ ตย์ นอกจากนี้ จากการสังเกตระหว่างการทดลองยังพบว่าการตากแห้งด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์มีแมลงมารบกวนบ้างในระหว่างการทดลองวันแรก

(ก)

(ข)

รู ปที่ 6 ลักษณะมันสาปะหลังเส้นอบแห้งจากการทดลอง (ก) Solar & Biomass Dryer (ข) Solar Traditional Dryer
3.4 ประสิทธิภาพเชิงความร้ อนการอบแห้ ง
เมื่อนาผลการทดลองทั้งหมดมาคานวณหาประสิ ทธิ ภาพเชิงความร้อนในสมการที่ (2)-(3) โดยคานวณหาประสิ ทธิภาพทุก ๆ
ช่วง 2 h ผลที่ได้จากการคานวณแสดงในรู ปที่ 7 จากกราฟจะเห็นได้วา่ ประสิ ทธิภาพเชิงความร้อนของการอบแห้งแต่ละแบบและแต่
ละช่วงเวลาไม่คงที่เนื่ องจากการสูญเสี ยน้ าของวัสดุแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากันอีกทั้งความเข้มของแสงอาทิตย์ก็ไม่คงที่ดว้ ย จากกราฟ
จะเห็นได้วา่ ช่วง 2 h แรกของการทดลองทุกแบบจะมีประสิ ทธิ ภาพการอบแห้งสูงสุ ดเนื่ องมาจากน้ าในวัสดุสามารถระเหยออกได้
ง่ายและมีปริ มาณมากโดยที่ ใช้พลังงานความร้อนไม่มากนัก โดยที่ ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด 37.52%
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รองลงมาคือ การตากแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์ 30.87% ส่ วนตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวลมีประสิ ทธิ ภาพ
ต่าสุด 9.15% หลังจากนั้นประสิ ทธิภาพจะลดลงเนื่องจากน้ าที่ผิววัสดุระเหยออกไปหมดแล้วยังคงเหลือน้ าด้านในเนื้อวัสดุซ่ ึงระเหย
ออกมาได้ยากกว่าจึงต้องใช้พลังงานความร้อนเพิ่มขึ้นในการอบแห้ง อย่างไรก็ตามการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ท้ งั ในตูอ้ บ
แห้งและตากแห้งแบบลานตากในช่วงท้ายของการอบแห้งในวันแรกกลับมีประสิ ทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนนั้นซึ่ ง
เป็ นผลเนื่ องมาจากภายในตูอ้ บแห้งและในเนื้ อวัสดุยงั คงมีความร้อนสะสมอยูจ่ ึงส่ งผลให้น้ าในวัสดุยงั คงระเหยต่อเนื่ อง แต่ความ
ร้อนที่ เข้ามาในตูอ้ บแห้งช่วงเวลาดังกล่าวกลับลดลงส่ งผลให้เมื่อคานวณออกมาจึงมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น สาหรับการทดลองใน
วันที่ 2 ประสิ ทธิ ภาพเชิงความร้อนการอบแห้งลดลงอย่างต่อเนื่ องในทุกการทดลองมีสาเหตุเช่นเดียวกันกับการทดลองวันแรกคือ
น้ าด้านในเนื้ อวัสดุมีปริ มาณน้อยลงจึงระเหยออกมาได้ยากยิ่งขึ้นจึ งต้องใช้พลังงานความร้อนเพิ่มขึ้นในการอบแห้งนั้นเอง จาก
กราฟจะเห็ นได้วา่ การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิ ตย์ร่วมกับพลังงานชี วมวลมีประสิ ทธิ ภาพเชิ งความร้อนต่ าที่ สุดทุ กช่วงเวลา
ถึงแม้วา่ การระเหยของน้ าในวัสดุจะมีมากกว่าการทดลองอื่นก็ตามทั้งนี้ เนื่ องมาจากพลังงานที่ ป้อนให้กบั ตูอ้ บแห้งที่ มากกว่าการ
อบแห้งแบบอื่น ๆ นั้นเอง จากการคานวณประสิ ทธิภาพเชิงความร้อนโดยรวมตลอดการอบแห้งให้ได้ความชื้น 14 %(w.b.) ของการ
อบแห้งแต่ละแบบพบว่าตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด 20.2% รองลงมาคือ การตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
19.24% ส่ วนตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวลมีประสิ ทธิภาพต่าสุด 5.92% สาเหตุที่มีประสิ ทธิภาพต่ากว่าการ
อบแห้งด้วยแสงอาทิ ตย์ และการตากแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์ค่อนข้างมากเนื่ องมาจากความร้อนจากเตาแก๊สชี วมวลที่ ถ่ายโอน
ให้กบั ตูอ้ บแห้งนี้มีการสูญเสี ยความร้อนให้กบั อากาศโดยรอบปริ มาณมากจึงส่งผลดังกล่าว ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนรู ปแบบการถ่าย
โอนความร้อนด้วยวิธีอื่นแทนเพื่อให้ตอู ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวลมีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น

รู ปที่ 7 เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพเชิงความร้อนการอบแห้ง
4.

สรุปผล
ในงานวิจยั นี้เลือกมันสาปะหลังอายุ 10-12 เดือน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5- 8 cm หัน่ มันสาปะหลังตามขวางความหนาไม่เกิน

8 mm ทาการทดลองในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ท้องฟ้ ามีลกั ษณะโปร่ งไม่มีเมฆสภาวะอากาศบริ เวณโดยรอบการทดลองมี
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อุณหภูมิอยูท่ ี่ช่วง 23.6-32.4oC และมีความชื้นสัมพัทธ์อยูท่ ี่ช่วง 48-57 (%RH) ความเข้มแสงอาทิตย์ที่ได้จากการวัดสู งสุด เฉลี่ย 898
W/m2 ที่เวลา 12.30 น.ต่าสุ ด 230 W/m2 ที่เวลา 16.30 น.เชื้อเพลิงชีวมวลสาหรับเตาแก๊สชีวมวลตลอดการทดลอง 2 วัน ใช้ไม้ไม้ยคู า
ลิ ป ตัส แห้ ง ทั้ง หมด 12 kg และถ่ า นไม้ยูค าลิ ป ตัส 6 kg ผลการทดลองพบว่า ในช่ ว งเวลา 11.00 -14.00 น.ตู ้อ บแห้ ง พลัง งาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับเตาแก๊สชีวมวลมีอุณหภูมิภายในเฉลี่ยสู งกว่า 60oC ส่ วนตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อุณหภูมิเฉลี่ยภายในตูจ้ ะ
ต่ากว่าตูอ้ บแห้งพลังงานร่ วม 5-8oC ทุกช่วงเวลา และอุณหภูมิภายในตูอ้ บแห้งของการทดลองวันที่ 2 สูงกว่าวันแรกทุกช่วงเวลา ใน
ส่ ว นของความสามารถของการลดความชื้ น มัน ส าปะหลัง เส้ น ของตู ้อ บแห้ ง แต่ ล ะแบบสามารถลดความชื้ น มัน เส้ น ลงจาก
60.5%(w.b.) เป็ น 14% (w.b.) ตามมาตรฐานมันเส้นทัว่ ไปได้ผลดังนี้ มันสาปะหลังเส้นของตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ
พลังงานชีวมวลมีความชื้นต่าที่สุดทุกช่วงเวลาเป็ นผลมาจากความร้อนที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากเตาแก๊สชีวมวลจึงใช้เวลาอบแห้งสั้นที่สุด
คื อ 11 h ถัด มาตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์ใช้เวลาประมาณ 13 h ส่ วนการตากแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์ใช้เวลาสู งสุ ด ที่ 14 h
นอกจากนี้ยงั พบว่าประสิ ทธิ ภาพเชิงความร้อนการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวลมีประสิ ทธิภาพเชิงความ
ร้อนต่าที่สุดทุกช่วงเวลาสาเหตุเนื่ องจากอุปกรณ์ให้ความร้อนของระบบอบแห้งในงานวิจยั นี้ สูญเสี ยความร้อนให้กบั สิ่ งแวดล้อม
ค่อนข้างมากจึงส่งผลให้ประสิ ทธิภาพเชิงความร้อนของงานวิจยั นี้ต่า โดยที่ประสิ ทธิภาพเชิงความร้อนการอบแห้งสูงสุดอยูท่ ี่ช่วง 2
h แรกของการทดลองทุ กแบบ ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด 37.52% รองลงมาคือการตากแห้ง พลังงาน
แสงอาทิ ตย์ 30.87% ส่ วนตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์ร่วมกับเตาแก๊สชีวมวลมีประสิ ทธิ ภาพต่าสุ ด 9.15% สาหรับประสิ ทธิ ภาพ
เชิงความร้อนโดยรวมตลอดการอบแห้งให้ได้ความชื้น 14 %(w.b.) ของการอบแห้งแต่ละแบบพบว่าตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด 20.2% รองลงมาคื อ การตากแห้ง พลังงานแสงอาทิ ตย์ 19.24% ส่ วนตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์ร่วมกับ
พลังงานชีวมวลมีประสิ ทธิ ภาพต่าสุ ด 5.92% สาเหตุสาคัญเนื่ องมาจากอุปกรณ์ให้ความร้อนในระบบอบแห้งนี้ มีการสู ญเสี ยความ
ร้อนปริ มาณค่อนข้างมากให้กบั อากาศโดยรอบจึงส่งผลโดยตรงให้ประสิ ทธิภาพเชิงความร้อนโดยรวมของระบบอบแห้งนี้ต่า
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