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บทคัดย่อ

งานวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาการน�ำเอาพลังงานความร้อนทีไ่ ด้จากแสงอาทิตย์มาใช้กบั ตูอ้ บและมีการน�ำเอาพลังงาน
ความร้อนจากขดลวดท�ำความร้อนไฟฟ้ามาเสริมในช่วงไม่มแี สงอาทิตย์ เพือ่ ช่วยให้การอบแต่ละครัง้ เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง
โครงสร้างชุดสร้างอากาศร้อนประกอบด้วยแผงรับรังสีดวงอาทิตย์จ�ำนวน 2 แผงพื้นที่รับแสงรวม 2.37 ตารางเมตรและ
ขดลวดท�ำความร้อนไฟฟ้าขนาด 1,000 วัตต์จ�ำนวน 2 ตัว ปริมาณความจุในการอบ 10 กิโลกรัม การทดลองใช้ปลาสลิด
เป็นวัตถุดิบภายใต้อุณหภูมิระหว่าง 50°C - 60°C โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 กรณี กรณีที่ 1 ใช้อากาศร้อนที่ได้จาก
แผงรับแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว พบว่าค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของการอบมีค่าเท่ากับ 4,029.96 kJ/kg H2Oevap
คิดเป็น 56.1% โดยใช้เวลาในการอบต่อครั้งเท่ากับ 220 นาที กรณีที่ 2 ใช้อากาศร้อนที่ได้จากแผงรับแสงอาทิตย์ร่วมกับ
ขดลวดท�ำความร้อนไฟฟ้า พบว่าค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของการอบมีค่าเท่ากับ 7,071.07 kJ/kg H2Oevap คิดเป็น
37.96% โดยใช้เวลาในการอบต่อครั้งเท่ากับ 120 นาที กรณีที่ 3 ใช้อากาศร้อนที่ได้จากขดลวดท�ำความร้อนไฟฟ้าเพียง
อย่างเดียว พบว่าค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของการอบมีคา่ เท่ากับ 4,980 kJ/kg H2Oevap คิดเป็น 45.38% โดยใช้เวลา
ในการอบต่อครัง้ เท่ากับ 120 นาที จากข้อมูลทีไ่ ด้สามารถสรุปได้วา่ ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของการอบส�ำหรับกรณี
ที่ 1 มีค่าน้อยกว่ากรณีที่ 3 และ 2 ตามล�ำดับ ในทางตรงกันข้ามระยะเวลาในการอบกรณีที่ 1 ใช้เวลามากกว่ากรณีที่ 2
และ 3 จุดคุ้มทุนของการศึกษาทั้ง 3 กรณี มีค่า 0.69, 0.68 และ 0.66 ปีตามล�ำดับ
Keywords : ตู้อบ ขดลวดท�ำความร้อนไฟฟ้า แผงรับแสงอาทิตย์

Abstract

The aim of this study is to apply solar energy for fish oven which also has electric heating coil
when there is no sunlight for continuous operation. The hot air unit consists of 2 sets of solar
collector for a total area of 2.37 m2 and 2 sets of 1,000W Heater. This oven capacity is 10 Kg. This
research was experimented with Trichogaster Pectoralis, under hot air drying condition of 50°C to 60°C.
The experiment was divided into 3 case studies. The first case which used hot air from solar collector
only yielded a drying efficiency of 4,029.96 kJ/kg H2Oevap or 56.1% and drying duration of 220 minutes.
The second case which used hot air from both solar collector and heater yielded a drying of 7,071.07
kJ/kg H2Oevap or 37.96% and drying duration of 120 minutes. The third case which used hot air from
heater only yielded a drying efficiency of 4,980 kJ/kg H2Oevap or 45.38% and drying duration of 120
minutes. It could be concluded from the study that the first case gave fewer drying efficiency than
the second and the third cases. On the contrary, the drying duration of the first case was significantly
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longer than the second and the third case. The break-even points of all three cases studied were 0.69,
0.68 and 0.66 year respectively.
Keywords : oven, electric heating coil, solar collector

1. บทน�ำ

สภาพแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบนั พบว่ามีความแตกต่างไปจากอดีตเป็นอย่างมาก ช่วงเวลาทีอ่ ากาศร้อน
มีช่วงเวลาที่ค่อนข้างยาวนานมากขึ้น ฤดูฝนและฤดูหนาวมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมาก สังเกตได้จากการเกิดปัญหา
ความแห้งแล้งทีเ่ ร็วและนานมากขึน้ ประกอบกับความแปรปรวนไม่แน่นอนของสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย
ที่จะส่งผลโดยตรงกับแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการตากปลาสลิดในแต่ละวัน เพราะแสงแดดอาจไม่เพียงพอจนท�ำให้การผลิต
ไม่เพียงพอและคุณภาพการตากอาจท�ำได้ไม่ดี อีกทั้งจากการสังเกตการวางขายทั่วไปพบว่าเป็นการตากแบบลานเป็นจุด
ดึงดูดแมลงวัน ซึง่ อาจเสีย่ งจากเชือ้ โรคจากการปนเปือ้ นของสิง่ มีชวี ติ เช่น แมลงและมลภาวะรอบลานตาก เช่น ฝุน่ ละออง
ต่างๆ สิง่ เหล่านีอ้ าจมีผลท�ำให้ผบู้ ริโภคทีน่ ำ� ผลผลิตไปประกอบอาหารจะส่งผลเสียต่อระบบทางเดินอาหารได้ คณะผูว้ จิ ยั
จึงเกิดความสนใจในการน�ำพลังงานความร้อนที่เกิดจากแสงอาทิตย์มาใช้งานท�ำให้เกิดประโยชน์ โดยน�ำพลังงานความ
ร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้งานร่วมกับพลังงานความร้อนจากขดลวดท�ำความร้อน (Heater) มาใช้ในการแปรรูปปลาสลิด
ตากแห้ง ซึ่งเป็นการน�ำเทคโนโลยีการให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้งานร่วมกับพลังงานความร้อนที่เกิดจากขดลวด
ท�ำความร้อน (Heater) ในลักษณะเสริมกันระหว่างที่แสงแดดหรือแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ โดยท�ำเป็นลักษณะตู้อบ
ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากฝุ่นละอองภายนอก รวมถึงสัตว์ที่จะมาสัมผัสวัตถุดิบท�ำให้
เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค
จากการศึกษากระบวนการอบแห้งในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มีผู้ศึกษาและพัฒนาให้สามารถน�ำพลังงานที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและน�ำเอาพลังงานที่เกิดจากเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองมาเสริมในช่วงที่พลังงานธรรมชาติ
ไม่เพียงพอ
ธีรเดช และคณะ (2552) ได้ท�ำการศึกษาและพัฒนากระบวนการอบแห้งปลาด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานร่วม
แสงอาทิตย์-ไฟฟ้า มีการสร้างชุดแผงรับความร้อนจากแสงอาทิตย์ขนาดพื้นที่รวม 4.08 m2 และขดลวดไฟฟ้าส�ำหรับ
ท�ำความร้อนขนาด 800 W จ�ำนวน 2 ชุด ท�ำการทดลองกับผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด ได้แก่ ปลาดุกและปลาช่อน โดยท�ำการ
แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ช่วงอุณหภูมิ ประกอบด้วย อุณหภูมิที่ 40, 50 และ 60 °C โดยอุณหภูมิที่ 60 °C ใช้เวลาใน
การอบ 6 ชั่วโมง ได้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนในการอบเท่ากับ 5.54% และสิ้นเปลืองพลังงานจ�ำเพาะ 42.57 MJ/kg
H2Oevap ในขณะที่อุณหภูมิที่ 50 °C ใช้เวลาในการอบ 8 ชั่วโมง ได้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนในการอบเท่ากับ 2.98%
และสิ้นเปลืองพลังงานจ�ำเพาะ 80.02 MJ/kg H2Oevap
ฉัตร และคณะ (2552) ได้น�ำเสนอผลการศึกษาระบบอบแห้งพลังงานรังสีอาทิตย์ส�ำหรับการอบแห้งกระจูด
ได้มีการสร้างแผงรับรังสีอาทิตย์พื้นที่รับแสงขนาด 8.64 m2 ใช้น�้ำเป็นวัสดุพาความร้อนผ่านระบบท่อทองแดง
ไปแลกเปลี่ยนความชื้นกับอากาศในห้องอบแห้งที่มีความจุ 22.5 m3 ใช้ปั๊มน�้ำขนาด 745.7 W ควบคุมอัตราการไหล
ของน�้ำร้อนด้วยอัตรา 0.025 kg/s ระบบอบแห้งใช้ขดลวดท�ำความร้อนขนาด 6 kW เป็นแหล่งความร้อนเสริมโดยใช้
การควบคุมผ่านระบบ PLC ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการอบแห้งเสื่อกระจูดจ�ำนวน 22 กิโลกรัม ใช้อุณหภูมิ 40-60
°C ใช้เวลาในการอบ 16 ชัว่ โมงต่อเนือ่ ง ได้คา่ ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุดของการอบแห้งเท่ากับ 41.5% และอุณหภูมิ
ที่เหมาะสมส�ำหรับการอบแห้งเสื่อกระจูดเท่ากับ 45°C สามารถลดความชื้นในผลิตภัณฑ์เริ่มต้นจาก 167.03% เหลือ
9.56% มาตรฐานแห้ง ซึ่งได้เสื่อกระจูดที่มีคุณภาพดี แห้งเร็วและแข็งแรงมีก�ำลังต้านทานแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 165 นิวตัน
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เถลิงราช และคณะ (2555) ได้น�ำเสนอผลการศึกษาการอบแห้งยางแผ่นผึ่งแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน
และเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยท�ำการอบยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นเริ่มต้น 25-40% dry basis ขนาด
10-15 แผ่นต่อครั้ง ท�ำการอบที่อุณหภูมิ 40-70 °C มีปริมาณความเร็วลมร้อนที่ 0.7 m/s เมื่อผ่านการอบจะได้ยาง
ที่ความชื้นเท่ากับ 0.5% dry basis และสิ้นเปลืองพลังงาน 8-20 MJ/kg H2Oevap สามารถสรุปได้ว่าการอบด้วยเครื่อง
อบแห้งแบบลมร้อนมีอัตราการอบแห้งเร็วกว่าการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการตากแห้ง ของ
ยางแผ่นแบบตามธรรมชาติ ในส่วนของคุณภาพยางที่ผ่านการอบอยู่ในเกณฑ์ดี (เกรด 1-3) ทุกเงื่อนไข
อนิรุทธิ์ และสมบัติ (2556) ได้น�ำเสนอผลการศึกษาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดพาความร้อนแบบ
ธรรมชาติและชนิดพาความร้อนแบบบังคับ โดยมีหลักการท�ำงานคืออากาศภายในเครื่องอบแห้งเมื่อได้รับความร้อนจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แล้วจะมีความชืน้ สัมพัทธ์และมีความหนาแน่นลดลงและลอยตัวขึน้ สูงผ่านชัน้ วางผลิตภัณฑ์ทตี่ อ้ งการ
อบแห้ง อากาศร้อนจะพาความชื้นออกจากผลิตภัณฑ์แล้วไหลออกจากเครื่องอบแห้งไปสู่อากาศแวดล้อมที่ค่าความเข้ม
รังสีอาทิตย์ 650.5 W/m2 และอุณหภูมิอากาศแวดล้อม 32.3 °C จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยภายในเครื่องอบแห้ง 30-40 °C และ
ความเร็วลม 0.45 m/s ส่วนชนิดพาความร้อนแบบบังคับเป็นเครื่องอบแห้งที่ใช้พัดลมช่วยในการพาความร้อนภายใน
เครือ่ งอบแห้ง เครือ่ งอบแห้งชนิดนีม้ กั มีแผงรับรังสีแยกออกจากตัวเครือ่ งและมีการหุม้ ฉนวนเพือ่ ป้องกันการสูญเสียความ
ร้อนด้วยที่ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ 650.5 W/m2 และอุณหภูมิอากาศแวดล้อม 32.3 °C อุณหภูมิเฉลี่ยภายในเครื่องอบ
แห้งจะอยู่ในช่วง 45-65 °C ที่อัตราเร็วลม 0.56-0.94 m/s

2. วิธีการทดลอง

ในการศึกษาตู้อบปลาสลิดพลังงานความร้อนจากพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ร่วมกับขดลวดความร้อน
มีการสร้างแผงรับแสงอาทิตย์จ�ำนวน 2 แผงท�ำจากสังกะสีแบบลอนทาพื้นผิวด้วยสีด�ำมีแผ่นกระจก แผงรับแสงอาทิตย์
ท�ำมุมเอียง 21 องศากับแนวระนาบจ�ำนวน 2 แผงเท่ากับ 2.37 m2 โครงสร้างภายในมีการติดตั้งฉนวนใยแก้วหุ้มด้วย
Stainless Steel มีชั้นตะแกรงตากปลาจ�ำนวน 5 ชั้น ขนาดกว้าง 0.50 m ยาว 0.9 m สามารถอบปลาสลิดได้ครั้งละ
10 กิโลกรัม ระบบท�ำความร้อนมีการติดตั้งขดลวดท�ำความร้อนขนาด 1,000 W จ�ำนวน 2 ตัว ส�ำหรับการผลิตความร้อน
เสริมในช่วงแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอและพัดลมจ�ำนวน 8 ตัวเพื่อท�ำการหมุนเวียนอากาศร้อนภายในตู้อบ ระบบตรวจวัด
และควบคุมใช้เซนเซอร์ควบคุมอุณหภูมิรุ่น XMTDM – 2 อุณหภูมิ 0 – 300°C แรงดัน 220 V 50/60 Hz ท�ำหน้าที่สั่ง
ให้แมกเนติกคอนแทกเตอร์ท�ำงานหรือหยุดการท�ำงานของขดลวดความร้อนและพัดลม
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ชั้นกตะแกรงตากปลาจํ
5 ชัอ้นขนาด
น
จํขนาดกว
านวน 2 แผงเท
บ 2.37
าง 0.50ากัm
ยาวm0.9โครงสร
m สามารถอบปลาสลิ
ครั้งละ 10วหุกิมโลกรั
ระบบทําความร
ารติดตั้งขดลวดทําานวน
ความร
ขนาดกวาง 0.50 m ยาว 0.9 m สามารถอบปลาสลิดไดครั้งละ 10 กิโลกรัม ระบบทําความรอนมีการติดตั้งขดลวดทําความรอนขนาด
1,000 W จํานวน 2 ตัว สําหรับการผลิตความรอนเสริมในชวงแสงอาทิตยไมเพียงพอและพัดลมจํานวน 8 ตัวเพื่อทําการหมุนเวียนอากาศรอน
1,000 W จํานวน 2 ตัว สําหรับการผลิตความรอนเสริมในชวงแสงอาทิตยไมเพียงพอและพัดลมจํานวน 8 ตัวเพื่อทําการหมุนเวียนอากาศรอน
http://ird.rmutto.ac.th
วารสารวิ– จ2ัย อุปีณทหภู
ี่ 9 มฉบั
่ 2 กรกฎาคม
ธันวาคม
2559
ภายในตูอบ ระบบตรวจวัดและควบคุมใชเซนเซอรควบคุมอุณหภูมิรุน XMTDM
ิ 0บ–ที300°C
แรงดัน-220
V 50/60
Hz
ภายในตูอบ ระบบตรวจวัดและควบคุมใชเซนเซอรควบคุมอุณหภูมิรุน XMTDM – 2 อุณหภูมิ 0 – 300°C แรงดัน 220 V 50/60 Hz
ทําหนาที่สั่งใหแมกเนติกคอนแทกเตอรทํางานหรือหยุดการทํางานของขดลวดความรอนและพัดลม
ทําหนาที่สั่งใหแมกเนติกคอนแทกเตอรทํางานหรือหยุดการทํางานของขดลวดความรอนและพัดลม
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(ข)
(ข) (ข)

(ค)(ค) (ค)
่ 1่ 1ตูอตูบปลาสลิ
ดพลั
งงานความร
อนจากแผงโซล
าราวาร่มกั
ขดลวดทํ
าความร
น อน อน
อดบปลาสลิ
ดพลั
งงานความร
อนจากแผงโซล
รววบมกั
มกั
บบขดลวดทํ
าความร
ภาพที่ 1 ตูภาพที
้อภาพที
บปลาสลิ
พลังงานความร้
อนจากแผงโซล่
ขดลวดท�
ำอความร้

(ก)(ก)โครงสร
ดพลัดงพลั
งานความร
อนจากแผงแผงรั
บแสงอาทิ
รวตมกั
าความร
อน อน
โครงสร
าองตูบปลาสลิ
อบปลาสลิ
งงานความร
อนจากแผงแผงรั
บตแสงอาทิ
รบวขดลวดทํ
มกับขดลวดทํ
าความร
		
(ก) โครงสร้างตู้อบปลาสลิ
ดพลัางงตูงานความร้
อนจากแผงแผงรั
บแสงอาทิ
ย์รต่วยมกั
บยขดลวดท�
ำความร้
อน
(ข)(ข)วงจรทํ
างานของขดลวดทํ
าความร
อน อน
วงจรทํ
า
งานของขดลวดทํ
า
ความร
		
(ข) วงจรท�ำงานของขดลวดท�ำความร้อน
(ค) ตูอบปลาสลิดพลังงานความรอนจากแผงแผงรับแสงอาทิตยรวมกับขดลวดทําความรอน
(ค) ตูอบปลาสลิ
ดพลังงานความรอนจากแผงแผงรั
ยรวมกับขดลวดทํ
าความร
		
(ค) ตู้อบปลาสลิดพลังงานความร้
อนจากแผงแผงรั
บแสงอาทิตบย์แสงอาทิ
ร่วมกับตขดลวดท�
ำความร้
อน อน
ในการทดลองแบงการศึกษาในลักษณะการใหความรอน 3 แบบ คือ พลังงานความรอนจากแสงอาทิตย พลังงานความรอน
งการศึอกนจากแสงอาทิ
ษาในลักษณะการให้
วามร้อนาความร
3 แบบอนคือุอณพลั
อนจากแสงอาทิ
จากขดลวดทําความรในการทดลองแบ่
อนและพลังงานความร
ตยรวมกับคขดลวดทํ
หภูงมงานความร้
ิภายในตูอบอยู
ระหวาง 50-60ตย์°C
พลังงานความร้
อนและพลั
งงานความร้
อนจากแสงอาทิ
ตย์่เกีร่ว่ยมกั
ขดลวดท�
อน อุณหภู
ิ
ทําการอบปลาสลิ
ดน้ําหนักอเรินจากขดลวดท�
่มตนที่ 10 kg พรำความร้
อมตรวจวั
ดและรวบรวมข
อมูลการใช
พลังงานและที
วขอบงมาทํ
าการคํำความร้
านวณหาประสิ
ทธิภมาพ
่ระหว่างงและการใช
50-60 °C
ำการอบปลาสลิ
ดน�้ำหนักเริ่ม้นต้มาตรฐานแห
นที่ 10 kg งพร้
มูลการใช้ ง
เชิงความรภายในตู
อนสําหรั้อบบอยู
การอบแห
พลังท�งานรวม
สําหรับการหาความชื
(Dryอมตรวจวั
Basis) กลดและรวบรวมข้
าวคือ ความชื้นอมาตรฐานแห
งงานและที
เ่ กีย่ วข้องมาท�
(Dry Basis)พลัหาค
าไดจากสมการที
่ 2 ำการค�ำนวณหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนส�ำหรับการอบแห้งและการใช้พลังงานรวม ส�ำหรับ
การหาความชื้นมาตรฐานแห้ง (Dry Basis) กล่าวคือ ความชื้นมาตรฐานแห้ง (Dry Basis) หาค่าได้จากสมการที่ 1

				

Md =

w-d
d

×100

(1)(1)

ค่าความชื
้นมาตรฐานแห้
ง (%db)
เมื่อ Mdเมื่อ คือMd คืคอาความชื
้นมาตรฐานแห
ง (%db)
คืมวลของวั
อ มวลของวั
เปียก (kg)
w
คือw
สดุเปยสกดุ(kg)
คืมวลของวั
อ มวลของวั
ดุแห้ง (kg)
d
คือd
สดุแหงส(kg)
ค่าสมรรถนะของระบบอบแห้
งได้จากปริ
นทีใ่ ช้ระเหยน�
ออกจากวั
ทงั้ หมดต่ออนของอากาศในห
ปริมาณความร้อนอง
คาสมรรถนะของระบบอบแห
งไดจากปริมาณความร
อนทีมาณความร้
่ใชระเหยน้อําออกจากวั
สดุทั้งำ้ หมดต
อปริสมดุาณความร
ของอากาศในห้องงอบแห้
อนของการอบแห้
งสามารถค�
นวณได้จากสมการที
่ 2 และสมการที
3บ
อบแหง โดยสมรรถนะเชิ
ความรงอโดยสมรรถนะเชิ
นของการอบแหงงความร้
สามารถคํ
านวณไดจากสมการที
่ 2 ำและสมการที
่ 3 เปนสมการคํ
านวณสํา่หรั
เป็นสมการค�
นวณส�ำหรัอบนจากแสงอาทิ
การท�ำงานแบบร่
วมกันของความร้
นจากแสงอาทิ
การทํางานแบบร
วมกันำของความร
ตยและความร
อนที่ไดจอากพลั
งงานไฟฟตา ย์และความร้อนที่ได้จากพลังงานไฟฟ้า
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Mw ×hfg

ง โดยสมรรถนะเชิ
ความรอนของการอบแห
งสามารถคํ
จากสมการที
่ 2 และสมการที
่ 3 เปนาสมการคํ
านวณสํ
อบแหง อบแห
โดยสมรรถนะเชิ
งความรองนของการอบแห
งสามารถคํ
านวณไดาจนวณได
ากสมการที
่ 2 และสมการที
่ 3 เปนสมการคํ
นวณสําหรั
บ าหรับ
การทํางานแบบร
วมกันของความร
อนจากแสงอาทิ
ตยและความร
อนที่ไงดงานไฟฟ
จากพลังางานไฟฟา
การทํางานแบบร
วมกันของความร
อนจากแสงอาทิ
ตยและความร
อนที่ไดจากพลั
วารสารวิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
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Mw ×hfg Mw ×hfg
η= ×100 ×100
m Cp T1 -T2mCp T1 -T2 

(2) (2)

(2)

M ×hfg = w fg ×100
η= Qw+Qη
×100
QE +QS

(3) (3)

(3)

QE =E×3,600
QE =E×3,600

(4) (4)

(4)

P=VI cosP=VI
θ cosθ

(5) (5)

(5)

E=P×t E=P×t

(6) (6)

(6)

(7) (7)

(7)

η=

M ×h

E

S

C2pT1 -T2 
QS =m CpQT
S =m1 -T

ภาพเชิ
ความร
อนของการอบแห
เมื่อ ηเมืเมือ่ ่อ คืηηอ คืคืออประสิประสิ
ทธิภประสิ
งธิความร
องนของการอบแห
ง (%)ง (%)ง (%)
ทาพเชิ
ธิภทาพเชิ
งความร้
อนของการอบแห้
มวลของน้
ําที่ระเหยออกจากผลิ
ตฑ์ภัณ(kg)
ฑ (kg)
Mw คืMMอww คืคืออมวลของน้
ําที่ระเหยออกจากผลิ
ตภัณตฑภัณ(kg)
มวลของน�
้ำที่ระเหยออกจากผลิ
ความร
อนแฝงของการกลายเป
น้ำไอน้
ํา (kJ/kg)
ความร้
อนแฝงของการกลายเป็
(kJ/kg)
คืhอfgfg คืคืออความร
อนแฝงของการกลายเป
นไอน้นําไอน�
(kJ/kg)
hfg
อัตราการไหลเชิ
งมวล
		คืṁอ คืคือออัตราการไหลเชิ
อัตราการไหลเชิ
(kg/s)(kg/s)
ṁ
งมวลงมวล
(kg/s)
ค่าความจุ
ร้อนของอากาศ
°C) °C)
คราอความจุ
รอนของอากาศ
คืCCอp คืคืออคาความจุ
นของอากาศ
(J/kg(J/kg
°C)(J/kg
Cp
T
คือ อุณหภูมิของอากาศที่ไหลเข้าตู้อบแห้ง (°C)
ณหภูมิของอากาศที
อบแหง (°C)
คืTT1อ1 คืคือออุณหภู
ิขอุองอากาศที
่ไหลเข่ไหลออกจากตู
าตู่ไอหลเข
บแหางตู(°C)
T1
อุณมหภู
มิของอากาศที
้อบแห้ง (°C)
2
อุ
ณ
หภู
ม
ข
ิ
องอากาศที
ไ
่
หลออกจากตู
อบแห
ง (°C)า (kJ)
คืTQ2อ คืคือออุณหภู
ม
ข
ิ
องอากาศที
ไ
่
หลออกจากตู
อ

บแห
T2
พลังงานความร้อนที่ได้จากการแปลงรูงป(°C)
พลั
งงานไฟฟ้
E
งงานความร
อ่ได้นทีจากอากาศร้
่ไดจากการแปลงรู
ปพลังางานไฟฟ
คืQQอES คืคืออพลังงานความร
อนทีอ่ไดนที
จากการแปลงรู
ปพลั
งานไฟฟ
(kJ) า (kJ)
QE
พลังพลั
งานความร้
อนง(kJ)
งงานความร
อนที่ไดจากอากาศร
พลังพลั
งานไฟฟ้
า (kWh)
คืQEอS คืคืออพลังงานความร
อนที
่ไดจากอากาศร
อน (kJ) อน (kJ)
QS
t
คือ
เวลา (hour)
คืออพลังงานไฟฟ
งางานไฟฟ
ก�ำลังพลั
ไฟฟ้
า(kWh)
(watt)า (kWh)
t
Eคือ คืEPอเวลา คื(hour)
าลั(watt)
งไฟฟา (watt)
P
คืPt อ คืคืออกําลังเวลา
ไฟฟกํา(hour)
พลังงานที่ใชอบแหง เปนไปตามสมการ
ลังงานที่ใชอบแหง เปนไปตามสมการ
พลังงานที่ใช้อบแห้ง เป็นไปตามสมการ
พลังงานทั้งหมดในการอบแหงkJ
พลังงานที่ใช =พลังงานทั้งหมดในการอบแหงkJ
มวลทั้งหมดที่ลดลงkg
		
พลังงานที่ใช =
มวลทั้งหมดที่ลดลงkg

(8)
(8) (8)

สถานที่ ทดลอง
าตึ กคณะ
ท ดลอง คณะผู
 จั ด ทํ า ได เ ลื อยกใช
ส ถานที่ มหาลั ยาเทคโนโลยี
ร าชมงคลล
า นนาพิ
ษ ณุ โ ลก ดซึาง่ นหน
นนาพิษณุรโลก
หน้าตึกคณะวิ
ศวกรรมศาสตร์
มีสาภาพแวดล้
สถานที่ ทดลอง
ตึ กคณะ อม
ท ดลอง สถานที
คณะผูท่ จัดลอง
ด ทํ า ไดณเมหาลั
ลื อ กใชเทคโนโลยี
ส ถานที่ ราชมงคลล้
มหาลั ย เทคโนโลยี
าชมงคลล
า นนาพิ
ษ ณุ โ ลก ด านหน
วิศวกรรมศาสตรทีเ่ หมาะสม
ตยงสของแผง
องถึง
สถานที่ทดลองมี
อมทีำ่เหรั
หมาะสมเป
ที่โลงบเหมาะสํ
าหรัตบย์แการติ
้งแผงรับตแสงอาทิ
ยและมีแสงอาทิ
เป็นพืน้ สทีภาพแวดล
โ่ ล่งเหมาะส�
บการติดนตัพืง้ ้นแผงรั
แสงอาทิ
ละมีดแตัสงอาทิ
ย์สอ่ งถึงตตลอดเวลา
ต�ำแหน่
วกรรมศาสตร สถานที่ทดลองมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเปนพื้นที่โลงเหมาะสําหรับการติดตั้งแผงรับแสงอาทิตยและมีแสงอาทิตยสองถึง
วงเวลา
น. ดังนั้นำจึหรั
งมีบ
ตลอดเวลา ตํรัาบแหน
งของแผงรั
นหนาทางทิ
ศใต ดีใสามารถรั
8งนั้นนจึง-มีค17.00
แสงอาทิ
ตย์ตั้งหับนแสงอาทิ
หน้าทางทิตยศตใต้ั้งหัสามารถรั
บแสงได้
นช่วงเวลาบแสงได
8.00 นดีใ-นช17.00
น. ดั8.00
วามเหมาะสมส�
อดเวลา ตําแหนงของแผงรับแสงอาทิตยตั้งหันหนาทางทิศใต สามารถรับแสงไดดีในชวงเวลา 8.00
8 น - 17.00 น. ดังนั้นจึงมี
ที่จาะท�
ความเหมาะสมสํ
หรัำบการทดลอง
ที่จะทําการทดลอง
ามเหมาะสมสําหรับที่จะทํ
าการทดลอง
การวิ
เคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร
การวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร
n
i1+i
n
S = Pi1+in
(9)(9)
-1
S = P 1+i
(9)
1+in -1
i
M=N i n
(10)
(10)
-1
M = N 1+i
(10)
n

มื่อ S
อ S
P
P
M

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

เงินลงทุนรายป (บาท)
เงินลงทุนรายป (บาท)
เงินลงทุน (บาท
บาท)
เงินลงทุน (บาท
บาท)
มูลคาซากรายป (บาท)

1+i -1
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M=N
คือ
เงินลงทุนรายป (บาท)
เมื่อ Shttp://ird.rmutto.ac.th
P
คือ
เงินลงทุน (บาท
บาท)
Mเมื่อ Sคือ คือ มูลคเงิาซากรายป
(บาท)
นลงทุนรายปี
(บาท)
Pคือ คือ มูลคเงิาซาก
นลงทุ(บาท
น (บาท)
N
บาท)
M
มูลค่าซากรายปี
i
คือ คือ อัตราดอกเบี
ย้ (%) (บาท)
N
คือ มูลค่าซาก (บาท)
i
คือ อัตราดอกเบี้ย (%)

1+in -1

(10)
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3. ผลการทดลองและวิจารณผล หรือผลการศึกษาและอภิปรายผล
3. ผลการทดลองและวิ
จารณ์
ล หรืตอยผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 การตรวจวั
ดคาความเขมของรั
งสีแผสงอาทิ

3.1 การตรวจวั
ดค่าความเข้
งสีตแยสงอาทิ
ตย์ าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
จากการตรวจวั
ดคาความเข
มของรังมสีของรั
แสงอาทิ
ในชวงเวลาระหว
น ซึ่งเปนชวงเวลาที่ใชทําการ
จากการตรวจวั
ความเข้มของรั่ 2งสีแสงอาทิตย์ในช่วงเวลาระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
ทดลองพบวาคาเฉลี
่ยขอมูลที่ไดดเปค่นาไปตามภาพที
ไปตา
ใช้ท�ำการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยข้อมูลที่ได้เป็นไปตามภาพที่ 2

จากภาพที่ 2 พบวาคาความเขมรังสีแสงอาทิตยที่เวลา 08.00 น. ของบริเวณสถานที่ทําการทดลองจะเริ่มตนที่

ภาพที่ ่ 22 ขข้อมูอมูลการตรวจวั
ลการตรวจวัดดคค่าความเข
าความเข้มมรังรัสีงสีแแสงอาทิ
สงอาทิตยย์
ประมาณ 150 w/m2 และมีภาพที
แนวโนมคอยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั
่งประมาณช
วงระหวาง ต12.00
00 – 12.30 น. ซึ่งเปนชวง
่ 2 พบว่
มรังสี้นแคสงอาทิ
ย์ทจะค
น. ของบริเวณสถานที
่ท�ำการทดลองจะเริ
ที่คาความเขมจากภาพที
รังสีแสงอาทิ
ตยาสูสคู่งาสุความเข้
17.15 ่มน.ต้นทีที่ ่มีคา
ด จากนั
าที่วัดตได
จี่เวลา
ะคอ08.00
ยๆลดลงจนกระทั
่งเวลาประมาณ
2
ประมาณ
แนวโน้
ลดลงใกล
เคียงกั150
บชวw/m
งเวลาและมี
08.00
น มค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนกระทั่งประมาณช่วงระหว่าง 12.00 – 12.30 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ค่า
น.
ความเข้มรังสีแสงอาทิตย์สูงสุด จากนั้นค่าที่วัดได้จะค่อยๆ ลดลงจนกระทั่งเวลาประมาณ 17.15 น. ที่มีค่าลดลงใกล้เคียง
3.2 ผลการตรวจวั
ดขอน.มูลการอบ
กับช่วงเวลา 08.00
กรณีท3.2
ี่ 1 ทดลองการอบปลาสลิ
บแสงอาทิตยเพี
แหลงกําเนิดความรอนจากแผงรั
แหล
น
เพียงอยางเดียว
ผลการตรวจวัดข้ดอโดยใช
มูลการอบ
กรณีที่ 1 ทดลองการอบปลาสลิดโดยใช้แหล่งก�ำเนิดความร้อนจากแผงรับแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว

ภาพที่ 3 ข้อมูลการตรวจวัดด้านไฟฟ้าในขณะท�ำการทดลองกรณีที่ 1
ภาพที่ 3 ขอมูลการตรวจวัดดานไฟฟาในขณะทําการทดลองกรณี
กรณีที่ 1
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ี่ 1
ขอมูลการตรวจวั
ดดานไฟฟาในขณะทําการทดลองกรณี
กรณีทhttp://ird.rmutto.ac.th

ภาพที่ 4 ข้อมูลการตรวจวัดความร้อนภายนอกและภายในตู้อบในขณะท�ำการทดลองกรณีที่ 1
ภาพที่ 4 ขอมูลการตรวจวัดความรอนภายนอกและภายในตูอบในขณะทํ
ในขณะทําการทดลองกรณี
การทดลอง ที่ 1
ตารางที
มูล่ยค่น้าเฉลี
น-หลังการอบและน�
กที่หายไป
ตารางที
่ 1 ขอ่ มู1ลคข้าอเฉลี
ําหนักที้ำ่หหนั
ายไป
(กรณีท(กรณี
ี่ 1) ที่ 1)
ําหนั่ยกน�ก้ำอหนั
น กก่องการอบและน้
น-หลั
ครั้งที่

ครั้งที่
1 1
2 2
3 3
คาเฉลีค่่ยาเฉลี่ย

น�้ำหนักปลาสลิดทั้งหมดที่อบแต่ละครั้ง (kg)
น้ําหนักปลาสลิดทั้งหมดที่อบแตละครั้ง (kg)
ก่อนการอบ
หลังการอบ
ค่าแตกต่าง
หลังการอบ
คาแตกตาง
กอนการอบ
10
7.9
2.12.1
10
7.9
88
22
1010
88
22
1010
7.97
2.03
1010
7.97
2.03

คิดเป็น %
คิดเปน %
26.58
%%
26.58
25.00
%%
25.00
25.00
%%
25.00
25.47
%%
25.47

จากภาพที่ 3 และ 4 แสดงให้เห็นผลการวัดอุณหภูมิภายนอกตู้อบอยู่ในช่วงจุดต�่ำสุด 32.8°C และจุดสูงสุด
จากรภาพที
่ 3 และ 4 ดแสดงให
ผลการวั้อดบอยู
อุณหภู
ในชวและจุ
งจุดต่ดําสุสูดงสุด32.8°C
ดสูกงสุารใช้
ด 34.8°C
และผลการวั
34.8°C
และผลการวั
อุณหภูเมห็ิภนายในตู
่ในช่มวิภงจุายนอกตู
ดต�่ำสุดอบอยู
34.3°C
43.8°Cและจุ
ตู้อบมี
พลังงานไฟฟ้
า ด
นของพั
ดลมเพื
เวียนความร้
จากแผนภู
มิทกี่ไารใช
ด้แสดงให้
เห็นว่ากระแสไฟฟ้
ามีดกลมเพื
ารเปลี
อุณหภูในส่
มิภวายในตู
อบอยู
ในช่อวท�งจุำดการหมุ
ต่ําสุด น34.3°C
และจุอดนภายใน
สูงสุด 43.8°C
ตูอบมี
พลังงานไฟฟ
าในสวนของพั
่อทํ่ยานแปลง
การหมุนเวียน
วงเวลาทีพ่ จากแผนภู
ดั ลมท�ำงานโดยสามารถวั
าได้ า0.6
และแรงเคลื
อ่ นไฟฟ้วางเวลาที
ช่วงเวลาที
พ่ ดั ลมท�
ำงานสามารถ ดคา
ความรในช่
อนภายใน
มิที่ไ ดแสดงใหดเค่ห็านกระแสไฟฟ้
วากระแสไฟฟ
มีกAารเปลี
่ยนแปลงในช
่พัดลมทํ
างานโดยสามารถวั
ตรวจวัาดไดค่า0.6
ได้ A237
V
กระแสไฟฟ
และแรงเคลื
่อนไฟฟาชวงเวลาที่พัดลมทํางานสามารถตรวจวัดคาได 237 V
จากตารางที
่
1
แสดงให้
เห็นค่าการตรวจวั
าน�ำ้ หนัดกกปลาสลิ
ดก่งออบและน้
นอบ-หลังําอบและน�
ำ้ หนักทีาห่ หรัายไปส�
บกรณี ดดวย
จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นคาการตรวจวั
ดคาน้ําหนัดกค่ปลาสลิ
อนอบ-หลั
หนักที่หายไปสํ
บกรณีำหรั
อบปลาสลิ
อบปลาสลิดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยน�้ำหนักปลาสลิดที่หายไปจากการทดลองจ�ำนวน 3 ครั้งคิดเป็น
พลังงานแสงอาทิตย พบวามีคาเฉลี่ยน้ําหนักปลาสลิดที่หายไปจากการทดลองจํานวน 3 ครั้งคิดเปน 25.47%
25.47%
กรณีที่ 2 ทดลองการอบปลาสลิดโดยใชแหลงกําเนิดความรอนจากแผงรับแสงอาทิตยรวมกับขดลวดความรอน
กรณีที่ 2 ทดลองการอบปลาสลิดโดยใช้แหล่งก�ำเนิดความร้อนจากแผงรับแสงอาทิตย์ร่วมกับขดลวดความร้อน

ภาพที่ 5 ข้อมูลการตรวจวัดด้านไฟฟ้าในขณะท�ำการทดลองกรณีที่ 2
ภาพที่ 5 ขอมูลการตรวจวัดดานไฟฟาในขณะทําการทดลองกรณีที่ 2
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ัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม
ภาพที่ 5 ขอมูลการตรวจวัดดานไฟฟาในขณะทํ
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ภาพที
ภาพที่ ่ 66 ข้ขออมูมูลลการตรวจวั
การตรวจวัดดความร้
ความรออนภายนอกและภายในตู
นภายนอกและภายในตู้ออบในขณะท�
บในขณะทํำาการทดลองกรณี
การทดลองกรณีทที่ ี่ 22
ตารางที
่ 2 ขอ่ มู2ลคข้าเฉลี
หนักที่หายไป ้ำ(กรณี
ตารางที
อมู่ยลน้ค่ําาหนั
เฉลีกก่ยอน�น-หลั
้ำหนังกการอบและน้
ก่อน-หลังําการอบและน�
หนักททีี่ 2)่หายไป (กรณีที่ 2)
ครั้งที่
ครั้งที่
1 1
2 2
3 3
ค่า่ยเฉลี่ย
คาเฉลี

ําหนักปลาสลิ
กปลาสลิดทัดทั้งหมดที
้งหมดที่อบแต่
่อบแตละครั
ละครั้ง ้ง(kg)
(kg)
น�น้้ำหนั
กก่ออนการอบ
หลังงการอบ
การอบ
าแตกต
นการอบ
หลั
ค่าคแตกต่
าง าง
10
88
22
10
10
88
1.81.8
10
10
10
8.1
1.91.9
10
10

8.03

1.97
1.97

คิดเป็น %
คิดเปน %
25.0025.00
% %
22.5022.50
% %
23.4623.46
% %
24.5324.53
% %

่ 5 และ
แสดงให้
นผลการวั
ดอุณอหภู
มิภในช
ายนอกตู
นช่วงจุดต�และจุ
่ำสุด ด40.3°C
และจุดสูงและผลการ
สุด
จากภาพทีจากภาพที
่ 5 และ 6 แสดงให
เห็น6ผลการวั
ดอุณเห็หภู
มิภายนอกตู
บอยู
วงจุดต่้อําบอยู
สุด ่ใ40.3°C
สูงสุด 43.6°C
43.6°C และผลการวัดอุณหภูมิภายในตู้อบอยู่ในช่วงจุดต�่ำสุด 36.3°C การตัดการท�ำงานของขดลวดความร้อนอยู่ในช่วง
หภูมิภายในตู
ในชวนแปลงในช
งจุดต่ําสุด 36.3°C
การตั
ดการทํางานของขดลวดความร
อนอยูในชวางอุ
ณหภูมิ 57°C
และตอใหม
เห็วันดวอุาณกระแสไฟฟ
ามีอกบอยู
ารเปลี
ัดลมและขดลวดความร
นทํางานโดยสามารถวั
กระแสไฟฟ
าได 20.4
อุณหภูมิ 57°C
และต่อ่ยใหม่
ในช่วงอุวณงเวลาที
หภูมิ ่พ48°C
ตู้อบมีการใช้พลังองานไฟฟ้
าในส่วนของพัดดคลมเพื
่อท�ำการหมุ
นเวียนA คา
แรงเคลื
่อนไฟฟ
ามในการอบมี
าอยูการใช
ระหว
205 Vเห็าถึนในส
งว่ากระแสไฟฟ้
236
V ดลมเพื
ในชวความร้
งอุ
ณหภูอนภายใน
ิ 48°C จากแผนภู
ตูอคบมี
งานไฟฟ
วนของพั
่อทําการหมุ
นเวียนความร
อนภายใน
จากแผนภูมิที่ไดอแนสดงให
มทิ ไพี่ ด้าลังแงสดงให้
ามีการเปลี
ย่ นแปลงในช่
วงเวลาที
พ่ ดั ลมและขดลวดความร้
ท�ำงานโดยสามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ 20.4 A ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในการอบมีค่าอยู่ระหว่าง 205 V ถึง 236 V
จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นคาการตรวจวัดคาน้ําหนักปลาสลิดกอนอบ-หลังอบและน้ําหนักที่หายไป กรณีอบปลาสลิดดวยพลังงาน
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นค่าการตรวจวัดค่าน�้ำหนักปลาสลิดก่อนอบ-หลังอบและน�้ำหนักที่หายไป กรณีอบ
จากแผงรับแสงอาทิตยรวมกับขดลวดความรอน พบวามีคาเฉลี่ยน้ําหนักปลาสลิดที่หายไป 24.53%
ปลาสลิดด้วยพลังงานจากแผงรับแสงอาทิตย์รว่ มกับขดลวดความร้อน พบว่ามีคา่ เฉลีย่ น�ำ้ หนักปลาสลิดทีห่ ายไป 24.53%
กรณีที่ 3 ทดลองการอบปลาสลิดโดยใชแหลงกําเนิดความรอนจากขดลวดความรอนเพียงอยางเดียว
กรณีที่ 3 ทดลองการอบปลาสลิดโดยใช้แหล่งก�ำเนิดความร้อนจากขดลวดความร้อนเพียงอย่างเดียว

ภาพที่ 7 ข้อมูลการตรวจวัดด้านไฟฟ้าในขณะท�ำการทดลองกรณีที่ 3
ภาพที่ 7 ขอมูลการตรวจวัดดานไฟฟาในขณะทําการทดลองกรณีที่ 3
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ภาพที
7 ขอมูล-การตรวจวั
ี่ 3

การตรวจวัดดความร
ความร้ออนภายนอกและภายในตู
นภายนอกและภายในตูอ้อบในขณะทํ
บในขณะท�าำการทดลองกรณี
การทดลองกรณีทที่ 3ี่ 3
ภาพที่ 8 ขข้ออมูมูลลการตรวจวั
ตารางทีตารางที
่ 3 ขอมู่ ล3คาเฉลี
กกอ่ยน-หลั
งการอบและน้
กที่หายไป (กรณี
ข้อมู่ยน้ลําค่หนั
าเฉลี
น�้ำหนั
กก่อน-หลัํางหนั
การอบและน�
้ำหนัทกี่ ที3)่หายไป (กรณีที่ 3)
ครั้งที่
ครั้งที่
1 1
2 2
3 3
คาเฉลีค่่ยาเฉลี่ย

น้น�ํา้ำหนักปลาสลิดทั้งหมดที่อบแต
บแต่ละครั้ง (kg)
กก่อนการอบ
หลังการอบ
คค่าแตกต
แตกต่าง
10
8.7
1.3
10
8.7
1.3
10
8.2
1.8
10
8.2
1.8
10
8.1
1.9
10
8.1
1.9
10
8.33
1.67
10
8.33
1.67

คิดเป็น %
คิดเปน %
14.94%%
14.94
21.95%%
21.95
23.46%%
23.46
20.04%%
20.04

จากภาพทีจากภาพที
่ 7 และ 8 แสดงให
มิภายนอกตู
ในชวง จุ้อดบอยู
ต่ําสุ่ใดนช่25.9°C
สูงสุด 26.2°C
่ 7 และเห็8นผลการวั
แสดงให้ดเอุห็ณนหภู
ผลการวั
ดอุณหภูอบอยู
มิภายนอกตู
วง จุดต�และจุ
่ำสุด ด25.9°C
และจุดและผลการ
สูงสุด
26.2°C
และผลการวั
ายในตู
ม่ ต้นางานของขดลวดความร
23.1°C การตัดการท�ำองานของขดลวดความร้
นอยูใ่ นช่วงอุณและต
หภูมอิ ใหม
วัดอุณหภู
มิภายในตู
อบในชดวอุงเริณ่มหภูตนมภิ 23.1
°Cอ้ บในช่
การตัวดงเริ
การทํ
นอยูในชวง อุณหภูมิ อ60-63.9°C
และต่อใหม่
วงอุณหภูมิ 50-54°C
วนของผลการตรวจวั
ดค่ากระแสไฟฟ้าของเตาอบในขณะขดลวด
ในชวงอุ60-63.9°C
ณหภูมิ 50-54°C
ในสในช่
วนของผลการตรวจวั
ดคาในส่
กระแสไฟฟ
าของเตาอบในขณะขดลวดความร
อนทํางานจะใชกระแสไฟฟา
ความร้อนท�ำงานจะใช้กระแสไฟฟ้าอยูร่ ะหว่าง 0.6-26.6 A ค่าแรงเคลือ่ นไฟฟ้าในการอบทีซ่ งึ่ เวลาขดลวดความร้อนท�ำงาน
อยูระหวาง 0.6-26.6 A คาแรงเคลื่อนไฟฟาในการอบที่ซึ่งเวลาขดลวดความรอนทํางานจะทําไหแรงเคลื่อนไฟฟาตกลงจากปกติ 237 V
จะท�ำไห้แรงเคลื่อนไฟฟ้าตกลงจากปกติ 237 V เหลือแค่ 214 V
เหลือแค 214 V
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นค่าการตรวจวัดค่าน�้ำหนักปลาสลิดก่อนอบ-หลังอบและน�้ำหนักที่หายไป กรณีอบ
ปลาสลิดด้วยพลังงานความร้อนจากขดลวดความร้อนเพียงอย่างเดียวพบว่ามีคา่ เฉลีย่ น�ำ้ หนักปลาสลิดทีห่ ายไป 20.04%

ตารางที่ 4 พลังงานและเวลาที่ใช้ในการทดลองอบปลาสลิดต่อการอบ 1 ครั้ง
กรณีที่ใช้ในการทดลอง

มวลน�้ำที่หายไป
(%)

พลังงานที่ใช้รวม
(kJ/kg H2Oevap)

1
2
3

25.47
24.53
20.04

4,029.96
7,071.07
4,980.00

3.3 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์

ประสิทธิภาพเชิงความร้อน เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการอบ
(%)
(นาที)
56.1
37.96
45.38

220
120
120

การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของตู้อบปลาสลิดพลังงานความร้อนจากแผงโซล่าร่วมกับขดลวดท�ำความร้อน
สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. ก�ำหนดอายุการใช้งานของตู้อบปลาสลิด 5 ปี
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2. ก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ตลอดอายุการใช้งานสูงสุดร้อยละ 20 [ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ตั้งแต่ 20 เม.ย. 2554 MRR ร้อยละ 7 และส่วนต่างสูงสุดที่จะใช้บวกกับ MRR ร้อยละ 13)
3. เงินลงทุนในการสร้างเครื่อง 35,000 บาท
4. มูลค่าซาก 10% ของเงินลงทุนในการสร้าง 35,000 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
5. ค่าบ�ำรุงรักษารายปี 5% คิดเป็นค่าใช้จ่าย 1,750 บาท
6. มูลค่าเงินลงทุนเครื่องรายปี (จากสมการที่ 9 และ 10) เท่ากับ 36,100.38 บาทต่อปี
7. ค่าต้นทุนวัตถุดิบ (ปลาสลิดสด) 1 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 95 บาท
8. ปลาสลิดแดดเดียวขายกิโลกรัมละ 180 บาท
9. อบแห้งวันละ 3 รอบ รอบละ 10 กิโลกรัม
10. ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยที่ใช้อ้างอิงเพื่อการค�ำนวณ คิดที่ 4.3725 บาท
		 (ค่าไฟของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ย้อนหลัง มิ.ย. 58 ถึง ส.ค. 58)
11. ท�ำการอบแห้ง 180 วันต่อปี (อนิรุทธิ์, 2556)

ตารางที่ 5 ประเมินด้านเศรษฐศาสตร์
น�้ำหนักปลา
กรณีที่ใช้ มูลค่าเครื่อง ความถี่
ในการ (บาทต่อปี) ในการอบ ก่อนอบ หลังอบ
ทดลอง
(รอบต่อวัน) (กิโลกรัม) (กิโลกรัม)
1 12,982.96
2
10
7.97
2 12,982.96
3
10
8.03
3 12,982.96
3
10
8.33

ราคาปลาสลิด
ก่อนอบ หลังอบ
(บาท) (บาท)
342,000 516,456
513,000 780,516
513,000 809,676

4. สรุป

พลังงาน ค่าไฟฟ้า
ไฟฟ้า (บาท)
(kWh/ปี)

รายจ่าย

รายรับ คืนทุน
(ปี)

203.04 887.79 355,870.75 516,456 0.69
1,141.02 4,989.11 530,972.07 780,516 0.68
1,344.60 5,879.26 531,862.22 809,676 0.66

1. ผลการทดสอบแผง Solar Collector พบว่าความเข้มแสงอาทิตย์ทตี่ รวจวัดได้ทงั้ 2 ข้อมูลในช่วงเวลาตัง้ แต่
08.00 น. ถึง 18.00 น. มีค่าเฉลี่ยที่ 450.13 w/m2 และ 452.96 w/m2 ตามล�ำดับ
2. จากผลการทดสอบที่ได้พบว่าค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของการอบและพลังงานรวมที่ใช้ส�ำหรับ
กรณีที่ 1 มีค่าน้อยกว่ากรณีที่ 3 และ 2 ตามล�ำดับ ในทางตรงกันข้ามระยะเวลาในการอบกรณีที่ 1 ใช้เวลามากกว่ากรณี
ที่ 2 และ 3 สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้
		 กรณีที่ 1 ใช้ระยะเวลาในการอบ 220 นาทีต่อครั้ง มีการใช้พลังงานรวม 4,029.96 kJ/kg H2Oevap โดยมี
ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน 56.10%
		 กรณีที่ 2 ใช้ระยะเวลาในการอบ 120 นาทีต่อครั้ง มีการใช้พลังงานรวม 7,071.07 kJ/kg H2Oevap โดยมี
ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน 37.96%
		 กรณีที่ 3 ใช้ระยะเวลาในการอบ 120 นาทีต่อครั้ง มีการใช้พลังงานรวม 4,980.00 kJ/kg H2Oevap โดยมี
ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน 45.38%
3. ค่าความชืน้ ทีห่ ายไปของผลิตภัณฑ์ปลาสลิดหลังผ่านการอบทัง้ 3 กรณี มีคา่ 25.47%, 24.53% และ 20.04%
พบว่ายังอยู่ในขอบเขตที่มยุรี และคณะ (2551) ได้น�ำเสนอเป็นค่าแนะน�ำและเหมาะสมที่ 24%-29%
4. จากการทดลองทั้ง 3 กรณี พบว่าระยะเวลาคืนทุนจากการใช้เครื่องอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 1 ปี เนื่องจาก
ผลต่างราคาผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังแตกต่างกันมาก
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