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ปริมาณความรอนทีจ่ ําเปนตองใช [MJ]
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อัตราการเรียนรู
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีของแผนโพลีคารบอเนต [decimal]
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ท

บทที่1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและความเปนมาของปญหา
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่ มีความสําคัญตอประเทศไทย ในปพ.ศ. 2550-2555 ประเทศ
ไทยเปนประเทศที่สงออกยางพาราเปนอันดับ 1 ของโลก โดยมีการสงออกยางพารา 3.1-3.2 ลานตัน
ตอป จากขอมูลในป พ.ศ.2555 พบวาประเทศไทยมีพื้น ที่การปลูกยางพาราทั้งหมด 19,272,941 ไร
แบงเปนรายภาคไดแก ภาคเหนือ 1,042,475 ไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,735,253 ไร ภาคกลาง
2,296,039 ไร และภาคใต 12,199,174 ไร นับวาเปนประเทศที่มีพื้นที่การปลูกยางพารามากเปน
อันดับที่ 2 ของโลก (Agricultural Statistics of Thailand, 2012) แตในสถานการณปจจุบัน
ประเทศไทยประสบปญหาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ํา อันเนื่องมาจากปจจัยของตลาดโลก
และความผันผวนทางเศรษฐกิจ สงผลใหผลลิตทางการเกษตรที่ไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได
นับตั้งแตป พ.ศ. 2554-2557 ราคายางพาราไดมีแนวโนมลดต่ําลงเรื่อยๆ (Agricultural Statistics of
Thailand, 2012) สงผลกระทบตอรายไดของประเทศและที่สําคัญที่สุดคือสงผลกระทบตอความ
เปนอยูของเกษตรกรชาวสวนยางอยางกวางขวาง ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของยางพารราจึงเปน
ทางออกหนึ่งของปญหานี้ คือถาผลิตภัณฑยางพารามีคุณภาพที่ดีก็จะทําใหราคาสูงตามไปดวย ตั้งแต
เกษตรกรชาวสวนยางไดมีการแปรรูปจากน้ํายางพารามาเปนยางแผน ซึ่งมีการผลิตกันอยางแพรหลาย
การผลิตยางแผนดังกลาวนั้น ยางแผนจะตองผานกระบวนการการอบแหง โดยการอบแหงที่นิยมใช
กันในอดีตมี 2 แบบคือการตากแดดตามธรรมชาติและการใชอากาศรอนจากเตาชีวมวล วิธีการที่
อบแหงดังกลาวนี้มักทําใหแผนยางแหงไมสม่ําเสมอและเกิดเชื้อราในแผนยางทําใหไมเปนที่ตองการ
ของตลาด
ประเทศไทยตั้งอยูในพื้นที่เขตรอนไดรับรังสีอาทิตยในปริมาณมากซึ่งมีความเหมาะสมที่ จะใช
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ในชวง 40 ปที่ผานมา มีนักวิจัยไดทําการพัฒนาเครื่องอบแหง
พลั งงานแสงอาทิตยหลายประเภท แตพบวาเครื่องอบแห งส ว นใหญมีขนาดเล็ กจึงทําให ส ามารถ
อบแหงผลิตภัณฑไดปริมาณนอยๆ เทานั้น (Murthy, 2009; Sharma et. al, 2009; Fndholi et. al,
2010; Janjai and Bala, 2011; El-Sebaii and Shalaby, 2012) ดวยเหตุนี้จึงไมสามารถตอบสนอง
ความตองการในการอบแหงผลผลิตทางการเกษตรในปริมาณมากๆ ได เปนเหตุผลใหกลุมวิจัย ของ
ภาควิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีการพัฒนาโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก
ขนาดใหญเพื่ออบแหงสินคาเกษตรในเชิงพาณิชย ซึ่งใชงานไดดีกับผักและผลไม (Janjai et. al, 2004;
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Janjai et. al, 2007; Janjai et. al, 2009; Janjai et. al, 2011; Janjai, 2012) อยางไรก็ตามก็ยังไมไดทํา
การทดลองอบแหงผลิตภัณฑที่ไมใชอาหาร ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผูวิจัยจึง เสนอที่จะทดสอบสมรรถนะ
ของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกขนาดใหญเพื่ออบแหงยางพาราแผน นอกจากนี้
ยังพัฒนาแบบจําลองการอบแหงยางพาราแผนในโรงอบแหงดังกลาวในการอบแหงยางพาราแผนดวย
1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย
1) เพื่อศึกษาสมรรถนะของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกขนาดใหญ
สําหรับอบแหงยางพาราแผน
2) เพื่อสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับทํานายสมรรถนะของโรงอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยแบบเรือนกระจกขนาดใหญ
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย
ในงานวิจัยนี้จะจํา กัดขอบเขตของงานอยูที่การสรางและทดสอบสมรรถนะของโรงอบแหง
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย แ บบเรื อ นกระจกที่ ใ ช โ พลี ค าร บ อเนตเป น ฉนวนโปร ง แสงและการพั ฒ นา
แบบจําลองทางคณิตศาสตรของโรงอบแหงดังกลาว

บทที่ 2
ทฤษฎี
ในบทนี้จะกลาวถึงหลักการทางวิชาการพื้นฐานที่เกี่ยวของกับ ยางพารา การอบแหงผลิตผล
ทางการเกษตร และงานการวิ จัย เกี่ ย วกั บ การอบแห ง ยางพาราแผ น ด ว ยเครื่ อ งอบแห ง พลั ง งาน
แสงอาทิตยที่ผานมาตามรายละเอียดดังนี้
2.1 ความรูเกี่ยวกับยางพารา
2.1.1 ความเปนมาของยางธรรมชาติ (องคกรสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ,
2555)
ยางธรรมชาติหรือยางพารา มีชื่อวงศ (Family) วา Euphorbiacea จีนัส (Genus)
Hevea สปชีส (Species) brasiliensis ชื่อสามัญ (Common name) คือ para rubber
(Ensicopidai, 2012) เริ่มตนจากชาวพื้นเมืองในอเมริกากลางและอเมริกาใตเรียกตนไมที่ใหยางวา
คาอุทชุค (Caoutchouc) แปลวาตนไมรองไห จนถึงป พ.ศ. 2313 (ค.ศ.1770) โจเซฟ พริสลี่ จึง
พบวา ยางสามารถลบรอยดําของดินสอไดโดยที่กระดาษไมเสีย จึ งเรียกยางวา ยางลบหรือ ตัว ลบ
(Rubber) ซึ่งเปนคําเรียกยางเฉพาะในอังกฤษและฮอลแลนดเทานั้น สวนในประเทศยุโรปอื่นๆ ใน
สมัยนั้ นล วนเรียกยางวาคาอุทชุกทั้งสิ้น จนถึงสมัยที่โลกไดมีการปลู กยางกันมากในประเทศแถบ
อเมริกาใตนั้นจึงไดคนพบวา พันธุยางที่มีคุณภาพดีที่สุดคือ ยางพันธุ Hevea Brasiliensis ซึ่งมี
คุณภาพดีกวาพันธุ Hevea ธรรมดามาก จึงมีการปลูกและซื้อขายยางพันธุดังกลาวกันมาก และ
ศูนยกลางของการซื้อขายยางอยูที่เมืองทาชื่อพารา (Para) บนฝงแมน้ําอเมซอน ประเทศบราซิล ดวย
เหตุดังกลาวยางพันธุ Hevea Brasiliensis จึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวายางพาราและเปนชื่อที่ ใชเรียก
กันแพรหลายจนถึงทุกวันนี้
2.1.2 วิวัฒนาการของยาง (องคกรสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2555)
ปลายคริสตศตวรรษที่ 15 ป พ.ศ. 2036 คริสโตเฟอร โคลัมบัส ก็ไดพบวาชาว
พื้นเมืองบางเผาทั้งในอเมริกากลางและอเมริกาใตรูจักใชประโยชนจากยางพาราบางแล วเชนชาว
พื้นเมืองในอเมริกากลางที่ทํารองเทาจากยางพาราโดยการใชมีดฟนตนยางพาราแลวรองน้ํายางใส
ภาชนะ หลังจากนนั้น จึงเอาเทาจุมลงไปในน้ํายางพารานั้นหรือเอาเทาวางไวบนภาชนะแลวเทน้ํา
ยางพาราราดลงบนเทา ก็จะไดรองเทาที่เขากับเทาพอดี หรือบางเผาในอเมริกาใตทําเสื้อกันฝนและผา
กันน้ําจากยางพารา หรือเผามายันในอเมริกาใตที่ทําลูกบอลดวยยางพารา แลวนํามาเลนโดยการให
กระเดงขึ้นลงเพื่อเปนการสักการะเทพเจา (Robert, 1987)
เมือ่ โคลัมบัสเดินทางกลับยุโรปก็ไดนําวัตถุประหลาดนั้นกลับไปดวยโคลัมบัสจึงเปนชาวยุโรป
คนแรกที่ไดมีโ อกาสสัมผัสยางพาราและนํายางพาราเขาไปเผยแพรในยุ โรป การนํายางพาราจาก
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อเมริกาใตไปยุโรปตองใชเวลานานหลายเดือนทําใหน้ํายางพากราจะจับตัวกันเปนกอนเสียกอน ดังนั้น
ยางพาราที่เขามาในยุโรปสมัยแรกๆ นั้นจึงเปนยางพาราที่ผลิตเปนสินคาแลว เนื่องจากมนุษยยังไม
รูจักวิธีที่จะทําใหน้ํายางพาราที่จับตัวกันเปนกอนใหละลายและทํา เปนรูปทรงที่ตองการได ดังนั้นการ
ผลิตยางพาราจึงตองทําทันทีหลังจากไดน้ํายางพารามากอนที่น้ํายางจะจับตัวกันเปนกอน ในอเมริกา
กลางและอเมริกาใตเชนในประเทศเม็กซิโกก็มีหลักฐานวาไดมีการใชประโยชนจากยางกันบางแลว
เชน ทําผายางกันน้ํา ลูกบอลและเสื้อกันฝนเปนตน
ตนยางพาราไดถูกนําเขามาปลูกในประเทศไทยประมาณหลัง พ.ศ. 2425 ซึ่งชวงนั้นไดมีการ
ขยายเมล็ดกลายางพารานําไปปลูกในประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย และมีหลักฐานเดนชัดวาเมื่อป พ.ศ.
2442 พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี เปนผูที่นําตนยางพารามาปลูกที่อําเภอกันตังจังหวัดตรังเปน
ครั้งแรก จากนั้นพระยารัษฎานุประดิษฐไดสงคนไปเรียนวิธี การปลูกยางพาราเพื่อมาสอนประชาชน
นักเรียนของทานที่สงไปเรียนก็ลวนแตเปนเจาเมือง นายอําเภอ กํานัน และผูใหญบาน และสั่งให
กํานัน ผูใหญบานนําพันธุยางพาราไปแจกจาย และสงเสริมใหราษฎรปลูกทั่วไป และชาวบานเรียก
ยางพารานี้วายางเทศา ตอมาราษฎรไดนําเขามาปลูกเปนสวนยางมากขึ้น หลังจากนั้นไดมีการขยาย
พื้นที่ปลูกยางพาราไปในจังหวัดภาคใต ตั้งแตชุมพรลงไปถึงจังหวัดที่ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย
ปจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งประเทศประมาณ 12 ลานไร กระจายกันอยูในภาคใต
ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไดเจริญ
รุดหนาเรื่อยมาจนทําใหประเทศไทยเปนประเทศที่ผลิต และสงออกยางพาราไดมากที่สุดในโลก (กรม
วิชาการการเกษตร, 2543)
2.1.3 สวนประกอบของน้ํายางพารา (วิภาวี พัฒนกุล และคณะ, 2554)
ยางเปนวัสดุพอลิเมอรชนิดหนึ่ง และเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ยางตางๆ ยางที่ไดจากตนพืช เรียกวายางธรรมชาติ (natural rubber) ยางมีสมบัติที่เปนเอกลักษณ
คือ ความยืดหยุน (elasticity) เมื่อใหแรงดึงหรือกดยาง ยางจะยืดหรือยุบไดและสามารถกลับสู สภาพ
เดิมไดเมื่อปลอยใหยางเปนอิสระ นักอุตสาหกรรมยางจึงเรียกยางวา อิลาสโตเมอร elastomer) ยาง
ธรรมชาติไดมาจากพืชที่ใหยางไดซึ่งมีมากมายกวา 200 พันธุ แตพืชที่มีความสําคัญนํามาใชในเชิง
การคาไดมีเพียงไมกี่ชนิด ยางพารา (Hevea brasiliensis) เปนพืชที่ปลูกกันอยางกวางขวางในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตและถูกนามาใชประโยชนอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง การ
เก็บผลผลิตน้ํายางจากตนใชวิธีการกรีดเปลือกยาง น้ํา ยางที่ไดมีปริมาณเนื้อยางแหงประมาณ 20 –
45% มีโครงสรางทางเคมีของยาง เปน cis-1, 4-Polyisoprene
ความหมายของน้ํายาง น้ํายาง (latex) มาจากภาษาละติน หมายถึงของเหลว (liquid) หรือ
ของไหล (fluid) ในบางครั้งก็มีการใหความหมายวาเปนของเหลวหรือของไหลที่มีลักษณะคลายน้ํานม
(milky) โดยเฉพาะของไหลที่ มีส วนประกอบของน้ํา ในระยะเวลา 10 ปกอนศตวรรษที่ 19
นักพฤกษศาสตรใหความหมายของน้ํา ยางวา เปนน้ําจากเนื้อเยื่อพืชที่มีลักษณะคลายน้ํานมสีขาว
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ตอมากลางศตวรรษที่ 19 น้ํายางจึงเปนคําที่ใชกันทั่วไปในอุตสาหกรรมยาง ความหมายของน้ํายาง
ทางดานวิทยาศาสตรพอลิเมอรและเทคโนโลยี เปนสารพอลิเมอรที่มีการกระจายตัวแบบคอลลอยดใน
ตัวกลางที่มีน้ําเปนสวนประกอบ ดังนั้นน้ํายางธรรมชาติที่ไดจากตนยางพารา Hevea brasiliensis
จึงเปนสารพอลิเมอรของอนุภาคยางที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูงกระจายตัวอยูในตัวกลางทีเ่ ปนน้ํา
สวนประกอบของน้ํา ยางสด น้ํายางจากต นยางพาราขณะที่ยังสดจะมีสีขาว หรือสีครี ม
สามารถไหลไดเองโดยอิสระ มีความหนืดประมาณ 12 - 15 เซนติพอยส centipoises) ความหนา
แนนประมาณ 0.975 - 0.980 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร (g/cm3 ) และคาความเปนกรดดาง (pH)
6.5 - 7.0 รูปรางของอนุภาคยางเปนรูปกลมหรือรูปลูกแพรขนาด 0.05 - 5 ไมโครเมตร น้ํายางสด
เปนสารแขวนลอยของอนุภาคยางในของเหลวที่เรียกวา ซีรัม (serum) อนุภาคยางดังกลาวเปนสาร
พอลิเมอรไฮโดรคารบอนที่มีชื่อทางเคมีวา 1, 4 - พอลีไอโซพรีน ที่มีโครงสรางโมเลกุลแบบ ซิส (cis 1, 4 - polyisoprene) ประกอบดวยมอนอเมอร monomer) ของไอโซพรีน (isoprene) ซึ่งมี
คารบอน (carbon, C) 5 อะตอม กับไฮโดรเจน (hydrogen, H) 8 อะตอม ตอกันจํานวนมากเปนสาย
โซโมเลกุลยาวดังแสดงในรูปที่ 2.1

รูปที่ 2.1 โครงสรางของยางพารา (วิภาวี พัฒนกุล และคณะ, 2554)
2.1.4 ยางแผนผึ่งแหง (สุรศักดิ์ สุทธิสงค และคณะ, 2537)
ยางแผนผึ่งแหงหมายถึงยางพาราแผนที่ทําใหแหง โดยไมจํากัดวาจะเปนอากาศรอน
หรืออากาศธรรมดา มีสีใสซึ่งมีขั้นตอนการผลิตเชนเดียวกับยางแผนรมควันแตจะตองมีการควบคุมแต
ละขั้นตอนอยางพิถีพถิ ันและทําใหแหงโดยไมตองรมควัน ตามปกติจะผึ่งลมไวในที่รมหรือโรงอบความ
รอนที่ปราศจากควันและจะตองไมมีการเติมสารอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสารที่ไดรับการยกเวนเชนสาร
ฟอกสี โซเดียมไบซัลไฟทสําหรับฟอกสี และพาราไนโตรฟนอลสําหรับปองกันเชื้อรา
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2.1.5 การทดสอบมาตรฐานยางแผน (สถาบันวิจัยยาง, 2540)
ตัวแปรสําคัญที่มีผลตอการบงบอกคุณภาพของยางแผน ไดแก
1) ปริมาณสิ่งสกปรก
สิ่งสกปรกมีความสําคัญตอกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา ถายางพารามี
ปริมาณสิ่งสกปรกสูง จะมีผลตอกระบวนการแปรรูป และคุณภาพของผลิตภัณฑสําเร็จ รูป ดังนั้นจึง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองควบคุมการผลิตยางใหมีปริมาณสิ่งสกปรกนอยที่สุดโดยคิดเปนรอยละไดดังนี้
ปริมาณสิ่งสกปรก = (น้ําหนักของสิ่งสกปรก/น้ําหนักของชิ้นทดสอบ) x 100%
หรือ ปริมาณสิ่งสกปรก =
เมื่อ

AD
BD
WD

BD - A D
×100%
WD

(2.1)

คือน้ําหนักตัวกรอง, [g]
คือน้ําหนักตัวกรองพรอมสิ่งสกปรก, [g]
คือน้ําหนักของชิ้นทดสอบ, [g]

2) ปริมาณเถา
เถาในยางพาราประกอบไปดวยเกลืออนินทรีย คารบอเนตออกไซด ฟอสเฟตของ
โพแทสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียม โซเดียม หรือเถาอาจเปนพวกซิลิกาที่มีอยูในยางเองหรือปนมา
จากภายนอกปริมาณเถาเปนตัวบงชี้ปริมาณแรธาตุที่มีอยูในยางดิบ และชวยบงชี้วามีการเติมสารตัว
เติม (filler) ลงไปชวยเพิ่มน้ําหนักยางหรือไม โดยปริมาณเถาคิดเปนรอยละได ดังนี้
ปริมาณเถา = (น้ําหนักเถา/น้ําหนักชิ้นทดสอบ) x 100%
หรือ ปริมาณเถา =
เมื่อ

BA
AA
WA

BA - A A
×100%
WA

(2.2)

คือน้ําหนักถวยทนความรอน, [g]
คือน้ําหนักถวยทนความรอนพรอมเถา, [g]
คือน้ําหนักชิ้นทดสอบ, [g]

3) ปริมาณสิ่งระเหย
สิ่งระเหยภายในยางสวนมากเปนความชื้น ถามีปริมาณสูงจะทําใหเกิดราไดงาย มี
กลิ่นเหม็น และเกิดปญหาระหวางกระบวนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ โดยทําใหแผนยางลื่น บดผสม
กับสารเคมีอื่นไดยาก โดยปริมาณสิ่งระเหยคิดเปนรอยละไดดังนี้
ปริมาณสิ่งระเหย = (น้ําหนักสิ่งระเหย/น้ําหนักชิ้นทดสอบกอนอบ) x 100%
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หรือ ปริมาณสิ่งระเหย =
เมื่อ

AV
BV

A V - BV
×100%
AV

(2.3)

คือน้ําหนักชิ้นทดสอบกอนอบ, [g]
คือน้ําหนักชิ้นทดสอบหลังอบ, [g]

4) ปริมาณไนโตรเจน
ไนโตรเจนในยางสวนใหญอยูในรูปของโปรตีน ดังนั้นปริมาณไนโตรเจนจึงเปนตัว
บงชี้วาในยางดิบมีโปรตีนอยูมากนอยเพียงใด เพื่อปองกันไมใหผูผลิตนําหางน้ํา ยางซึ่งมีปริมาณ
ไนโตรเจนสูงมาผลิตยาง โดยปริมาณไนโตรเจนคิดเปนรอยละไดดังนี้
ปริมาณไนโตรเจน =
เมื่อ

V1
V2
MN
WN

(V1 - V2 )MN
×0.028×100%
WN

(2.4)

คือปริมาณสารละลายกรดกํามะถันที่ใชในการไนเตรทตัวอยาง, [ml]
คือปริมาณสารละลายกรดกํามะถันที่ใชในการไนเตรท, [ml]
คือความเขมขนของสารละลายกรดกํามะถัน, [โมลาร]
คือน้ําหนักชิ้นทดสอบ, [ml]

5) ดัชนีความออนตัว
ดัชนีความออนตัวของแผนยางแสดงถึงความตานทานของยางดิบตอการแตกหักของ
โมเลกุลที่อุณหภูมิสูง ยางที่มีดัชนีความออนตัวสูงแสดงวามีความตานทานตอการแตกหักของโมเลกุล
สูง โดยดัชนีความออนตัวคํานวณไดจาก
PRI =
เมื่อ
เวลา 30 นาที

PRI
P0
P30

P30
×100
P0

(2.5)

คือดัชนีความออนตัว (plasticity retention index)
คือมัธยฐานคาความออนตัวของยางชุดที่ไมไดอบ
คือมัธยฐานคาความออนตัวของยางชุดที่ผานการอบที่อุณหภูมิ 140°C เปน
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6) สีของยางพารา
การวัดสีของยางพาราอบแหงทําไดดวยการใช เครื่องวัดสี Minolta Camera ใน
ระบบ Hunter Lab จะใหคาสี L เปนคาความสวาง (Lightness) คาสี a เปนคาสีแดงและสีเขียว
(Redness/Greeness) และคาสี b เปนคาสีเหลืองและสีน้ําเงิน (Yellowness/Blueness) โดยที่คาสี
L* คือคาแสดงความสวางของสีมีคาอยูในชวง 0 ถึง 100 กรณีถา L* มี คาเปน 0 หมายถึงมืด
(darkness) แตถามีคาเปน 100 หมายถึง สวาง (lightness) คาสี a* คือแสดงความเปนสีแดงและ
เขียว (redness/greenness) กรณีถา a* มีคาเปนบวก หมายถึงสีแดงและกรณีถ า a* มีคาเปนลบ
หมายถึงสีเขียว คาสี b* คือแสดงความเปนสีเหลืองและน้ําเงิน (yellowness/blueness) กรณีถา b*
มีคาเปนบวก หมายถึงสีเหลืองและกรณีถ า b* มีคาเปนลบ หมายถึงสีน้ําเงิน (Lopez Camelo and
Gomez, 2004, Krokida, et. al, 1998, Maskan, 2001)
2.2 พื้นฐานการอบแหง (Bakker-Arkemar and Hall, 1974)
2.2.1 สมบัติของวัตถุชื้น
2.2.1.1 ความชื้นของวัตถุชื้น
วัตถุชื้นประกอบดวยของแข็ง และความชื้น โดยทั่วไปเปนน้ําในสถานะ
ของเหลว เราสามารถบอกปริ ม าณความชื้น ของวั ตถุ ชื้ น ในรู ป ของความชื้น มาตรฐานเป ย กหรื อ
มาตรฐานแหง ดังนี้
mw
(2.6)
Mw =
mw + ms

Md

เมื่อ

Mw
Md
mw
ms

=

mw
ms

(2.7)

คือความชื้นมาตรฐานเปยก, [kg/kg]
คือความชื้นมาตรฐานแหง, [kg/kg]
คือมวลของของเหลว ในปริมาตรที่พิจารณา, [kg]
คือมวลของของแข็ง ในปริมาตรที่พิจารณา, [kg]

ความชื้นมาตรฐานเปยกมักนิยมใชในทางการคา และสําหรับความชื้นมาตรฐานแหงมักใชใน
การคํานวณ และการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร
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2.2.1.2 ลักษณะการเกาะตัวของน้ําบนวัตถุชื้น (เสริม จันทรฉาย, 2540)
น้ําที่เกาะตัวกับของแข็งในวัตถุชื้นสามารถแบงไดเปน 4 ชนิด คือ
1) น้ําอิสระ (free water)
2) น้ําสารละลาย (solvent water)
3) น้ําที่เกาะตัวโดยแรงวันเดอวาลล (water attached with Van de Waal
force)
4) น้ําโมเลกุลเดี่ยว (mono-molecule water)

1.น้ําอิสระ
2.น้ําที่เปนตัวทําละลาย
3.น้ําวันเดอวาลล
4.น้ําโมเลกุลเดี่ยว

รูปที่ 2.2 แสดงแผนภูมิน้ําประเภทตางๆในวัตถุชื้น (Bakker-Arkemar and Hall, 1974)
การเกาะของน้ําแบบน้ําอิสระจะอยูที่ชั้นนอกสุดของผิวของของแข็ง สวนการเกาะตัวของน้ํา
แบบอื่นจะอยูถัดลงมาจนถึงการเกาะตัวของน้ําแบบน้ําโมเลกุลเดี่ยว ซึ่งอยู ที่บริเวณผิ วสัมผัสของ
ของแข็ง ในการแยกน้ําแบบอิสระจะใชพลังงานนอยที่สุด สวนน้ําแบบโมเลกุลเดี่ยวจะใชพลังงานใน
การแยกน้ําออกจากวัตถุชื้นมากที่สุด
2.2.1.3 ความชื้นสมดุล (equilibrium moisture content) (Sodha et. al,
1987)
วัตถุชื้นจะมีการรับและดูดความชื้นจากอากาศรอบๆ จนกระทั่งความชื้นมี
คาคงที่หรืออยูในสภาวะสมดุล กับอากาศแวดลอม เรียกความชื้นนี้วา ความชื้นสมดุล ความชื้นสมดุล
จะขึ้นกับธรรมชาติของวัตถุ อุณหภูมิ และความชื้น สั มพัทธของอากาศ ซึ่งสามารถหาไดโ ดยการ
ทดลอง
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2.2.1.4 วอเตอรแอคติวิตี (water activity) (Iglesias and Chirife, 1982)
น้ํา ที่อ ยูใ นวั ส ดุ ชื้น ประเภทไฮโกรสโครป ก จะมีค วามดั นไอน้ํ า (vapors
pressure) ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณของน้ํา ชนิดของน้ํา โครงสรางของวัสดุชื้น และสภาพทางชีวเคมีของ
วัสดุชื้นนั้นๆ ในทางเทคโนโลยีการอาหารจึงไมมีการกําหนดพารามิเตอรที่จะบอกบทบาทของน้ําใน
วัสดุชื้นในรูปของวอเตอรแอคติวิตี (water activity) ซึ่งจะเปนอัตราสวนของความดันไอน้ําในวัสดุชื้น
ตอความดันไอน้ําของน้ําอิสระ (free water) หรือน้ําที่อยูนอกวัสดุชื้น หรือเขียนเปนสมการไดดังนี้

aw =
เมื่อ

aw
P
P0

P
P0

(2.8)

คือวอเตอรแอคติวิตี, [ - ]
คือความดันไอน้ําในวัตถุชื้น, [ Pa ]
คือความดันไอน้ําของน้ําอิสระ, [ Pa ]

เมื่อนําวัสดุชื้นไปวางอยูในอากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ rh และอุณหภูมิ T วัตถุชื้นจะมีการดูด
หรื อคายความชื้นจนกระทั่งถึงจุ ดสมดุล ในสภาพดังกล าววอเตอรแอคติวิตีจ ะมีความสัมพันธกับ
ความชื้นสัมพัทธดังสมการ

aw =
เมื่อ

aw
rh

rh
100

(2.9)

คือวอเตอรแอคติวิตี, [ - ]
คือความชื้นสัมพัทธ , [%]

เนื่องจากวอเตอรแอคติวิตีเปนคาความดันไอน้ําในผลิตผลเมื่อ เทียบกับความดันไอน้ําของน้ํา
อิสระ ดังนั้นวอเตอรแอคติวิตีจึงมีผลตอคุณสมบัติทางฟสิกสและชีวเคมีของผลิตผลดังนี้
(1) ผลตอการเจริญเติบโตของราและแบคทีเรีย เชน แบคทีเรียสวนใหญไมสามารถเติบโต
เมื่อคาวอเตอรแอคติวิตีของผลิตผลมีคาต่ํากวา 0.60
(2) ผลตอปฏิกิริ ยาเอมไซเมติก โดยปฏิกิริ ยาดังกล า วบางชนิดที่เกิดขึ้น ในผลิต ผลที่มี
ความชื้นต่ําโดยไมตองถูกกระตุนดวยความรอน มีการพบวาปฏิกิริยานี้มีความสัมพันธ
กับ วอเตอรแอคติวิตีของผลิตผลนั้น
(3) ผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของวัตถุชื้น มีผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาในผลิตผล
บางชนิด การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเปนผลมาจากวอเตอรแอคติวิตีโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในกรณีการอบแหงแบบแชเยือกแข็ง (freeze drying)
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2.2.1.5 ซอบชันไอโซเทอม (sorption isotherm) (Sodha et. al, 1987)
โดยทั่วไป ความชื้นสมดุลของผลิตผลจะมีความสัมพันธกับวอเตอรแอคติวิตี
ถากําหนดใหอุณหภูมิคงที่ กราฟที่แสดงความสัมพันธระหวางความชื้นสมดุลกับวอเตอรแอคติวิตีจะ
เรียกวา ซอบชันไอโซเทอม (sorption isotherm) โดยทั่วไปจะมีลักษณะเปนกราฟรูปซิกมอยด
(sigmoid) โดยเสนของอุณหภูมิสูงจะอยูดานลาง ดังตัวอยางในกราฟรูปที่ 2.3

รูปที่ 2.3 sorption isotherm ของผลิตผลการเกษตรทั่วไป (Sodha et. al, 1987)
ในการควบคุมความชื้นสั มพัทธของอากาศสามารถทําไดโดยใชกรดหรือสารละลายเกลื อ
อิ่มตัว กรดซัลฟูริก (sulfuric acid) และกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) ที่มีความเขมขน
ตางๆ สามารถควบคุมความชื้นของอากาศระหวาง 0 ถึง 100 % ได โดยความดันไอเหนือสารละลาย
กรดจะขึ้นกับความเขมขนและอุณหภูมิของกรด โดยทั่วไปไมนิยมใชกรดเพราะมีอันตรายและมีการ
เปลี่ยนแปลงของความชื้นสัมพัทธในขณะทําการทดลอง เนื่องจากการเพิ่มหรือลดของความเขมขน
ของกรด
สารละลายเกลืออิ่มตัวมีความปลอดภัยในการใชมากกวาสารละลายกรดและสามารถควบคุม
ความชื้นสัมพัทธไดดีกวาสารละลายกรด เพราะความชื้นสัมพัทธเหนือสารละลายไมเปลี่ยนแปลงขณะ
ทําการทดลอง เราสามารถใชเกลือชนิดตางๆ ควบคุมความชื้นสัมพัทธ 10 - 95%
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2.2.1.6 ความรอนแฝง (latent heat) (Sodha et. al, 1987)
ความรอนแฝง คือปริมาณความรอนที่ตองใชในการระเหยน้ําออกจากวัตถุ
ชื้นซึ่งมีคาขึ้นกับชนิดและความชื้นของวัตถุ ตัวอยางความรอนแฝงของผลิตผลการเกษตร แสดงในรูป
ที่ 2.4

รูปที่ 2.4 แสดงการแปรคาของความรอนแฝงของผลิตผลการเกษตร (Sodha et. al, 1987)
ความรอนแฝงของผลิตผลการเกษตรสามารถเขียนในรูปของสูตร เอ็มไพริคัลได

L
=1 + a exp( - bMd )
Lc
เมื่อ

L
L'
Md
a, b

(2.10)

คือความรอนแฝงของวัตถุชื้น, [J/kg]
คือความรอนแฝงของน้ํา, [J/kg]
คือความชื้นของวัตถุ [%, db]
คือคาคงที่ ขึ้นกับชนิดของวัตถุ

นอกจากนี้ยังมีสมบัติความรอนอื่นๆ ของวัตถุชื้นที่มีผลตอการอบแหง เชน ความรอนจําเพาะ
(specific heat) สภาพนําความรอน (heat conductivity) สัมประสิทธิ์การพาความรอน
(convective heat transfer coefficient) และพื้นที่ผิวตอปริมาตรวัตถุ เปนตน สมบัติเหลานี้มักจะ
ขึ้นกับความชื้นของวัตถุ และหาไดโดยการทดลอง
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2.2.2 สมบัติของอากาศชื้น (properties of moist air) (Bakker-Arkemar and Hall,
1974)
อากาศซึ่งใชเปนตัวกลางในการพาความรอนไปสูวั ตถุชื้น และพาความชื้นจากวัตถุ
นั้นออกมาภายนอก จะประกอบดวยอากาศแหงและไอน้ํา ซึ่งมีสมบัติแสดงไดดวยตัวแปร 7 ตัว ดังนี้
1) อุณหภูมิกระเปาะแหง (Tab)
2) อุณหภูมิกระเปาะเปยก (Twb)
3) อุณหภูมิจุดน้ําคาง (dew-point temperature)
4) ความชื้นสัมพัทธ (relative humidity, rh)
5) ความชื้นสัมบูรณ (absolute humidity) หรืออัตราสวนความชื้น (humidity ratio)
6) เอนทาลป (enthalpy) เปนพลังงานที่สะสมอยูในอากาศชื้น
7) ปริมาตรจําเพาะ (specific volume) เปนปริมาตรอากาศชื้นตอน้ําหนักอากาศแหง
ตัวแปรทั้ง 7 มีความสัมพันธกันและสามารถแสดงเปนแผนภูมิอากาศชื้น (psychometric
chart) ดังรูปที่ 2.5 ในกระบวนการอบแหง สมบัติของอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงดังที่แสดงไวใน
แผนภูมิดังกลาว

รูปที่ 2.5 แสดงแผนภูมิอากาศชื้นและการเปลี่ยนแปลงสมบัติของอากาศที่ใชในการอบแหง
(Bakker-Arkemar and Hall, 1974)
ในกระบวนการอบแหง อุณหภูมิกระเปาะแหงของอากาศจะลดลงเขาหาอุณหภูมิจุดน้ําคาง
ในขณะที่อุณหภูมิกระเปาะเปยกจะมีคาคงที่ดังเสน AB ในแผนภูมิอากาศชื้นของรูปที่ 2.5 เมื่ออากาศ
ชื้นถูกทําใหรอนขึ้นโดยไมมีการเพิ่มหรือลดปริมาณไอน้ํา อัตราสวนความชื้นจะมีคาคงที่ แสดงไดดวย
เสนตรง AC ในรูปที่ 2.5 ถานําอากาศรอนนี้ไปใชในการอบแหง อุณหภูมิกระเปาะแหงจะลดลง และ
ความชื้นสัมพัทธจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากอากาศถายเทความรอนใหกับวัตถุชื้นและรับความชื้นจากวัตถุนั้น
การเปลี่ยนแปลงของอากาศนี้แทนไดดวยเสนตรง CD ในแผนภูมิอากาศชื้นรูปที่ 2.5
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2.2.3 ทฤษฎีการอบแหง (เสริม จันทรฉาย, 2540)
การอบแหง เปนการแยกน้ําออกจากวัตถุชื้น (moist material) โดยการทําใหน้ํา
เปลี่ยนสถานะเปนไอโดยอาศัยความรอน สําหรับการอบแหงผลิตผลทางการเกษตรมักเปนการอบแหง
แบบการพาความรอน (convective drying) โดยจะเปาอากาศรอนผานผลิตผลที่เปนวัตถุ ชื้น ความ
รอนจากอากาศจะถายเทไปยังวัตถุ ทําใหวัตถุมีอุณหภูมิสูงขึ้น น้ําในวัตถุจะเปลี่ยนสถานะเปนไอน้ํา
และระเหยออกมา การถายเทมวลของน้ําจากวัตถุชื้นไปยังอากาศจะหยุดเมื่อความดันไอน้ําที่ผิววัตถุ
เทากับความดันไอน้ําในอากาศ
Pv, sur = Pv

(2.11)

โดยที่ Pv,sur คือความดันของไอน้ําที่ผิววัตถุ
Pv
คือความดันไอน้ําในอากาศ

รูปที่ 2.6 แสดงการถายเทมวลและความรอนในการอบแหง (เสริม จันทรฉาย, 2540)
การเคลื่อนตัวของน้ําจากภายในวัตถุชื้นออกมาที่ผิว เปนกระบวนการที่ซับซอนและขึ้นกับ
โครงสรางของวัตถุนั้น ตัวอยางกระบวนการเหลานี้ไดแก การแพร (diffusion) การไหลภายในทอเล็ก
ในโครงสรางของวัตถุ (capillary flow) การไหลจากความดันออสโมติก (osmotic pressure) และ
การไหลเนื่ อ งจากแรงโน ม ถ ว งเป น ต น การสร า งแบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร สํ า หรั บ อธิ บ าย
กระบวนการเหลานี้มีความซับซอนมาก
ในการอบแหงผลิตผลทางการเกษตร การลดลงของความชื้นจะมีลักษณะดังรูปที่ 2.7 หรือ
แสดงในรูปของอัตราการแหง (drying rate) ดังรูปที่ 2.8

15

รูปที่ 2.7 แสดงการลดลงของความชื้นในการอบแหงผลิตผลการเกษตรทั่วไป (Sodha et. al, 1987)

รูปที่ 2.8 แสดงอัตราการแหงของผลิตผลการเกษตรระหวางการอบแหง (Sodha et. al, 1987)

โดยทั่วไปอัตราการแหงของผลิตผลการเกษตรจะแบงไดเปน 2 ชวง ไดแกชวงอัตราการแหง
คงที่ (constant-rate regime) ซึ่งเปนชวงแรกของการอบแหง และชวงอัตราการแหงลดลง (fallingrate regime) ซึ่งตอจากชวงแรก ในชวงอัตราการแหงคงที่การระเหยของน้ําจะเกิดที่ผิวของผลิตผล
ลักษณะการระเหยจะคลายกับการระเหยน้ําจากภาชนะ เราสามารถเขียนอัตราการแหงในชวงเวลานี้
เปนรูปสมการไดดังนี้
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dM hc A
= (Ta - Tsur )
dt L
เมื่อ dM/dt
hc
A
L
Ta
Tsur

(2.12)

คืออัตราการแหง, [kg/s]
คือการนําความรอนของฟลมอากาศที่อยูเหนือผิวผลผลิต(thermal
conductance of air film), [W/m2-K]
คือพื้นที่ผิวของผลิตผล, [m2]
คือความรอนแฝงของน้ําในผลิตผล, [J/kg]
คืออุณหภูมิของอากาศที่ใชในการอบแหง, [°C]
คืออุณหภูมิที่ผิวของผลผลิต, [°C]

สําหรับชวงที่อัตราการแหงลดลง (falling-rate regime) โดยทั่วไปเราสามารถเขียนอัตราการ
แหงในรูปสมการไดดังนี้

dM
= -k (M - Me )
dt
เมื่อ

Me
M
k

(2.13)

คือความชื้นสมดุล (equilibrium moisture content) ของผลผลิต
คือความชื้นของผลิตผล
คือคาคงที่การอบแหง (drying constant)

2.2.4 ผลของตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอการอบแหง
ตัวแปรสําคัญที่มีผลตอการลดลงของความชื้นของวัตถุมีดังนี้
(1)
อุณหภูมิอากาศที่ใชในการอบแหง ถาอุณหภูมิที่ใชในการอบแหงมีคาสู ง
อัตราการแหง (drying rate) จะมีคาสูงกวากรณีของอากาศที่มีอุณหภูมิต่ํา
(2)
ความชื้นสัมพัทธ อากาศที่มีความชื้นสัมพัทธต่ําจะสามารถรับความชื้น ที่
ถายเทจาก วัตถุชื้นไดมากกวากรณีที่อากาศมีความชื้นสัมพัทธสูง
(3)
ความเร็วอากาศที่ไหลผานวัตถุชื้น ถาความเร็วอากาศมีคาสูงความชื้นจาก
วัตถุ จะถายเทออกมาสู อากาศไดดีกวากรณีอากาศที่อยูนิ่งหรือเคลื่อนที่
ดว ยความเร็ ว ต่ํ า แตผ ลดั ง กล า วจะมี ค อ นข า งน อยเมื่ อ เที ย บกั บ ผลจาก
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศ
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2.2.5 ประเภทของการอบแหง (Bakker-Arkemar and Hall, 1974)
การอบแหงแบบพาความรอน โดยทั่วไปแบงไดเปน 2 แบบ คือ
1) การอบแหงชั้นบาง (thin layer drying)
การอบแหงแบบนี้ วัตถุชื้นจะเรียงเปนชั้นบางๆ หรือเพียงหนึ่งชั้นของเมล็ด
พืชกรณีที่การอบเมล็ดพืชแบบชั้นบาง การลดลงของความชื้น สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้

M t - Me
= exp( - kt)
M0 - Me
เมื่อ

M(t)
Me
M0
k

(2.28)

คือความชื้นขณะเวลา t
คือความชื้นสมดุล
คือความชื้นเริ่มตน
คือคาคงที่การอบแหง

2) การอบแหงชั้นหนา (deep bed drying)
เปนการอบแหงที่วัตถุวางซอนกันหลายชั้น ตัวอยางเชน การอบแหงขาวใน
เครื่องอบแหงแบบใชอากาศแวดลอม (in-bin drying) ในการคํานวณการลดลงของความชื้นในระบบ
อบแหง โดยทั่วไปจะพิจารณาวา การอบแหงชั้นหนาประกอบดวยการอบแหงชั้นบางหลายๆ ชั้น เรียง
ซอนกัน และทําการหาสมการสมดุลของมวลและพลังงานที่เกิดขึ้นในแตละชั้น
2.3 การอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
การอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเปนการอบแหงผลผลิตโดยใชความรอนจากพลังงานแสงอาทิตย
เพื่อระเหยน้ําจากผลิตผล โดยทั่วไปจะอาศัยการพาความรอน (convective heat transfer)
โดยทั่วไปสามารถแบงการอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบพาความรอนไดเปน 2 แบบ คือ แบบการ
พาความนอนตามธรรมชาติ (natural convection circulation) ซึ่งอาศัยแรงลอยตัวเนื่องจากการ
พาความรอน และแบบการพาโดยการบังคับอากาศ (forced-convection circulation) ซึ่งอาศัย
แรงดันจากพัดลมเพื่อพาความรอนไปยังผลผลิต นอกจากนี้ยังอาจแบงชนิดของการอบแหงตามวิธีการ
รับรังสี โดยสามารถแบงได 4 แบบ ไดแก แบบรับรังสีโดยตรง (direct) แบบรับรังสีโดยออม
(indirect) แบบผสม (direct-indirect) แบบเรือนกระจก (greenhouse) สําหรับรายละเอียดของ
เครื่องอบแหงชนิดตางๆ จะกลาวในรายละเอียดดังนี้
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2.3.1 ระบบอบแหงแบบพาความรอนตามธรรมชาติ (Natural-convection solar
dryer) (Sodha et. al, 1987)
ระบบอบแหงแบบนี้ยังสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท
ก. แบบรับพลังงานแสงอาทิตยโดยตรง (direct mode)
ระบบอบแหงแบบนี้ รังสีดวงอาทิตยจะตกลงบนผลผลิต ที่ตองการอบแหง
โดยตรง ความชื้นจากผลิตผลจะถูกพาขึ้นไปดานบน โดยการไหลของอากาศที่เกิดจากการพาความ
รอนตามธรรมชาติ รังสีดวงอาทิตยจะสงผานวัสดุโปรงแสง ซึ่งอาจเปนพลาสติกหรือกระจกก็ได แผน
โปรงแสงดังกลาว ทําหนาที่ปองกันการสูญเสียความรอน โดยการพาความรอนและการแผรังสีความ
รอน ทั้งยังปองกันฝุนละออง ฝน และแมลงรบกวนตางๆ ดวย

รูปที่ 2.9 ระบบอบแหงแบบรับแสงอาทิตยโดยตรง (Sodha et. al, 1987)

ข. ระบบอบแหงแบบรับพลังงานแสงอาทิตยทางออม (indirect mode)
ระบบอบแหงแบบนี้จะมีแผงรับรังสีดวงอาทิตย ซึ่งทํางานโดยอาศัยการพา
ความรอนแบบธรรมชาติ (natural convection) อากาศรอนที่ไดจะลอยตัวและไหลผานผลิตผลที่
ตองการอบแหง
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รูปที่ 2.10 ระบบอบแหงแบบรับพลังงานแสงอาทิตยทางออม (Sodha et. al, 1987)
2.3.2 ระบบอบแหงแบบพาความรอนโดยบังคับอากาศ (forced-convection solar
dryer)
ก. แบบรับพลังงานแสงดวงอาทิตยโดยตรง
ระบบอบแหงแบบนี้ ผลผลิตที่ตองการอบแหงจะรับรังสีดวงอาทิตยโดยตรง
อากาศรอนจะถูกดูดผานผลิตผลโดยอาศัยพัดลมดังตัวอยางในรูป 2.11

รูปที่ 2.11 ระบบอบแหงแบบรับพลังงานแสงอาทิตยโดยตรงและใชพัดลม (Sodha et. al, 1987)
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ข.แบบรับพลังงานแสงอาทิตยทางออม (indirect mode)
ระบบอบแหงแบบนี้จะมีแผงรับรังสีดวงอาทิตยแบบแผนราบซึ่งทําหนาที่
ผลิตอากาศรอน แลวเปาหรือดูดผานสวนที่บรรจุผลิตผลซึ่งอยูตางหากจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย ดัง
ตัวอยางในรูปที่ 2.12

รูปที่ 2.12 ระบบอบแหงแบบรับพลังงานแสงอาทิตยทางออมและใชพัดลมดูดอากาศ
ค. แบบผสม
ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมนี้ จะประกอบดวยสวนบรรจุ
ผลิตภัณฑและสวนแผงรับรังสีดวงอาทิตย ตัวอยางเชน ระบบอบแหงแบบอุโมงคลม (solar tunnel
dryer) โดยผลิตภัณฑจะไดรับพลังงานความรอนทั้งจากแผงรับรังสีดวงอาทิตยและรังสีดวงอาทิตยที่
ตกกระทบผลิตภัณฑโดยตรง โดยมีพัดลมเปาอากาศจากแผงรับรังสีดวงอาทิตยเขาไปยัง สวนบรรจุ
ผลิตภัณฑ (รูปที่ 2.13)
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รูปที่ 2.13 ระบบอบแหงแบบอุโมงคลม (Janjai et. al, 2009)

ง. ระบบอบแหงแบบเรือนกระจก (greenhouse solar drying)
ระบบอบแหงนี้จะมีลักษณะเปนโรงเรือน ซึ่งปดคลุมดวยวัสดุโปรงแสง เชน
กระจก หรื อ พลาสติ ก ชนิ ด ต า งๆ เมื่ อ รั ง สี ด วงอาทิ ต ย ส อ งผ า นวั ส ดุ ดั ง กล า วเข า ไปตกกระทบยั ง
ผลิตภัณฑทําใหอุณหภูมิสูงขึ้น และแผรังสีอินฟราเรดออกมา แตรังสีดังกลาวผานแผนวัสดุโปรงแสง
ออกมาไดน อย ทํา ให ความร อนถูก กัก เก็ บ อยู ภ ายใน อุ ณหภูมิ อากาศภายในจึ งสู ง ขึ้น ช ว ยทํา ให
ผลิตภัณฑแหงไดเร็ว โดยความชื้นที่ออกมาจากผลิตภัณฑจะมีพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายความชื้นที่
ระเหยจากผลิตภัณฑออกมาสูอากาศแวดลอมภายนอก ตัวอยางระบบอบแหงแบบเรือนกระจกแสดง
ไวในรูปที่ 2.14
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รูปที่ 2.14 ระบบอบแหงแบบเรือนกระจกซึ่งพัฒนาที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Janjai et. al, 2009)
2.4 หลักการทํางานของระบบอบแหงแบบเรือนกระจก
เมื่อรังสีอาทิตยตกกระทบระบบอบแหงจะสงผานแผนโพลีคารบอเนตไปยังผลิตภัณฑที่อยูใน
ชั้นวาง บางสวนจะตกกระทบพื้นของระบบอบแหง ทําใหภายในระบบอบแหงมีอุณหภูมิสูงขึ้น และแผ
รังสีอินฟราเรดออกมา แตเนื่องจากรังสีอินฟราเรดเปนรังสีคลื่นยาว ซึ่งสวนมากไมสามารถผานแผน
โพลีคารบอเนตออกไปภายนอกไดจึงเก็บกักอยูภายในระบบอบแหง อุณหภูมิภายในสวนอบแหงจึง
สูงขึ้น ทําใหน้ําในผลิตภัณฑระเหยออกมา และถูกพัดลมดูดอากาศดานหลังของระบบอบแหงดูด
ออกไปภายนอก อากาศแวดลอมจะไหลผานชองระบายอากาศดานหนาเขามาแทนที่ (รูปที่ 2.15)
ความชื้นของผลิตภัณฑจึงคอยๆลดลง เนื่องจากผลิตภัณฑไดรับพลังงานทั้งจากรังสีดวงอาทิตยที่ตก
กระทบโดยตรง และจากอากาศรอนภายในสวนอบแหง ดังนั้นจึงทําใหผลิตภัณฑแหงเร็วกวาการตาก
แดดโดยวิธีธรรมชาติ นอกจากนี้ผลิตภัณฑภายในระบบอบแหงยังไมถูกรบกวนจากสิ่งสกปรกและการ
เปยกฝนดวย
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รังสีอาทิตย (คลื่นสั้น)

รังสีความรอน (คลื่นยาว)

รูปที่ 2.15 หลักการทํางานของระบบอบแหงแบบเรือนกระจก
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอบแหงยางพาราแผน
พงษศักดิ์ อยูมั่น และคณะ (2550) ทําการเปรียบเทียบการอบแหงยางพาราแผนดวย
พลังงานแสงอาทิตย และการอบแหงดวยการรมควัน โดยการศึกษาหองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
ขนาด 8.13 x 12.4 x 3.6 m และหองรมควันขนาด 3 x 10 x 5 m โดยทําการติดตั้งอุปกรณเพื่อเก็บ
ผลการทดลองของทั้ง 2 สถานที่ โดยที่หองรมควันจะวัดอุณหภูมิภายในหองอบยางทั้งหมด 6 จุด และ
ที่หองอบพลังงานแสงอาทิตยจะทําการวั ดอุณหภูมิทั้งหมด 10 จุด ในการเก็บผลอุณหภูมิจะเก็บทุกๆ
15 นาที ดังแสดงในรูปที่ 2.16

รูปที่ 2.16 (ก) หองรมควัญ (ข) หองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย โดยพงษศักดิ์ อยูมั่น และคณะ
(2550)
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พบว าอุ ณ หภูมิ แ วดล อ มไม มีผ ลกระทบต อ ห องรมควั น เนื่ อ งจากป จ จั ย ที่มี ผ ลโดยตรงต อ
อุณหภูมิหองคือการสันดาปของเชื้อเพลิงชีวมวล อุณหภูมิในหองรมควันคอนขางคงที่ โดยมีอุณหภูมิ
เฉลี่ย 57-60°C แตอุณหภูมิภายในหองอบพลังงานแสงอาทิตยจะขึ้นอยูกับอุณหภูมิแวดลอมโดยตรงมี
ผลทําใหอุณหภูมิภายในหองแตกตางกันมากโดยในชวงกลางวันอุณหภูมิสูงสุด 50°C และอุณหภูมิจะ
ต่ําลงเหลือ 25°C ในตอนกลางคืน ความชื้นเริ่มตนมาตรฐานเปยกของแผนยางหลังรีดที่หองรมควัน
และหองอบพลังงานแสงอาทิตยจะมีคา 75.55% และ 93% ตามลําดับ หลังการผึ่งแดดกอนนํายาง
เขาหองอบยางมีความชื้นเหลืออยู 48.26% และ 9.18% ตามลําดับ เมื่อทําการอบแหงความชื้น
สุดทายของแผนยางเทากับ 6.61% และ 2.71%
สุรจิตร พระเมือง (2552) ศึกษาโรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตยชนิดเรือนกระจก โดย
การออกแบบและสรางโรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตยชนิดเรือนกระจก ดังแสดงในรูปที่ 2.17

รูปที่ 2.17 โรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตยชนิดเรือนกระจก โดยสุระจิตร พระเมือง (2552)
โรงอบยางพาราแผนพลังงานแสงอาทิตยชนิดเรือนกระจกมีขนาด 3 x 6 x 3 m หลังคาโคง
ใชวัสดุสังกะสี ผนังรอบดานโปรงแสงทําจากแผนโพลีคารบอเนตใส สามารถบรรจุยางพาราได
ประมาณ 800 แผน จากผลการทดลองพบวาขอมูลอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธในอากาศ และควา
ความชื้นของยางพารา อุณหภูมิภายในมีคาสูงสุด 45°C ที่ปริมาณรังสีดวงอาทิตยเฉลี่ยรายชั่วโมง
ประมาณ 540 W/m2 และอุณหภูมิภายในโรงอบจะสูงกวาอุณหภูมิภายนอกเฉลี่ย 5.6°C ความชื้น
สัมพัทธของอากาศภายในจะต่ํากวาภายนอก 3.6% อบแหงยางพาราแผนจากความชื้นเริ่มตน 10.7%
(w.b.) เหลือความชื้นสุดทาย 1.5% (w.b.) ใชเวลาในการอบแหงยางยางพาราแผน 7-15 วัน
ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล และคณะ (2552) ศึกษาประสิทธิภาพโรงอบยางแผนพลังงานแสงอาทิตย
โดยทําการออกแบบและสรางโรงอบยางแผนพลังงานแสงอาทิตย โรงอบยางแผนพลังงานแสงอาทิตย
มีขนาด 2 x 2.5 x 3 m ผนังและหลังคาบุดวยสังกะสีทาสีดํา โดยมีปลองระบายความชื้นอยูบริเวณ
หลังคาโรงอบ มีประตูเขาออก 2 ดาน สามารถตากยางพาราได 372 แผน ดานลางทั้ง 4 ดานของโรง
อบมีแผงสําหรับรับความรอน จากดวงอาทิตยทําดวยแผนพลาสติกลอนเล็ก มีพื้นที่ 63 m มีความชัน

25

15 องศา โดยดานลางของแผงรับแสงอาทิตย ปูดวยดินทรายและหิน ตามลําดับ หนา 10 cm. เพื่อใช
สะสมความรอน

รูปที่ 2.18 โรงอบยางแผนพลังงานแสงอาทิตย โดยปรีดิ์เปรม ทัศนกุล และคณะ (2552)
พบวา ในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิภายนอกสูงเกิน 36°C ภายในโรงอบจะมีอุณหภูมิสูงถึง
49-52°C สามารถอบยางแผนดิบใหแหงไดภายใน 3-4 วัน โดยยางแผนดิบที่ไดมีคุณภาพดี มีความชื้น
ต่ํากวา 1% สีสวย และไมขึ้นรา เหมาะสําหรับพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
Tirawanichakul และคณะ (2011) ไดทําการสรางเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสําหรับ
อบแหงยางพาราแผน เครื่องอบแหงที่สรางขึ้นมีขนาดหองอบแหงเปน 1x1.2x1.5 m3 ทุกดานปดดวย
แผนพลาสติกและดานหนาไดตอกับแผงรับแสงอาทิตย เพื่อที่จะใหความรอนกับหองอบแหง ดานลาง
ของหองอบแหงมีชองอากาศไหลเขา 2 ชอง สวนดานบนของเครื่องอบแหงมีชองอากาศไหลออก 2
ชองเพื่อนําความชื้นออกจากเครื่องอบแหง

รูปที่ 2.19 โรงอบยางแผนพลังงานแสงอาทิตย โดย Tirawanichakul และคณะ (2011)
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ผลการทดลองพบวาอัตราการอบแหงจะเพิ่มขึ้นเมื่ อเพิ่มอุณหภูมิขาที่ไหลเขา ใหมีคาเพิ่มขึ้น
เวลาที่ใชในการอบแหงขึ้นอยูกับความหนาของแผนยางและอุณหภูมิ ที่เวลาเริ่มตนของการอบแหง
พบวาอัตราสวนความชื้นของตัวอยางเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และลดลงเรื่อยๆ เมื่อเลลาในการอบแหง
เพิ่มขึ้น
ทนงศักดิ์ ลาโพธิ์ และคณะ 2554 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องอบแหงยางแผนผึ่งแหงดวยลม
รอนและเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสําหรับการอบแหงยางแผนผึ่งแหง เพื่อใหไดเครื่องอบแหง
ที่มีประสิทธิภาพในการใชงาน ไดทําการวิเคราะหประสิทธิภาพเครื่องอบแหงยางแผนผึ่งแหงดวยลม
รอนและเครือ่ งอบแหงพลังงานแสงอาทิตย โดยทดลองอบแหงยางพาราแผนจํานวน 20 แผนตอครั้ง

รูปที่ 2.20 เครื่องอบแหงยางพาราแผนผึ่งแหงดวยลมรอน โดยทนงศักดิ์ ลาโพธิ์และคณะ (2554)

รูปที่ 2.21 เครื่องอบแหงยางพาราแผนผึ่งแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย โดยทนงศักดิ์ ลาโพธิ์
และคณะ (2554)
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จากการทดลองอบแหงยางพาราแผนผึ่งแหงดวยลมรอนและพลังงานแสงอาทิตยที่ความชื้น
เริ่มตน 17-20% มาตรฐานแหง จนมีความชื้นสุดทาย 1.5% มาตรฐานแหง ดวยอุณหภูมิอบแหง 4555°C ความเร็วลม 0.7 m/s พบวาการทดลองอบแหงยางพาราแผนผึ่งแหงดวยลมรอนที่อุณหภูมิ
50°C จะใชระยะเวลาในการอบแหงนอยที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีการอบแหงแบบพลังงานแสงอาทิตยและ
แบบธรรมชาติตามลํา ดับ โดยมีอัตราการอบแหงสูงกวาประมาณ 25-35% และผลการทดสอบ
คุณภาพทางกายภาพของยางพาราแผนภายหลังการอบแหง พบวาสีของยางมีสีเหลืองใสทั่วทั้ งแผน
ยางพาราแผนมีความยืดหยุนดี และเมื่อพิจารณาการหดตัวของยาง พบวาการอบแหงดวยลมรอนมีคา
รอยละการหดตัวสูงที่สุด เทากับ 7.13% ที่อุณหภูมิ 50°C ยางพาราแผนที่ไดภายหลังการอบแหง
นําไปประเมินราคาขายดวยศูนยวิจัยยางพารา จ. สงขลา พบวาเปนยางเกรดชั้นสองซึ่งดีกวายางที่
เกษตรกรชาวสวนยางผลิตมาขายทั่วไปที่เปนยางพาราเกรดชั้น 3 จากงานวิจัยที่ไดจึงเปนแนวทางใน
การอบแหงยางแผนสําหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ควรเลือกกระบวนการผลิตยางพาราแผนคุณภาพดี
ควรเตรียมยางพาราแผนที่มีความหนาไมเกิน 4 mm และในการอบแหงยางพาราแผนโดยการใชลม
รอนในการอบแหงไมควรใชอุณหภูมิอบแหงเกิน 50°C
เถลิงราช นิลเชื้อวงศ และคณะ (2555) ทําการพัฒนาเครื่องอบแหงดวยลมรอนขนาด 1015 แผนตอครั้ง โดยไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบประสิท ธิภาพการอบแหงของยางแผนดิบที่
ความชื้นเริ่มตนระหวาง 25-40% (db) อุณหภูมิอบแหงในชวง 40-70°C ความเร็วของลมรอน 0.7
m/s เครื่องอบแหงยางแผนผึ่งแหงดวยลมรอนแสดงดัง รูปที่ 2.22 โดยพัฒนาเครื่องอบแหงดวยลม
รอนดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้
หองอบแหงมีปริมาตร 0.9×1.2×2.4 m3 ภายในบุฉนวนใยแกวหนา 5 cm. เครื่องทําความ
รอนขนาด 2×1,000 W พัดลมขนาด 1 hp จํานวน 1 ตัว และพัดลมระบายอากาศ

รูปที่ 2.22 รายละเอียดของเครื่องอบแหงยางพาราดวยลมรอน โดยเถลิงราช นิลเชื้อวงศ และ
คณะ (2555)
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รูปที่ 2.23 โรงอบยางแผนพลังงานแสงอาทิตย โดยเถลิงราช นิลเชื้อวงศ และคณะ (2555)
ผลการทดลองอบแหงยางแผนผึ่งแหงดวยแหลงพลังงานตามธรรมชาติ จะใชระยะเวลาใน
การอบแหงนานที่สุด การทดลองอบแหงยางแผนผึ่งแหงดวยลมรอนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได
อุณหภูมิอบแหงที่เหมาะสมอยูในชวง 50-60°C เพื่อใหไดคุณภาพทางกายภาพยางแผนผึ่งแหงดีที่สุด
ผลการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของยางพาราแผนหลังการอบแหง พบวาอบแหงดวยตูอบแหง
ดวยลมรอนที่ควบคุมอุณหภูมิได จะใหคุณภาพของยางพาราแผนดีกวาเมื่อเทียบกับการอบแหงแบบ
อื่นๆ
ประพันธพงษ สมศิลา และคณะ (2556) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการไหลเวียนของ
อากาศภายในเครื่ อ งอบแห ง เพื่ อ เป น แนวทางในการออกแบบ และสร า งเครื่ อ อบแห ง พลั ง งาน
แสงอาทิตยใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีปจจัยที่ศึกษาคือขนาดของอัตราสวนสมมูลระหวางพื้นที่
ทางเขากับทางออก ไดแก 0.5, 1, 1.5 และ 2 และปจจัยศึกษาฟลักซความรอน 400, 600 และ 800
W/m2 ตามลําดับ
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รูปที่ 2.24 โรงอบยางแผนพลังงานแสงอาทิตย โดยประพันธพงษ สมศิลา และคณะ (2556)
ผลจากการศึกษาพบวาประสิ ทธิภ าพการไหลเวียนอากาศภายในเครื่ องอบแห ง พลั งงาน
แสงอาทิตยมีคามากที่สุดเทากับรอยละ 61.99 ที่อัตราสวนสมมูล 2 และฟลักความรอน 800 W/m2
และคานอยที่สุดรอยละ 18.92 ที่อัตราสวนสมมูล 0.5 และฟลักซความรอน 400 W/m2 นอกจากนั้น
ยังพบอีกวาอัตราสวนสมมูล และฟลักซความรอนมีคาเพิ่มขึ้นจะทําใหประสิทธิภาพการไหลเวลา
ภายในเครื่องอบแหงแสงอาทิตยมีคาเพิ่มขึ้น
Arekornchee และคณะ (2014) ไดทําการศึกษาการอบแหง ยางแผนโดยเครื่องอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก เครื่องอบแหงดังกลาวมีขนาด ความกวาง 1.0 m ความยาว 1.0 m
และความสูง 1.0 m ตามลําดับ โครงสรางของเครื่องอบแหงปดคลุมดวยแผนโพลีคารบอเนตเพื่อสราง
ปรากฏการณ greenhouse effect และรับพลังงานความรอน แลวดูดอากาศภายในเครื่องอบแหง
ออกสูอากาศแวดลอมภายนอกโดยใชพัดลมมอเตอรไฟฟาขนาด 0.125 kW จํานวน 3 ตัว ติดไว
ดานบนของเครื่องอบแหงเพื่อควบคุมอุณหภูมิของเครื่องอบแหง

รูปที่ 2.25 โรงอบยางแผนพลังงานแสงอาทิตย (Arekornchee et. al, 2014)
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ผลการศึกษาพบวา เครื่องอบแหงสามารถอบแหงยางแผนไดครั้งละ 4 แผน ใชเวลาในการ
อบแหงยางพาราแผน จากความชื้นเริ่มตน 30% (w.b.) ลดลงเหลือ 2.5% (w.b.) ภายใน 5 วัน
อุณหภูมิภายในเครื่องอบแหงมีคาเทากับ 45°C และเมื่อทําการวัดคารังสี UV ภายในเครื่องอบแหง
พบวามีคาเปนศูนย
จากงานวิจัยที่ผานมาจะเห็นวา เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอบแหงยางพารา
มักมีขนาดเล็กและยังไมปรากฏรายงานวา ไดมีการนําไปใชงานจริงในภาคสนาม ดังนั้นในงานวิจัยนี้
ผูวิจัยจึงเสนอที่จะทดลองอบแหงยางพาราแผน ในโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก
ขนาดใหญ ตามรายละเอียดในบทตอไป

บทที่ 3
การศึกษาสมรรถนะของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกโดยการทดลอง
ในบทนี้ จะกล า วถึงรายละเอียดตางๆ เกี่ย วกับ โรงอบแห งพลั งงานแสงอาทิตยแบบเรือน
กระจกหลังคารูปทรงแบบพาราโบลาขนาดใหญ และการศึกษาสมรรถนะของโรงอบแหงดังกลาวใน
การอบแหงยางพาราแผนโดยการทดลอง
3.1 โครงสรางของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกหลังคารูปทรงพาราโบลา
ขนาดใหญ
โรงอบแห ง นี้ ติ ด ตั้ ง อยู ที่ ค ณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครปฐม โรงอบแหงดังกลาวมีพื้นที่หนาตัดเปนรูปทรงแบบพาราโบลา ปดคลุมทุกด านดวยแผนโพลี
คารบอเนต เพื่อชวยทําใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก (greenhouse effect) โรงอบแหงนี้มีขนาด
พื้นที่ฐาน 9.0 x 27.0 ตารางเมตร และสูง 3.50 เมตร โครงหลังคาของโรงอบแหงมีลักษณะเปนเหล็ก
โคงรูปพาราโบลา จํานวน 14 ชิ้น แตละชิ้นเปนทอกลมซึ่งมีเสนผานศูนยกลางขนาด 2 นิ้ว ซึ่งยึดติด
กับพื้นฐานคอนกรีต ดานขางมีเหล็กยึดติดโครงเขาดวยกันจํานวน 7 ชิ้น เพื่อเสริมความแข็งแรงและ
ทําหนาที่เปนโครงสําหรับยึดแผนโพลีคารบอเนตดวย ดานหนามีประตูกระจกสําหรับนําผลิตภัณฑเขา
ออกและมีชองระบายอากาศ สวนดานหลังมีพัดลมระบายอากาศ 9 ตัว เพื่อดูดอากาศชื้นจากภายใน
โรงอบแหงออกสูอากาศแวดลอมภายนอก พัดลมดังกลาวใชกําลังไฟฟาจากแผงโซลาเซลล ขนาด 50
วัตตจํานวน 3 แผง โรงอบแหงดังกลาวมีเครื่องเผาไหมแกสขนาด 100 กิโลวัตต ติดตั้งอยูดานหลัง
ภายในโรงคลุม และมีทอนําอากาศรอนเขาไปเพื่อใหความรอนเสริ มในชว งฝนตกหรือแสงแดดไม
เพี ย งพอ ภายในโรงอบแห ง มี ร าวสํ า หรั บ วางผลิ ต ภั ณ ฑ สามารถวางผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระมาณ 1,000
กิโลกรัม หรือ ยางพาราแผนประมาณ 600 แผน ลักษณะและโครงสรางของโรงอบแหงแสดงดังรูปที่
3.1

*ผลงานวิจัยนี้บางสวน ไดนําไปตีพิมพ เผยแพรในการประชุมทางวิชาการ International Science,
Social Science, Engineering and Energy Conference. ครั้งที่ 5 ในวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2556 ทีโ่ รงแรม พาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย
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รูปที่ 3.1 ลักษณะโครงสรางของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกหลังคารูปทรง
พาราโบลา
ผูวิจัยกําหนดใหพื้นที่ฐานของโรงอบแหงใหมีความกวางเทากับ 9.0 เมตร และความยาว
เทากับ 27.0 เมตร การออกแบบชั้นตากผลผลิตจะทําเปนแบบราว โดยทําชั้นตากผลิตผลใหเปนชั้น
เดียว โดยไดสราง 24 ชุด ที่มขี นาดเทากัน โดยมีขนาด มีขนาดกวาง 0.9 เมตร ยาว 2.0 เมตร สูงจาก
พื้น 0.8 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 3.2

รูปที่ 3.2 ราวตากยางพาราแผนภายในโรงอบแหง
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รูปที่ 3.3 เครื่องเผาไหมแกส

พัดลมไฟฟากระแสตรง 12V 9 ตัว

รูปที่ 3.4 พัดลมไฟฟากระแสตรงขนาด 12V ใชกระแส 1.2 A
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รูปที่ 3.5 โซลารเซลลที่ใชกับโรงอบแหง

รูปที่ 3.6 โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกหลังคารูปทรงพาราโบลาทีม่ หาวิทยาลัย
ศิลปากร จังหวัดนครปฐม
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3.2 การทดสอบสมรรถนะของโรงอบแหง พลังงานแสงอาทิตย แ บบเรือนกระจกหลังคารูปทรง
พาราโบลา
ผูวิจัยไดทําการทดสอบสมรรถนะของโรงอบแหงดังกลาวซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

3.2.1 อุปกรณการวัดและบันทึกขอมูล
ในการทดสอบสมรรถนะของโรงอบแหง จะใชอุปกรณตาง ๆ ดังตอไปนี้
สายเทอรโมคัปเปลชนิดเค (K-type thermocouple) สําหรับวัดอุณหภูมิอากาศในโรง
อบแหง
เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ (hygrometer) ยี่หอ Elektronik รุน EE23 B สําหรับวัดความชื้น
สัมพัทธในอากาศ
เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศแบบฮอตไวร (hot wire anemometer) ยี่หอ Airflow รุน
TA5
เครื่องวัดความเขมรังสีอาทิตย (pyranometer) แบบเทอรโมไพล (thermopile) รุน CM11
ของ Kipp & Zonen
เครื่องบันทึกขอมูล (data logger) ยี่หอ Yokogawa รุน DC100
เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล ยี่หอ KERN รุน 474-42
ตูอบไฟฟา ยี่หอ Fisher Scientific รุน ISOTEMP สําหรับหามวลแหงของผลิตภัณฑ

รูปที่ 3.7 เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธยี่หอ Elektronik รุน EE23 B
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รูปที่ 3.8 เครื่องวัดความเร็วลมแบบ hot wire ยี่หอ Airflow รุนTA5

รูปที่ 3.9 ไพราโนมิเตอร ยี่หอ KIPP&ZONENรุน CM11
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รูปที่ 3.10 เครื่องบันทึกขอมูล ยี่หอ Yokogawa รุน DC100

รูปที่ 3.11 ตูอบไฟฟา ยี่หอ Fisher Scientific รุน ISOTEMP
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รูปที่ 3.12 เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล ยี่หอ KERN รุน 474-42
ในการดําเนินการทดลองทดสอบสมรรถนะโรงอบแหงจําเปนตองทราบขอมูลตางๆ ดังเชน
ความเขมรังสีอาทิตย อุณหภู มิอากาศแวดลอม อุณหภูมิในโรงอบแหง อุณหภูมิขาออก มวลตัวอยาง
ของผลิตภัณฑ ความชื้นสัมพัทธของอากาศแวดลอม ความชื้ นสัมพัทธของอากาศในโรงอบแหง และ
อัตราการไหลของอากาศ โดยอัตราการไหลของอากาศจะอานคาจากอุปกรณพรอมบันทึก ทุกๆ 2
ชั่วโมง สวนมวลของตัวอยางยาพาราแผนจะชั่งน้ําหนักทุกๆ 1 ชั่วโมง สําหรับอุณหภูมิอากาศแวดลอม
อุณหภูมิในโรงอบแหง อุณหภูมิอากาศที่ไหลออกจากโรงอบแหง ความชื้นสัมพัทธของอากาศแวดลอม
ความชื้นสัมพัทธของอากาศในโรงอบแหง และความเขมรังสีอาทิตย ซึ่งจะถูกบันทึกโดย data logger
ทุกๆ 10 นาที โดยตําแหนงของหัววัดตางๆ แสดงไวตามรูปที่ 3.13
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รูปที่ 3.13 ตําแหนงที่ทําการวัดคาพารามิเตอรตางๆ (It คือจุดวัดรังสีอาทิตย, T คือจุดวัดอุณหภูมิ, rh
คือจุดวัดความชื้นสัมพัทธของอากาศและ M คือ จุดวัดมวลของตัวอยาง)
3.2.2 วิธีการทดลอง
ในการทดสอบสมรรถนะของโรงอบแห ง พลั งงานแสงอาทิตย แบบเรื อ น
กระจกหลังคารูปทรงพาราโบลา จะทําการอบแหงยางพาราแผนครั้งละ 750 กิโลกรัม จํานวน 6 ครั้ง
โดยการทดลองแตละครั้งจะมีขั้นตอนดังนี้
1) ชั่งน้ําหนักเริ่มตนของผลิตภัณฑที่จะอบและตัวอยางที่เตรียมไวทั้งในโรงอบแหง และ
ที่ตากแดดตามธรรมชาติ โดยทําการชั่งน้ําหนักทุกๆ 1 ชั่วโมง นําผลิตภัณฑหอยเปนชั้น
บางหอยบนราวตากในโรงอบแหง
2) ปลอยใหผลิตภัณฑดังกลาวอยูในโรงอบแหงทั้งในชวงกลางวันและกลางคืน
3) ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1-3 จนกวาผลิตภัณฑจะแหงตามตองการ
4) นําตัวอยางของผลิตภัณฑไปอบในตูอบที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24
ชั่วโมง เพื่อหามวลแหง
หมายเหต เนื่องจากยางพาราไมใชผลิตภัณฑที่เปนอาหาร ในการทดลองนี้จะไมใชเครื่องเผาไหมแกส
ในการหาความชื้นของผลิตภัณฑจะใชสมการ

mp (t) - ms
mp (t)
M(t) คือความชื้นมาตรฐานเปยกที่เวลาใดๆ, [% wb]
mp(t) คือมวลของผลิตภัณฑที่เวลาใดๆ, [kg]
ms คือมวลแหงของผลิตภัณฑ, [kg]
M(t)=

โดย

(3.1)
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รูปที่ 3.14 การอบแหงยางพาราแผนดวยโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกหลังคา
รูปทรงพาราโบลา

รูปที่ 3.15 การตากแหงยางพาราแผนดวยแสงแดดตามธรรมชาติ
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3.2.3 ผลการทดลอง
1) ผลการทดลองอบแหงยางพาราแผนครั้งที่ 1 (12-16 กันยายน พ.ศ. 2556)
การทดลองครั้งแรกใช ยางพาราแผนจํานวน 750 กิโลกรัม มีความชื้นเริ่มตนประมาณ
24-31% (w.b.) ในชวงที่ทําการทดลองทองฟามีเมฆมากและมีฝนตกในสามวันแรกของการอบ (1214 กันยายน พ.ศ. 2556) ทําใหความเขมรังสีอาทิตยมีคาต่ํา มีความเขมรังสีอาทิตยสูงสุดประมาณ
400 W/m2
สวนในวันที่ 15 และ 16 ทองฟาปราศจากเมฆทําใหความเขมรังสีอาทิต ยแปรไปตาม
ชวงเวลาของวัน (รูปที่ 3.16) มีความเขมรังสีอาทิตยสูงสุดประมาณ 1,200 W/m2
ในดานของอัตราการไหลของอากาศ (รูปที่ 3.17) จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเขมรังสี
อาทิตย ทั้งนี้เพราะพัดลมดูดอากาศทํางานดวยโซลารเซลล ซึ่งใหกําลังไฟฟาแปรตามความเขมรัง สี
อาทิตย โดยในชวงเวลากลางวันจะแปรคาอยูในชวง 66-3,752 m3/hr ซึ่งเพียงพอตอการระบาย
ความชื้นออกจากโรงอบแหง
สําหรับความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในโรงอบแหง (รูปที่ 3.18) จะเห็นวามีคาต่ํากวา
อากาศแวดลอมและความรอนจากการสะสมของพื้นซีเมนตทําใหความชื้ นสัมพัทธของอากาศภายใน
โรงอบแหงต่ํากวาภายนอกโรงอบแหง
ในดานของอุณหภูมิอากาศที่ตําแหนงตางๆ ภายในโรงอบแหง (รูปที่ 3.19-3.22) จะเห็น
วาในชวงเวลากลางวันจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเขมรังสีอาทิตย โดยมีคาสูงกวาอากาศแวดลอม
7 -25qC นอกจากนี้ยังพบวาอุณหภูมิที่จุดตางๆ ภายในโรงอบแหงมีคาใกลเคียงกัน
สํ า หรั บดา นความชื้น ผลิ ตภั ณฑ โดยอั ตราการลดลงของความชื้น ของยางพาราแผ น
จะคอยๆ ลดลง (รูปที่ 3.23) ใชเวลาในการอบแหง 5 วัน ความชื้นสุดทายของความชื้นผลิตภัณฑ
มีคาประมาณ 0.4-13% (w.b.) ซึ่งใชเวลานอยกวาการตากแดดตามธรรมชาติที่ใชเวลาในการอบ 15
วัน จากเสนกราฟการลดลงของความชื้นของความชื้นผลิตภัณฑที่ตําแหนงตางๆ จะเห็นวา ในชวง
สุดทายจะไดคาความชื้นเกือบเทากัน แสดงวาอัตราการแหงของความชื้นผลิตภัณฑที่ตําแหนงตางๆ
คอนขางสม่ําเสมอ เมื่อเปรียบเที ยบกับการตากแดดธรรมชาติ ซึ่งคาความชื้นลดลงชากวา ตองใช
เวลานานกวาการอบภายในโรงอบแหง หลังการอบแหงเสร็จสิ้นเหลือยางพาราแผนอบแหงประมาณ
225 กิโลกรัม รูปที่ 3.16 การแปรคาของความเขมรังสีอาทิตย ระหวางวันที่ 12-16 กันยายน พ.ศ.
2556
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รูปที่ 3.16 การแปรคาของความเขมรังสีอาทิตยวันที่ 12-16 กันยายน พ.ศ. 2556
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รูปที่ 3.17 กราฟแสดงอัตราการไหลของอากาศระหวางวันที่ วันที่ 12-16 กันยายน พ.ศ. 2556
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รูปที่ 3.18 กราฟแสดงการแปรคาความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในโรงอบแหงกับอากาศแวดลอม
วันที่ 12-16 กันยายน พ.ศ. 2556

70
60
50
40
30
20
10
0

12/09/2556
13/09/2556
อุณหภูมอิ ากาศทีไ่ หลออกจากโรงอบแหง

14/09/2556

15/09/2556
outlet

ambient

16/09/2556

อุณหภูมอิ ากาศทีไ่ หลเขาโรงอบแหง (อากาศแวดลอม)

8:00 12:00 16:00 8:00 12:00 16:00 8:00 12:00 16:00 8:00 12:00 16:00 8:00 12:00 16:00
เวลา (นาฬิกา)

รูปที่ 3.19 กราฟแสดงการแปรคาอุณหภูมิของอากาศที่ไหลเขาและออกจากโรงอบแหงระหวาง
วันที่ 12-16 กันยายน พ.ศ. 2556
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รูปที่ 3.20 กราฟแสดงการแปรคาของอุณหภูมิที่ตําแหนงเหนือชั้นวางของโรงอบแหงระหวางวันที่
12-16 กันยายน พ.ศ. 2556
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รูปที่ 3.21 กราฟแสดงการแปรคาของอุณหภูมิที่ตําแหนงกึ่งกลางของโรงอบแหงวันที่ 1216 กันยายน พ.ศ. 2556
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รูปที่ 3.22 กราฟแสดงการแปรคาของอุณหภูมิที่ตําแหนงบนตรงสวนโคงของโรงอบแหง
วันที่ 12-16 กันยายน พ.ศ. 2556
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รูปที่ 3.23 กราฟแสดงการแปรคาความชื้นของยางพาราแผน ณ ตําแหนงตางๆ ของโรงอบแหง
วันที่ 12-16 กันยายน พ.ศ. 2556
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2) ผลการทดลองอบแหงยางพาราแผนครั้งที่ 2 (18-22 กันยายน พ.ศ. 2556)
การทดลองครั้งที่สองใชยางพาราแผนจํานวน 750 กิโลกรัม มีความชื้นเริ่มตน 24-30 %
(w.b.) ในชวงที่ทําการทดลองในวันที่ 18, 19 และ 22 ของเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ทองฟา
ปราศจากเมฆทําใหความเขมรังสีอาทิตยแปรไปตามชวงเวลาของวัน (รูปที่ 3.24) มีความเขมรังสี
อาทิตยสูงสุดประมาณ 1,300 W/m2 สวนในวันที่ 20 และ 22 ทองฟามีเมฆมากทําใหคาความเขม
รังสีอาทิตยมีคาคอนขางต่ํามีความเขมรังสีอาทิตยสูงสุดประมาณ 400 W/m2
ในดานของอัตราการไหลของอากาศ (รูปที่ 3.25) จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเขมรังสี
อาทิตย ทั้งนี้เพราะพัดลมดูด อากาศทํางานดวยโซลารเซลล ซึ่งใหกําลังไฟฟาแปรตามความเขมรังสี
อาทิตย โดยในชวงเวลากลางวันจะแปรคาอยูในชวง 23-3,734 m3/hr ซึ่งเพียงพอตอการระบาย
ความชื้นออกจากโรงอบแหง
สําหรับความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในโรงอบแหง (รูปที่ 3.26) จะเห็นวามีคาต่ํากวา
อากาศแวดลอมและความรอนจากการสะสมของพื้นซีเมนตทําใหความชื้นสัมพัทธของอากาศภายใน
โรงอบแหงต่ํากวาภายนอกโรงอบแหง
ในดานของอุณหภูมิอากาศที่ตําแหนงตางๆ ภายในโรงอบแหง (รูปที่ 3.27-3.30) จะเห็น
วาในชวงเวลากลางวันจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเขมรังสีอาทิต ย โดยมีคาสูงกวาอากาศแวดลอม
5- 25qC นอกจากนี้ยังพบวาอุณหภูมิที่จุดตางๆ ภายในโรงอบแหงมีคาใกลเคียงกัน
สําหรับดานความชื้นผลิตภัณฑ โดยอัตราการลดลงของความชื้น ของยางพาราแผนจะ
คอยๆ ลดลง (รูปที่ 3.31) ใชเวลาในการอบแหง 5 วัน ความชื้นสุดทายของความชื้นผลิตภัณฑ มี
คาประมาณ 0.4-12% (w.b.) ซึ่งใชเวลานอยกวาการตากแดดตามธรรมชาติที่ใชเวลาในการอบ 15
วัน จากเสนกราฟการลดลงของความชื้นของความชื้นผลิตภัณฑที่ตําแหนงตางๆ จะเห็นวา ในชวง
สุดทายจะไดคาความชื้นเกือบเทากัน แสดงวาอัตราการแหงของความชื้นผลิต ภัณฑที่ตําแหนงตางๆ
คอนขางสม่ําเสมอ เมื่อเปรียบเทียบกับการตากแดดธรรมชาติ ซึ่งคาความชื้นลดลงชากวา ตองใช
เวลานานกวาการอบภายในโรงอบแหง หลังการอบแหงเสร็จสิ้นเหลือยางพาราแผนอบแหงประมาณ
220 กิโลกรัม รูปที่ 3.24 การแปรคาของความเขมรังสีอาทิตย ระหวางวันที่ 18-22 กันยายน พ.ศ.
2556

ความเขมรังสีอาทิตย (W/m2)
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รูปที่ 3.27 กราฟแสดงการแปรคาอุณหภูมิของอากาศที่ไหลเขาและออกจากโรงอบแหงระหวาง
วันที่ 18-22 กันยายน พ.ศ. 2556

อุณหภูมิ (๐C )
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รูปที่ 3.30 กราฟแสดงการแปรคาของอุณหภูมิที่ตําแหนงบนตรงสวนโคงของโรงอบแหง
วันที่ 18-22 กันยายน พ.ศ. 2556
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รูปที่ 3.31 กราฟแสดงการแปรคาความชื้นของยางพาราแผน ณ ตําแหนงตางๆ ของโรงอบแหง
วันที่ 18-22 กันยายน พ.ศ. 2556
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3) ผลการทดลองอบแหงยางพาราแผนครั้งที่ 3 (25-29 กันยายน พ.ศ. 2556)
การทดลองครั้งสามใชยางพาราแผนจํานวน 750 กิโลกรัม มีความชื้นเริ่มตน 24-31%
(w.b.) ในชวงที่ทําการทดลองทองฟาปราศจากเมฆ ทําใหความเขมรังสีอาทิตยแปรไปตามชวงเวลา
ของวัน (รูปที่ 3.32) มีความเขมรังสีอาทิตยสูงสุดประมาณ 1,322 W/m2
ในดานของอัตราการไหลของอากาศ (รูปที่ 3.33) จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเขมรังสี
อาทิตย ทั้งนี้เพราะพัดลมดูดอากาศทํางานดวยโซลารเซลล ซึ่งใหกําลังไฟฟาแปรตามความเขมรังสี
อาทิตย โดยในชวงเวลากลางวันจะแปรคาอยูในชวง 66-3,693 m3/hr ซึ่งเพียงพอตอการระบาย
ความชื้นออกจากโรงอบแหง
สําหรับความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในโรงอบแหง (รูปที่ 3.34) จะเห็นวามีคาต่ํากวา
อากาศแวดลอมและความรอนจากการสะสมของพื้นซีเมนตทําใหความชื้นสัม พัทธของอากาศภายใน
โรงอบแหงต่ํากวาภายนอกโรงอบแหง
ในดานของอุณหภูมิอากาศที่ตําแหนงตางๆ ภายในโรงอบแหง (รูปที่ 3.35-3.37) จะเห็น
วาในชวงเวลากลางวันจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเขมรังสีอาทิตย โดยมีคาสูงกวาอากาศแวดลอม
3-25qC นอกจากนี้ยังพบวาอุณหภูมิทจี่ ุดตางๆ ภายในโรงอบแหงมีคาใกลเคียงกัน
สํ า หรั บดา นความชื้น ผลิ ตภั ณฑ โดยอั ตราการลดลงของความชื้น ของยางพาราแผ น
จะคอยๆ ลดลง (รูปที่ 3.38) ใชเวลาในการอบแหง 5 วัน ความชื้นสุดทายของความชื้นผลิตภัณฑ มี
คาประมาณ 1.2-13% (w.b.) ซึ่งใชเวลานอยกวาการตากแดดตามธรรมชาติที่ใชเวลาในการอบ 15
วัน จากเสนกราฟการลดลงของความชื้นของความชื้นผลิตภัณฑที่ตําแหนงตางๆ จะเห็นวา ในชวง
สุดทายจะไดคาความชื้นเกือบเทากัน แสดงวาอัตราการแหงของความชื้นผลิตภัณฑที่ตําแหนงตางๆ
คอนขางสม่ําเสมอ เมื่อเปรียบเทียบกับการตากแดดธรรมชาติ ซึ่งคาความชื้นลดลงชากว า ตองใช
เวลานานกวาการอบภายในโรงอบแหง หลังการอบแหงเสร็จสิ้นเหลือยางพาราแผนอบแหงประมาณ
215 กิโลกรัม รูปที่ 3.32 การแปรคาของความเขมรังสีอาทิตย ระหวางวันที่ 25-29 กันยายน พ.ศ.
2556

ความเขมรังสีอาทิตย (W/m2)
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อัตราการไหลของอากาศ (m /hr)

รูปที่ 3.32 การแปรคาของความเขมรังสีอาทิตยวันที่ 25-29 กันยายน พ.ศ. 2556
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รูปที่ 3.33 กราฟแสดงอัตราการไหลของอากาศระหวางวันที่ วันที่ วันที่ 25-29 กันยายน พ.ศ. 2556

ความชืน้ สัมพัทธ (%)
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รูปที่ 3.34 กราฟแสดงการแปรคาความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในโรงอบแหงกับอากาศแวดลอม
วันที่ 25-29 กันยายน พ.ศ. 2556
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รูปที่ 3.35 กราฟแสดงการแปรคาอุณหภูมิของอากาศที่ไหลเขาและออกจากโรงอบแหง
วันที่ 25-29 กันยายน พ.ศ. 2556
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รูปที่ 3.37 กราฟแสดงการแปรคาของอุณหภูมิที่ตําแหนงกึ่งกลางของโรงอบแหงวันที่ 2529 กันยายน พ.ศ. 2556

อุณหภูมิ (๐C )
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รูปที่ 3.38 กราฟแสดงการแปรคาของอุณหภูมิที่ตําแหนงบน ตรงสวนโคงของโรงอบแหง
วันที่ 25-29 กันยายน พ.ศ. 2556

40
30
20
10

25/09/2556

26/09/2556

27/09/2556

28/09/2556

29/09/2556

ยางพาราแผนที่อบในโรงอบแหงที่ตําแหนง M1, M2, M3, M4, M5 และ M6
M1
ยางพาราแผนที่ตากแดดตามธรรมชาติ (M แวดลอม)
M2

M3
M4
M5
M6
Mambeint

0
8:00 12:0016:00 8:00 12:00 16:00 8:00 12:00 16:00 8:00 12:00 16:00 8:00 12:00 16:00
เวลา (นาฬิกา)

รูปที่ 3.39 กราฟแสดงการแปรคาความชื้นของยางพาราแผน ณ ตําแหนงตางๆ ของโรงอบแหง
วันที่ 25-29 กันยายน พ.ศ. 2556
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4) ผลการทดลองอบแหงยางพาราแผนครั้งที่ 4 (10-13 มกราคม พ.ศ. 2557)
การทดลองครั้ง สี่ ใช ยางพาราแผ น จํ านวน 750 กิ โ ลกรั ม มีค วามชื้ นเริ่ ม ตน 24-31%
(w.b.) ในชวงที่ทําการทดลองทองฟาปราศจากเมฆ ทําใหความเขมรังสีอาทิตยแปรไปตามชวงเวลา
ของวัน (รูปที่ 3.40) มีความเขมรังสีอาทิตยสูงสุดประมาณ 750 W/m2
ในดานของอัตราการไหลของอากาศ (รูปที่ 3.41) จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเขมรังสี
อาทิตย ทั้งนี้เพราะพัดลมดูดอากาศทํางานดวยโซลารเซลล ซึ่งใหกําลังไฟฟาแปรตามความเขมรังสี
อาทิตย โดยในชวงเวลากลางวันจะแปรคาอยูในชวง 87-4,665 m3/hr ซึ่งเพียงพอตอการระบาย
ความชื้นออกจากโรงอบแหง
สําหรับความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในโรงอบแหง (รูปที่ 3.42) จะเห็นวามีคาต่ํากวา
อากาศแวดลอมและความรอนจากการสะสมของพื้นซีเมนตทําให ความชื้นสัมพัทธของอากาศภายใน
โรงอบแหงต่ํากวาภายนอกโรงอบแหง
ในดานของอุณหภูมิอากาศที่ตําแหนงตางๆ ภายในโรงอบแหง (รูปที่ 3.40-3.44) จะเห็น
วาในชวงเวลากลางวันจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเขมรังสีอาทิตย โดยมีคาสูงกวาอากาศแวดลอม
5-25qC นอกจากนี้ยังพบวาอุณหภูมิที่จุดตางๆ ภายในโรงอบแหงมีคาใกลเคียงกัน
สํ า หรั บดา นความชื้น ผลิ ตภั ณฑ โดยอั ตราการลดลงของความชื้น ของยางพาราแผ น
จะคอยๆ ลดลง (รูปที่ 3.45) ใชเวลาในการอบแหง 5 วัน ความชื้นสุดทายของความชื้นผลิตภัณฑ มี
คาประมาณ 1.2-12% (w.b.) ซึ่งใชเวลานอยกวาการตากแดดตามธรรมชาติที่ใชเวลาในการอบ 15
วัน จากเสนกราฟการลดลงของความชื้นของความชื้นผลิตภัณฑ ที่ตําแหนงตางๆ จะเห็นวา ในชวง
สุดทายจะไดคาความชื้นเกือบเทากัน แสดงวาอัตราการแหงของความชื้นผลิตภัณฑที่ตําแหนงตางๆ
คอนขางสม่ําเสมอ เมื่อเปรียบเทียบกับการตากแดดธรรมชาติ ซึ่งคาความชื้นลดลงชากวา ตองใช
เวลานานกวาการอบภายในโรงอบแหง หลังการอบแหงเสร็จสิ้นเหลือยางพาราแผนอบแหงประมาณ
218 กิโลกรัม รูปที่ 3.40 การแปรคาของความเขมรังสีอาทิตย ระหวางวันที่ 10-13 มกราคม พ.ศ.
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ความเขมรังสีอาทิตย (Wm-2)aa
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รูปที่ 3.40 การแปรคาของความเขมรังสีอาทิตยวันที่ 10-13 มกราคม พ.ศ. 2557
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รูปที่ 3.41 กราฟแสดงอัตราการไหลของอากาศระหวางวันที่ วันที่ วันที่ 10-13 มกราคม พ.ศ. 2557
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รูปที่ 3.42 กราฟแสดงการแปรคาความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในโรงอบแหงกับอากาศแวดลอม
วันที่ 10-13 มกราคม พ.ศ. 2557
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รูปที่ 3.43 กราฟแสดงการแปรคาอุณหภูมิของอากาศที่ไหลเขาและออกจากโรงอบแหง
วันที่ 10-13 มกราคม พ.ศ. 2557

อุณหภูมิ (๐C )aa

59

70
60
50
40
30
20
10
0

อุณหภูมอิ ากาศเหนือผลิตภัณฑ

10/01/2557

12:00

16:00

12/01/2557

13/01/2557

อุณหภูมอิ ากาศทีไ่ หลเขาโรงอบแหง (อากาศแวดลอม)

T6

8:00

11/01/2557

T10

8:00

12:00

T18

16:00

T22

8:00

T30

12:00

16:00

Tambient

8:00

12:00

16:00

เวลา (นาฬิกา)

รูปที่ 3.44 กราฟแสดงการแปรคาของอุณหภูมิที่ตําแหนงเหนือชั้นวางของโรงอบแหงวันที่
10-13 มกราคม พ.ศ. 2557
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รูปที่ 3.46 กราฟแสดงการแปรคาของอุณหภูมิที่ตําแหนงบนตรงสวนโคงของโรงอบแหง
วันที่ 10-13 มกราคม พ.ศ. 2557
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รูปที่ 3.47 กราฟแสดงการแปรคาความชื้นของยางพาราแผน ณ ตําแหนงตางๆ ของโรงอบแหง
วันที่ 10-13 มกราคม พ.ศ. 2557
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5) ผลการทดลองอบแหงยางพาราแผนครั้งที่ 5 (18-21 มกราคม พ.ศ. 2557)
การทดลองครั้ง ห าใชยางพาราแผ น จํานวน 750 กิโลกรัม มีความชื้นเริ่ มตน 24-30%
(w.b.) ในชวงที่ทําการทดลองทองฟาปราศจากเมฆ ทําใหความเขมรังสีอาทิตยแปรไปตามชวงเวลา
ของวัน (รูปที่ 3.48) มีความเขมรังสีอาทิตยสูงสุดประมาณ 1,322 W/m2
ในดานของอัตราการไหลของอากาศ (รูปที่ 3.49) จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเขมรังสี
อาทิตย ทั้งนี้เพราะพัดลมดูดอากาศทํางานดวยโซลารเซลล ซึ่งใหกําลังไฟฟาแปรตามความเขมรังสี
อาทิตย โดยในชวงเวลากลางวันจะแปรคาอยู ในชวง 252-4,665 m3/hr ซึ่งเพียงพอตอการระบาย
ความชื้นออกจากโรงอบแหง
สําหรับความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในโรงอบแหง (รูปที่ 3.50) จะเห็นวามีคาต่ํากวา
อากาศแวดลอมและความรอนจากการสะสมของพื้นซีเมนตทําใหความชื้นสัมพัทธของอากาศภายใน
โรงอบแหงต่ํากวาภายนอกโรงอบแหง
ในดานของอุณหภูมิอากาศที่ตําแหนงตางๆ ภายในโรงอบแหง (รูปที่ 3.51-3.54) จะเห็น
วาในชวงเวลากลางวันจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเขมรังสีอาทิตย โดยมีคาสูงกวาอากาศแวดลอม
5-25qC นอกจากนี้ยังพบวาอุณหภูมิที่จุดตางๆ ภายในโรงอบแหงมีคาใกลเคียงกัน
สํ า หรั บดา นความชื้น ผลิ ตภั ณฑ โดยอั ตราการลดลงของความชื้น ของยางพาราแผ น
จะคอยๆ ลดลง (รูปที่ 3.55) ใชเวลาในการอบแหง 5 วัน ความชื้นสุดทายของความชื้นผลิตภัณฑ มี
คาประมาณ 0.5-12% (w.b.) ซึ่งใชเวลานอยกวาการตากแดดตามธรรมชาติที่ใชเวลาในการอบ 15
วัน จากเสนกราฟการลดลงของความชื้นของความชื้นผลิตภัณฑที่ตําแหนงตางๆ จะเห็นวา ในชวง
สุดทายจะไดคาความชื้นเกือบเทากัน แสดงวาอัตราการแหงของความชื้นผลิตภัณฑที่ตําแหนงตางๆ
คอนขางสม่ําเสมอ เมื่อเปรียบเทียบกับการตากแดดธรรมชาติ ซึ่งคาความชื้นลดลงชากวา ตองใช
เวลานานกวาการอบภายในโรงอบแหง หลังการอบแหงเสร็จสิ้นเหลือ ยางพาราแผนอบแหงประมาณ
215 กิโลกรัม รูปที่ 3.48 การแปรคาของความเข มรังสีอาทิตย ระหวางวันที่ 18-21 มกราคม พ.ศ.
2557

ความเขมรังสีอาทิ ต ย (Wm-2)dd
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รูปที่ 3.48 การแปรคาของความเขมรังสีอาทิตยวันที่ 18-21 มกราคม พ.ศ. 2557
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รูปที่ 3.49 กราฟแสดงอัตราการไหลของอากาศระหวางวันที่ 18-21 มกราคม พ.ศ. 2557
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รูปที่ 3.50 กราฟแสดงการแปรคาความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในโรงอบแหงกับอากาศแวดลอม
วันที่ 18-21 มกราคม พ.ศ. 2557
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รูปที่ 3.51 กราฟแสดงการแปรคาอุณหภูมิของอากาศที่ไหลเขาและออกจากโรงอบแหง
วันที่ 18-21 มกราคม พ.ศ. 2557
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รูปที่ 3.52 กราฟแสดงการแปรคาของอุณหภูมิที่ตําแหนงเหนือชั้นวางของโรงอบแหงวันที่
18-21 มกราคม พ.ศ. 2557
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รูปที่ 3.53 กราฟแสดงการแปรคาของอุณหภูมิที่ตําแหนงกึ่งกลางของโรงอบแหงวันที่ 18-21
มกราคม พ.ศ. 2557
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รูปที่ 3.54 กราฟแสดงการแปรคาของอุณหภูมิที่ตําแหนงบน ตรงสวนโคงของโรงอบแหง
วันที่ 18-21 มกราคม พ.ศ. 2557
40

19/01/2557
M1
M2
M3
ความชืน้ ยางพาราแผนตากแดดตามธรรมชาติ

18/01/2557

30

20/01/2557
M4
M5

21/01/2557
M6
Mambeint

ความชืน้ ยางพาราแผนในโรงอบแหง

20
10
0
8:00

12:00 16:00

8:00

12:00 16:00 8:00 12:00 16:00
เวลา (นาฬิกา)

8:00

12:00 16:00

รูปที่ 3.55 กราฟแสดงการแปรคาความชื้นของยางพาราแผน ณ ตําแหนงตางๆ ของโรงอบแหงวันที่
18-21 มกราคม พ.ศ. 2557
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6) ผลการทดลองอบแหงยางพาราแผนครั้งที่ 6 (25-28 มกราคม พ.ศ. 2557)
การทดลองครั้ง หกใชยางพาราแผน จํ านวน 750 กิโลกรัม มีความชื้นเริ่มตน 24-31%
(w.b.) ในชวงที่ทําการทดลองทองฟาปราศจากเมฆ ทําใหความเขมรังสีอาทิตยแปรไปตามชวงเวลา
ของวัน (รูปที่ 3.56) มีความเขมรังสีอาทิตยสูงสุดประมาณ 755 W/m2
ในดานของอัตราการไหลของอากาศ (รูปที่ 3.57) จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเขมรังสี
อาทิตย ทั้งนี้เพราะพัดลมดูดอากาศทํางานดวยโซลารเซลล ซึ่งใหกําลังไฟฟาแปรตามความเขมรังสี
อาทิตย โดยในชวงเวลากลางวันจะแปรคาอยูในชวง 66-2,741 m3/hr ซึ่งเพียงพอตอการระบาย
ความชื้นออกจากโรงอบแหง
สําหรับความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในโรงอบแหง (รูปที่ 3.58) จะเห็นวามีคาต่ํากวา
อากาศแวดลอมและความรอนจากการสะสมของพื้นซีเมนตทําใหความชื้นสัมพัทธของอากาศภายใน
โรงอบแหงต่ํากวาภายนอกโรงอบแหง
ในดานของอุณหภูมิอากาศที่ตําแหนงตางๆ ภายในโรงอบแหง (รูปที่ 3.59-3.62) จะเห็น
วาในชวงเวลากลางวันจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเขมรังสีอาทิตย โดยมีคาสูงกวาอากาศแวดลอม
5-25qC นอกจากนี้ยังพบวาอุณหภูมิที่จุดตางๆ ภายในโรงอบแหงมีคาใกลเคียงกัน
สําหรับดานความชื้นผลิตภัณฑ โดยอัตราการลดลงของความชื้น ของยางพาราแผนจะ
คอยๆ ลดลง (รูปที่ 3.63) ใชเวลาในการอบแหง 5 วัน ความชื้นสุดทายของความชื้นผลิตภัณฑ มี
คาประมาณ 0.5-13% (w.b.) ซึ่งใชเวลานอยกวาการตากแดดตามธรรมชาติที่ใชเวลาในการอบ 15
วัน จากเสนกราฟการลดลงของความชื้นของความชื้นผลิตภัณฑที่ตําแหนงตางๆ จะเห็นวา ในชวง
สุดทายจะไดคาความชื้นเกือบเทากัน แสดงวาอัตราการแหงของความชื้นผลิตภัณฑที่ตําแหนงตางๆ
คอนขางสม่ําเสมอ เมื่อเปรียบเทียบกับการตากแดดธรรมชาติ ซึ่งคาความชื้นลดลงชากวา ตองใช
เวลานานกวาการอบภายในโรงอบแหง หลังการอบแหงเสร็จสิ้นเหลือ ยางพาราแผนอบแหงประมาณ
221 กิโลกรัม รูปที่ 3.56 การแปรคาของความเขมรังสีอาทิตย ระหวางวันที่ 25-28 มกราคม พ.ศ.
2557

ความเขมรังสีอาทิตย (Wm-2)dd
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รูปที่ 3.56 การแปรคาของความเขมรังสีอาทิตยวันที่ 25-28 มกราคม พ.ศ. 2557
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รูปที่ 3.57 กราฟแสดงอัตราการไหลของอากาศระหวางวันที่ 25-28 มกราคม พ.ศ. 2557
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ความชืน้ สัมพัทธ (%)
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รูปที่ 3.58 กราฟแสดงการแปรคาความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในโรงอบแหงกับอากาศแวดลอม
วันที่ 25-28 มกราคม พ.ศ. 2557
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รูปที่ 3.59 กราฟแสดงการแปรคาอุณหภูมิของอากาศที่ไหลเขาและออกจากรโรงอบแหง
วันที่ 25-28 มกราคม พ.ศ. 2557
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อุณหภูมิ (๐C )
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รูปที่ 3.60 กราฟแสดงการแปรคาของอุณหภูมิที่ตําแหนงเหนือชั้นวางของโรงอบแหงวันที่
25-28 มกราคม พ.ศ. 2557
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รูปที่ 3.61 กราฟแสดงการแปรคาของอุณหภูมิที่ตําแหนงกึ่งกลางของโรงอบแหงวันที่ 25-28
มกราคม พ.ศ. 2557
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รูปที่ 3.62 กราฟแสดงการแปรคาของอุณหภูมิที่ตําแหนงบนตรงสวนโคงของโรงอบแหง
วันที่ 25-28 มกราคม พ.ศ. 2557
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รูปที่ 3.63 กราฟแสดงการแปรคาความชื้นของยางพาราแผน ณ ตําแหนงตางๆ ของโรงอบแหง
วันที่ 25-28 มกราคม พ.ศ. 2557
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7) ผลการทดสอบคุณภาพยางพาราแผน
ยางพาราแผนที่ผานการอบแหงจากโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก
ขนาดใหญ ที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร จั งหวั ดนครปฐม ไปทํ าการวัดคุณ ภาพที่
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (Rubber Technology Division, Rubber Research
Institute of Thailand, Department of Agriculture) ผลการทดสอบไดผลดังแสดงในตารางที่ 3.1
ตามรายละเอียดดังนี้
ในงานวิจัยนี้ทําการวัด ปริมาณสิ่งสกปรก (%Dirt) ปริมาณสิ่งระเหย (%Volatile)
ปริมาณเถา (%Ash) ปริมาณไนโตรเจน (%N2) และดัชนีความออนตัว (plasticity retention index)
(%PRI) ตามรายละเอียดดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 การทดสอบคุณภาพยางแผน
Properties
Samples
Greenhouse solar dryer
Open air sun drying
%Dirt
0.009
0.066
%Volatile
0.46
1.13
%Ash
0.22
0.62
%N2
0.55
0.63
%PRI
98.5
103.7
มาตรฐานยางแผนคือมีคา %Dirt ≤ 0.16%; %Volatile ≤ 0.80%; %Ash ≤ 0.80%; %N2
≤ 0.60%; PRI > 40% จากผลการทดลองพบวายางพาราแผนที่ผานการอบแหงจากโรงอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกขนาดใหญมีคาผานเกณฑมาตรฐาน
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8) ผลการวัดสี
ผลของการวั ด ค า สี ข องยางพาราแผ น ที่ ผ า นการอบแห ง จาก โรงอบแห ง พลั ง งาน
แสงอาทิตยแบบเรือนกระจกขนาดใหญและยางพาราที่ตากแหงโดยตากแดดตามธรรมชาติ โดยใช
เครื่อง Hunter Lab ไดผลดังแสดงในตารางที่ 3.2 ตามราลละเอียดดังนี้

รูปที่ 3.64 ยางพาราแผนที่ผานการอบแหงจากโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกขนาด
ใหญ ที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหนง M1

รูปที่ 3.65 ยางพาราแผนที่ผานการอบแหงจากโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกขนาด
ใหญ ที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหนง M2
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รูปที่ 3.66 ยางพาราแผนที่ผานการอบแหงจากโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกขนาด
ใหญ ที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหนง M3

รูปที่ 3.67 ยางพาราแผนที่ผานการอบแหงจากโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกขนาด
ใหญ ที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหนง M4
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รูปที่ 3.68 ยางพาราแผนที่ผานการอบแหงจากโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกขนาด
ใหญ ที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหนง M5

รูปที่ 3.69 ยางพาราแผนที่ผานการอบแหงจากโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกขนาด
ใหญ ที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหนง M6
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รูปที่ 3.70 ยางพาราแผนที่ผานการตากแดดตามธรรมชาติ
ตารางที่ 3.2 คาสีของยางพาราแผนที่อบแหงโดยโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก
ขนาดใหญเปรียบเทียบกับยางพาราแผนที่ตากแดดตามธรรมชาติ
Samples
Colour value
L*
a*
b*
C*
h
Greenhouse solar dryer
44.47 3.31 22.77 23.00 8.27
Open air sun drying
30.27 6.57 9.93 11.90 33.48
จากตารางที่ 3.2 พบวายางพาราแผนที่ผานการอบแหงจากโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
แบบเรือนกระจกขนาดใหญ มีการเปลี่ยนแปลงคาสีจาก dense/ white colour-bright gel/
yellow after มีคา L*=44.47 ยางพาราที่ตากแดดตามธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงคาสี จาก darkyellow มีคา L*=30.27

บทที่ 4
การพัฒนาแบบจําลองการอบแหงสําหรับยางพาราแผนในโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบ
เรือนกระจก
เนื่ อ งจากสมรรถนะของโรงอบแห ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย แ บบเรื อ นกระจกจะขึ้ น อยู กั บ
สภาพแวดลอมตางๆ ตามธรรมชาติที่สําคัญไดแก อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธของอากาศ และ
ความเข มรังสีจากอาทิตย ทําใหส มรรถนะของโรงอบแห งดังกล าวไปใชในสถานที่ตางๆ จะไดผ ล
แตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อทํานายสมรรถนะของโรงอบแหง
ในสภาพแวดลอมตางๆ ตามรายละเอียดดังนี้
4.1 การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร
ในการสรางแบบจําลองของโรงอบแหง จะตั้งขอสมมติฐานดังนี้
1) อุณหภูมิภายในระบบอบแหงเทากันทั้งระบบ
2) การอบแหงเปนแบบชั้นบาง
3) คาความรอนจําเพาะของอากาศ แผนโพลีคารบอเนต และผลิตภัณฑมีคาคงที่
4) อัตราการรั่วของอากาศมีนอยมากเมื่อเทียบกับพัดลมระบายอากาศของโรงอบแหง
5) อุณหภูมิของการแผรังสีของยางพาราแผนมีคานอยมากเมื่อเทียบกับอุณหภูมิภายในโรง
อบแหง
การถายเทความรอนที่เกิดขึ้นกับองคประกอบตางๆ ของระบบอบแหงแสดงไวตามแผนภูมิใน
รูปที่ 4.1 โดยสมการสมดุลทางความรอนขององคประกอบตางๆ เขียนไดดังนี้
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2) hr,c-s Fan
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Vout

6) hc,c-a Ta 4) hc,p-a

Mass transfer
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5)
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รูปที่ 4.1 การถายเทความรอนที่เกิดขึ้นในโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก
1) การพาความรอนจากแผนโพลีคารบอเนตไปยังอากาศแวดลอม 2) การแผรังสีจาก
แผนโพลีคารบอเนตไปยังทองฟา 3) การพาความรอนจากพื้นไปยังอากาศภายในโรง
อบแหง 4) การพาความรอนจากผลิตภัณฑไปยังอากาศภายในโรงอบแหง 5) การนําความ
รอนจากพื้นไปยังสิ่งแวดลอม 6) การพาความรอนจากแผนโพลีคารบอเนตไปยังอากาศ
ภายในโรงอบแหง 7) การดูดกลืนรังสีอาทิตยของพื้น
1) สมการสมดุลพลังงานของแผนโพลีคารบอเนต
เอนทาลปของแผนโพลีคารบอเนตที่เปลี่ยนไปในชวงเวลา 't =
ความรอนที่ถายเทโดยการพาความรอนระหวางแผนโพลีคารบอเนตกับอากาศภายในโรงอบแหง
+ ความรอนที่ถายเทโดยการแผรังสีความรอนจากแผนโพลีคารบอเนตไปยังทองฟา
+ ความรอนที่ถายเทโดยการพาความรอนโดยลมระหวางแผนโพลีคารบอเนตกับอากาศแวดลอม
+ รังสีอาทิตยที่ดูดกลืนโดยแผนโพลีคารบอเนต
หรือเขียนเปนสมการไดดังนี้
mcCpc
เมื่อ

dTc
= Achc,c-a(Ta-Tc) + Achr,c-s(Ts-Tc) + Achw(Tam-Tc) + AcDcIt
dt
Ac
Ap
cpc

คือพื้นที่ของแผนโพลีคารบอเนต, [m2]
คือพื้นที่ของผลิตภัณฑ, [m2]
คือความจุความรอนจําเพาะของแผนโพลีคารบอเนต, [J/kg-°C]

(4.1)
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hc,c-a คือสัมประสิทธิ์การพาความรอนระหวางโพลีคารบอเนตกับอากาศอบแหง,
[W/m2-K]
hr,c-s คือสัมประสิทธิ์การแผรังสีจากแผนโพลีคารบอเนตไปยังทองฟา, [W/m2-K]
hw
คือสัมประสิทธิ์การพาความรอนระหวางโพลีคารบอเนตกับอากาศแวดลอม
โดยลม, [W/m2-K]
คือความเขมรังสีอาทิตย, [W/m2]
It
mc คือมวลของแผนโพลีคารบอเนต, [kg]
t
คือเวลา, [s]
คืออุณหภูมิอากาศภายในโรงอบแหง, [K]
Ta
Tam คืออุณหภูมิอากาศแวดลอม, [K]
TC
คืออุณหภูมิของแผนโพลีคารบอเนต, [K]
คืออุณหภูมิทองฟา, [K]
Ts
Tp
คืออุณหภูมิผลิตภัณฑ, [K]
DC คือสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีของแผนโพลีคารบอเนต, [decimal]
2) สมการสมดุลพลังงานของอากาศภายในโรงอบแหง
เอนทาลปของอากาศที่เปลี่ยนไปในชวงเวลา 't =
ความรอนที่ถูกถายเทโดยการพาความรอนระหวางผลิตภัณฑกับอากาศ
+ ความรอนที่ถูกถายเทโดยการพาความรอนระหวางพื้นกับอากาศ
+ ความรอนที่ใชในการระเหยน้ําจากผลิตภัณฑ
+ ผลตางของคาเอนทาลปเนื่องจากอากาศไหลเขาและออกจากโรงอบแหง
+ การสูญเสียความรอนของอากาศของโรงอบแหงไปยังอากาศแวดลอม
+ รังสีอาทิตยที่ถูกดูดกลืนโดยอากาศและผลิตภัณฑ
หรือเขียนสมการสมดุลพลังงานของอากาศไดดังนี้
maCpa

เมื่อ

dM
dTa
= Aphc,p-a(Tp-Ta)+ Aflhc,fl-a(Tfl-Ta)+ DpApCpvUp(Tp-Ta) p
dt
dt
+(UaVoutCpaTout-UaVinCpaTin)+UcAc(Tam-Ta)+[(1-Fp)(1-Df)
+(1-Dp)Fp]ItAcWc
Ac
Af
Ap
Cpa
Cpv

คือพื้นที่ของแผนโพลีคารบอเนต, [m2]
คือพื้นที่ของพื้น, [m2]
คือพื้นที่ของผลิตภัณฑ, [m2]
คือความจุความรอนจําเพาะของอากาศในผลิตภัณฑ, [J/kg-°C]
คือความจุความรอนจําเพาะของของเหลวในผลิตภัณฑ, [J/kg-°C]

(4.2)
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Dp
Fp
hc,f-a
hc,p-a
It
ma
Mp
t
Ta
Tf
Tin
Tp
Tw
Vin
Vout
Uc
Ua
Up
Dfl
Dp
Wc

คือความหนาของผลิตภัณฑ, [m]
คือสัดสวนการรับพลังงานรังสีอาทิตยของผลิตภัณฑ, [decimal]
คือสัมประสิทธิ์การพาความรอนระหวางพื้นกับอากาศอบแหง, [W/m2-K]
คือสัมประสิทธิ์การพาความรอนระหวางผลิตภัณฑกับอากาศอบแหง, [W/m2-K]
คือความเขมรังสีอาทิตยที่เวลาใดๆ, [W/m2]
คือมวลของอากาศแหงในโรงอบแหง, [kg]
คือความชื้นของผลิตภัณฑ, [db]
คือเวลา, [s]
คืออุณหภูมิอากาศอบแหง, [K]
คือ อุณหภูมิของพื้น, [K]
คืออุณหภูมิของอากาศขาเขา, [K]
คืออุณหภูมิของผลิตภัณฑ, [K]
คืออุณหภูมิของน้ํา, [K]
คือความเร็วลมไหลเขาระบบอบแหง, [m/s]
คือความเร็วลมไหลออกจากระบบอบแหง, [m/s]
คือสัมประสิทธิ์การสูญเสียความรอนของแผนโพลีคารบอเนต, [W/m2-°C]
คือความหนาแนนของอากาศแหง, [kg/m3]
คือความหนาแนนของผลิตภัณฑ, [kg/m3]
คือสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตยของพื้นคอนกรีต, [decimal]
คือสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตยของผลิตภัณฑ, [decimal]
คือสัมประสิทธิ์การสงผานของโพลีคารบอเนต, [decimal]
3) สมการสมดุลพลังงานของผลิตภัณฑ

สมการสมดุลพลังงานของผลิตภัณฑ สามารถเขียนไดเปน
เอนทาลปของผลิตภัณฑที่เปลี่ยนแปลงไปในชวงเวลา 't =
ความรอนที่ถายเทโดยการพาความรอนระหวางอากาศกับผลิตภัณฑ
+ ความรอนที่ใชในการระเหยน้ําในผลิตภัณฑ
+ รังสีอาทิตยที่ถูกดูดกลืนโดยผลิตภัณฑ
แทนแตละเทอมจะไดสมการดังนี้
dT
dM
mp(Cpp+CplMp) p = Aphc,p-a(Ta-Tp) +DpApUp[Lp+Cpv(Ta-Tp)] p
dt
dt
+FpDpItAcWc

(4.3)
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เมื่อ

Ac
Ap
Cpp
Cpl
Cpv
Dp
Fp
hc,p-a
It
Lp
Mp
mp
t
Ta
Tc
TP
UP

Wc
Dp

คือพื้นที่ของแผนโพลีคารบอเนต. [m2]
คือพื้นที่ของผลิตภัณฑที่ไดรับรังสีอาทิตย, [m2]
คือความรอนจําเพาะของอากาศภายในโรงอบแหง, [J/kg-K]
คือความรอนจําเพาะของของเหลวในผลิตภัณฑ, [J/kg-K]
คือความรอนจําเพาะของไอน้ําในผลิตภัณฑ, [J/kg-K]
คือความหนาของผลิตภัณฑ, [m]
คือสัดสวนการรับพลังงานรังสีอาทิตยของผลิตภัณฑ, [decimal]
คือสัมประสิทธิ์การพาความรอนระหวางผลิตภัณฑกับอากาศอบแหง, [W/m2-K]
คือความเขมรังสีอาทิตยที่เวลาใดๆ, [W/m2]
คือความรอนแฝงของการกลายเปนไอของน้ําในผลิตภัณฑ, [J/kg]
คือความชื้นของผลิตภัณฑที่ไดรับรังสีอาทิตย, [decimal, db]
คือมวลของผลิตภัณฑที่ไดรับรังสีอาทิตย, [kg]
คือเวลา, [s]
คืออุณหภูมิอากาศภายในระบบอบแหง, [K]
คืออุณหภูมิของโพลีคารบอเนต, [K]
คืออุณหภูมิของผลิตภัณฑที่ไดรับรังสีอาทิตย, [K]
คือความหนาแนนเชิงพื้นที่ของผลิตภัณฑ, [kg/m2]
คือสัมประสิทธิ์การสงผานของแผนโพลีคารบอเนต, [decimal]
คือสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตยของผลิตภัณฑ, [decimal]
4) สมการสมดุลพลังงานของพื้น

สมการสมดุลพลังงานของพื้นเขียนไดดังนี้
เอนทาลปของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปในชวงเวลา 't =
การถายเทความรอนโดยการพาความรอนระหวางอากาศกับพื้นคอนกรีต
+ การสูญเสียความรอนโดยการนําความรอนจากพื้นคอนกรีตไปยังพื้นดิน
+ การดูดกลืนรังสีอาทิตยของพื้น
เขียนสมการไดเปน
mflCpfl
เมื่อ

dTfl
= Aflhc,fl-a(Ta-Tfl)+ AflUfl(Tg-Tfl)+(1-Fp)DfItAflWc
dt

Afl
คือพื้นที่ของพื้น, [m2]
Cpfl คือความรอนจําเพาะของพื้นคอนกรีต, [J/kg-K]
hc,a-fl คือสัมประสิทธิ์การพาความรอนระหวางอากาศกับพื้นคอนกรีต, [W/m2-K]

(4.4)
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Ufl
mfl
t
Ta
Tfl
Tg

คือสัมประสิทธิ์การสูญเสียความรอนของพื้นคอนกรีตไปยังพื้นดิน, [W/m2-K]
คือมวลของพื้นคอนกรีต, [kg]
คือเวลา, [s]
คืออุณหภูมิของอากาศ, [K]
คืออุณหภูมิของพื้นคอนกรีต, [K]
คืออุณหภูมิพื้นดิน, [K]
5) สมการสมดุลมวลของอากาศ

เมื่อความชื้นของผลิตภัณฑมีคาลดลงจะทําใหความชื้นของอากาศมีคาเพิ่มมากขึ้นซึ่งเขียน
เปนสมการไดดังนี้
UaV dH = AinUaHinvin - AoutUaHoutvout+DpApUp dMp
(4.5)
dt
dt
เมื่อ Ain
คือพื้นที่หนาตัดของชองอากาศขาเขา, [m2]
Ap
คือพื้นที่หนาตัดของผลิตภัณฑที่ไดรับรังสีอาทิตย, [m2]
Aout คือพื้นที่หนาตัดของชองอากาศขาออก, [m2]
Dp
คือความหนาของผลิตภัณฑ, [m]
H
คืออัตราสวนความชื้น (moisture ratio) ของอากาศอบแหง, [kg/kg]
Hin คืออัตราสวนความชื้น (moisture ratio) ของอากาศขาเขา, [kg/kg]
Hout คืออัตราสวนความชื้น (moisture ratio) ของอากาศขาออก, [kg/kg]
Mp คือความชื้นของผลิตภัณฑ, [decimal, db]
t
คือเวลา, [s]
V
คือปริมาตรของระบบอบแหง, [m3]
Qin คือความเร็วลมขาเขา, [m/s]
Qout คือความเร็วลมขาออก, [m/s]
ρa
คือความหนาแนนของอากาศ, [kg/m3]
ρp คือความหนาแนนของผลิตภัณฑ, [kg/m3]
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6) สมการอบแหงชั้นบางของผลิตภัณฑ
ผูวิจัยไดทําการทดลองเพื่อหาสมการการอบแหงชั้นบางของแผนยางพาราตามรายละเอียดใน
ภาคผนวกที่ 1 ผลจากการทดลองพบวา model ที่มีความสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการทดลองคือ
แบบจําลอง Modified Handerson and Pabis ซึ่งเขียนในรูปสมการไดดังนี้

M - Me
= A exp(-Kt) + B exp(-Gt) + C exp(-Pt)
M 0 - Me

(4.6)

เมื่อ M คือความชื้นของผลิตภัณฑที่เวลาใดๆ (decimal, db) M0 คือความชื้นเริ่มตนของ
ผลิตภัณฑ (decimal, db) Me คือความชื้นสมดุลของผลิตภัณฑ (decimal, db) K, A, B, C, G และ
P คือพารามิเตอรในการอบแหงชั้นบางซึ่งเปนฟงกชันของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ ตามสมการ
ตอไปนี้
K = 0.044737 + 0.003207T - 0.012874rh - 0.000729Trh + 0.000152T2 + 0.001124rh2
(4.7)
2
2
A = 1.772997 - 0.061426T + 0.000872rh - 0.000887Trh + 0.000808T + 0.000905rh
(4.8)
2
B = - 0.743119 + 0.044216T + 0.001201rh + 0.000260Trh - 0.000519T - 0.000306rh2
(4.9)
2
2
C = 0.627124 + 0.627124T - 0.847092rh + 0.000611Trh - 0.000126T - 0.000620rh
(4.10)
2
2
G = 29.05792 - 1.91797T + 1.58619rh –0.00706Trh + 0.02293T - 0.03211rh
(4.11)
2
P = - 0.873117 + 0.031880T + 0.023505rh + 0.000345Trh - 0.000328T - 0.001013rh2
(4.12)
เมื่อ T คืออุณหภูมิ (°C) และ rh คือความชื้นสัมพัทธ (%) ความชื้นสมดุลซึ่งหาไดจากการ
ทดลองดวยอุปกรณที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธตามรายละอียดในภาคผนวกที่ 2
และเขียนในรูปสมการไดดังนี้

aw =

1
2.472099

(4.13)

ª 4.211282 - 0.031683T º
1+ «
»
Me
¬
¼
เมื่อ Me คือความชื้นสมดุล (%, db) T อุณหภูมิ (°C) และ aw คือคา water activity
(decimal) ซึ่งคา water activity เทากับความชื้นสัมพัทธหารดวย 100
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4.2 การหาคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอน
1) สัมประสิทธิ์การแผรังสี
สัมประสิทธิ์การแผรังสีจากผลิตภัณฑไปยังทองฟา (hr,p-s) หาไดจากสมการ
hr,p-s = HpV(Tp2+Tc2)(Tp+Tc)

(4.14)

โดยที่อุณหภูมิทองฟาสามารถหาไดจาก (Duffie and Beckman, 1991)
Ts = 0.552Ta1.5

(4.15)

2) สัมประสิทธิ์การพาความรอน
สัมประสิทธิ์การพาความรอนจากแผนโพลีคารบอเนตไปยังอากาศแวดลอมเนื่องจากลม (hW)
ใชแบบจําลอง (Duffie and Beckman, 1991) ซึ่งเขียนไดดังสมการ
hc,c-am = hw = 2.8+3.0Vw
เมื่อ

Vw

(4.16)

คือความเร็วลม [m/s]

สําหรับสัมประสิทธิ์การพาความรอนระหวางอากาศในหองอบกับพื้นและระหวางอากาศใน
หองอบกับแผนโพลีคารบอเนตจะสามารถหาไดจากสมการที่ 4.15 โดยถือวาสัมประสิทธิ์ทั้งสองมีคา
เทากัน
Nuk
hc,f-a = hc,c-a = hc =
(4.17)
Dh
เมื่อ

hc
Nu

k
Dh

คือคาสัมประสิทธิ์การพาความรอน, [W/m2-K]
คือคา Nusselt number
คือคาสภาพการนําความรอนของอากาศ, [W/m-K]
คือคา hydraulic diameter, [m]

ซึ่งหาไดจาก
Dh =

4WD
2(W+D)

(4.18)
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เมื่อ

W
D

คือความกวางของหองอบ, [m]
คือระยะเฉลี่ยระหวางพื้นกับแผนโพลีคารบอเนต, [m]

โดย Nu จะหาไดจากสมการ (Kays and Crawford, 1980)
Nu = 0.0158Re0.8
เมื่อ

Re คือคา Reynolds number ซึ่งหาไดจากสมการ
Re =

เมื่อ

V
U
Q

ไดจากสมการ

DhVU
Q

(4.20)

คืออัตราเร็วของอากาศภายในโรงอบแหง, [m/s]
คือความหนาแนนของอากาศ, [kg/m3]
คือ viscosity ของอากาศ, [m2/s]

3) สัมประสิทธิ์การสูญเสียความรอนของแผนโพลีคารบอเนต
สําหรับสัมประสิทธิ์การสูญเสียความรอนของแผนโพลีคารบอเนต (Uc) จะหา
Uc =

เมื่อ

(4.19)

kc
Lc

kc
Lc

(4.21)

คือคาสภาพการนําความรอนของพื้น, [W/m-K]
คือความหนาของโพลีคารบอเนต, [m]

4.3 การหาผลเฉลย (solution) ของสมการแบบจําลอง
สมการที่ (4.1)-(4.4) เป นระบบสมการอนุ พั น ธ ที่ไ มส ามารถหาผลเฉลยเชิ งวิ เ คราะห
(analytical solution) ได ดังนั้นในการหาผลเฉลยของระบบสมการดังกลาวจําเปนตองใชวิธีเชิง
ตั ว เลข ในงานวิ จั ย นี้ จ ะหาผลเฉลยของระบบสมการดั ง กล า วโดยใช วิ ธี ผ ลต า งสื บ เนื่ อ ง (finite
difference method)
หลักการโดยทั่วไปคือวิธีผลตางสืบเนื่องคือ แทนคาตัวอนุพันธดวยผลตางในชวงเล็กๆ แลวทํา
การคํา นวณหาผลเฉลยที่ตองการโดยผลที่ไดจะเป น ตัว เลข ระบบสมการขององคประกอบตางๆ
ดังกลาวก็ใชเทคนิคเดียวกันนี้ สําหรับรายละเอียดการหาผลเฉลยของระบบสมการที่ (4.1-4.4) แสดง
ตามรายการตอไปนี้
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การแปลงสมการของแบบจําลองใหเปนสมการผลตางสืบเนื่อง (finite difference method)
เขียนเปนสมการไดดังนี้
(T - T )
mcCpc c,t+∆t c,t = Achc,c-a(Ta,,t+∆t - Tc,t+∆t) + Achr,c-s(Ts,t+∆t - Tc,t+∆t)
∆t
+ A h (T
-T )+ADI
(4.22)
c w am,t+∆t

mcCpc

c,t+∆t

c c t,t+∆t

(Ta,t+∆t - Ta,t)
= Aphc,p-a(Tp, t+∆t - Ta,t+∆t) + Aflhr,fl-a(Tfl,t+∆t - Ta,t+∆t)
∆t
Mp,t+∆t - Mp,t
)
+ ApDpCpvUp(Tp,t+∆t - Ta,t+∆t)(
∆t
+ (UaVoutCpaTout - UaVinCpaTin) + UcAc(Tam, t+∆t - Tp, t+∆t)
+ [(1-Fp)(1-Dfl) + (1-Dfl)Fp]AcWcIt, t+∆t

mc(Cpp+CplMp)

(Tp,t+∆t - Tp,t)
= Aphc,p-a(Ta,,t+∆t - Tp,t+∆t)
Mp,t+∆t - Mp,t
∆t
+ ApDpUp[Lp+Cpv(Tp, t+∆t - Ta, t+∆t)](
)
∆t
+ FpDpAcWcIt, t+∆t

(Tfl,t+∆t - Tfl,t)
= Aflhc,a-fl(Ta,,t+∆t - Tfl,t+∆t) + Aflhc,fl-g(Tg,t+∆t - Tfl,t+∆t)
∆t
(H - H )
UaV t+∆t t = AinUaHin,t+∆tQin - AoutUaHout,t+∆tQout
∆t
Mp,t+∆t - Mp,t
)
+ DpApUp(
∆t
MflCpfl

M t+∆t = Me,t+∆t + (M0 - Me, t+∆t)A t+∆te-k t+∆t(t+∆t) + Bt+∆te-G t+∆t (t+∆t)
+ C t+∆t e-Pt+∆t (t+∆t)

(4.23)

(4.24)
(4.25)

(4.26)
(4.27)

จากสมการที่ 4.22 – 4.27 เขียนไดดังนี้
[ mcCpc + Achc,c-a + Achr,c-s + Achw] Tc,t+∆t - Achc,c-aTc,t+∆t
∆t
mC T
(4.28)
= c pc c,t + Achr,c-sTs,t+∆t + AchwTam,t+∆t + AcDcIt,t+∆t
∆t
mC
[ c pc + Aphc,p-a + Aflhc,fl-a + ApDpCpvUp Mp,t+∆t - ApDpCpvUp Mp,t + UcAc]Ta,t+∆t
∆t
∆t
∆t
- [Aphc,p-a + ApDpCpvUp Mp,t+∆t - ApDpCpvUp Mp,t ]Tp,t+∆t - Aflhc,f-aTfl,t+∆t
∆t
∆t
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mcCpcTa,t = + (U V C T - U V C T ) + U A T
a out pa out
a in pa in
c c am, t+∆t
∆t
+ [(1-Fp)(1-Dfl) + (1-Dfl)Fp]AcWcIt, t+∆t
mc(Cpp+CplMp)
Mp,t+∆t - Mp,t
)]Tp, t+∆t
+ Aphc,p-a - ApDpUp(Lp+Cpv)(
∆t
∆t
Mp,t+∆t - Mp,t
)]Ta,,t+∆t
- [Aphc,p-a + ApDpUp(Lp+Cpv)(
∆t
mc(Cpp+CplMp)
= [
] Tp,t + FpDpAcWcIt, t+∆t
∆t
mC T
[ mflCpfl + Aflhc,a-fl + Aflhc,fl-g]Tfl,t+∆t - Aflhc,a-flTa,t+∆t - Aflhc,fl-gTg,t+∆t = fl pfl f,t
∆t
∆t

(4.29)

[

UaVHt+∆t - DaApUpMp,t+∆t = A U H Q - A U H
in a in,t+∆t in
out a out,t+∆tQout
∆t
∆t
DAUM
+ a p p p,t
∆t
Mt+∆t = Me,t + (M0 – Me,t)Ate-k t(∆t) + Bte-G t (∆t) + Cte-P t (∆t)

(4.30)
(4.31)

(4.32)
(4.33)

ในลําดับแรกจะทําการคํานวณอุณหภูมิของแผนโพลีคารบอเนต (Tc) อากาศ(Ta)
ผลิตภัณฑ (Tp) และพื้น (Tfl) ที่เวลา t + 't โดยใชสมการที่ (4.22) – (4.27) ตามลําดับ ลําดับตอมา
จะคํานวณคาอุณหภูมิของอากาศและความชื้นสัมพัทธของอากาศที่เวลา t + 't ซึ่งไดจากขั้นตอน
แรกและนํามาทําการคํานวณพารามิเตอรของสมการอบแหงชั้นบาง ( A , B และ Me) จากนั้นจะนํา
คาพารามิเตอรดังกลาวแทนคาในสมการอบแหงชั้นบาง (4.33) เพื่อคํานวณหาความชื้นของผลิตภัณฑ
ที่เวลา t + 't (M t + 't) และใชคาดังกลาวไปคํานวณความชื้นของอากาศที่เวลา t + 't (H t + 't )
จากสมการ (4.32) ลําดับสุดทายจะกลับขึ้นไปคํานวณอุณหภูมิของแผนโพลีคารบอเนต (Tc) อากาศ
(Ta) ผลิตภัณฑ (Tp) และพื้น (Tfl) ที่เวลา t + '2t และดําเนินการซ้ํากระบวนการเดิมจนไดความชื้น
ของผลิตภัณฑสุดทายตามตองการ
เนื่องจากการคํานวณจะตองทําซ้ํากระบวนการเดิมทุกชวงเวลา 't ดังนั้นผูวิจัยจึง
เขียนโปรแกรมเปนภาษา Fortran เพื่อทําการคํานวณโดยมีขั้นตอนตามแผนภูมิในรูปที่ 4.2
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Start
Read input
Data
คํานวณอุณหภูมิ Tc, Tp,
Tf และ Ta ที่เวลา t+∆t

t = t+∆t

คํานวณ Me จากแบบจําลอง
sorption equation
คํานวณ M ที่เวลา t+∆t จาก
แบบจําลอง thinlayer equation
คํานวณ H ที่เวลา t+∆t
( Ht+∆t )
No

M คงที่

Yes

แสดงคา M
Stop

รูปที่ 4.2 แผนภูมิสําหรับคํานวณอุณหภูมิ ความชื้น และตัวแปรของระบบอบแหง
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4.4

การทดสอบแบบจําลอง
ในการทดสอบแบบจําลองที่ไดพัฒนาขึ้นนั้น ผูวิจัยจะทําการจําลองแบบการทํางาน
ของโรงอบแหง แลวนําผลมาเปรียบเทียบกับการทดลอง สําหรับคา ตัวแปรตางๆ ในแบบจําลอง กรณี
ตัวแปรทางเรขาคณิต เชนขนาดขององคประกอบของสวนอบแหงจะใชขนาดที่เปนจริง สําหรับสมบัติ
ทางความรอน เชน สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนตางๆ จะคํานวณตามสูตรที่กลาวไปแลว โดยใช
คาพารามิเตอรในสูตรจากเอกสารอางอิงตางๆ (Duffie and Beckman, 1991) และขอมูลความเขม
รังสีอาทิตย อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศแวดลอมจะใชคาที่ไดจากการวัดจริงที่ทําการ
ทดลอง โดยการ simulation จะทําทุกๆ 10 นาทีเทากับชวงเวลาการเก็บขอมูล ผลการเปรียบเทียบ
คาอุณหภูมิภายในโรงอบแหง และผลการเปรียบเทียบการลดลงของความชื้นของผลิตภัณฑแสดงไวใน
รูปที่ 4.3 และ 4.4 ตามลําดับ

70
Experiment
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60
๐

อุณหภูมิ ( C)
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เวลา (นาฬิกา)

รูปที่ 4.3 กราฟแสดงการแปรคาอุณหภูมิอากาศบริเวณอบแหงที่ไดจากแบบจําลองและผลจากการ
ทดลองอบแผนยางพารา ระหวางวันที่ 18-22 กันยายน พ.ศ.2556
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ความชืน้ ยางพารา (%, wb)
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รูปที่ 4.4 กราฟแสดงผลการคํานวณความชื้นของแผนยางพาราที่อบแหง โดยอาศัยแบบจําลอง
เมื่อเปรียบเทียบกับคาที่ไดจากการวัด ระหวางวันที่ 18-22 กันยายน พ.ศ.2556
จากผลการจําลองการทํางานของโรงอบแหงพบวา อุณหภูมิอากาศที่คํานวณไดมีคา ใกลเคียง
กับอุณหภูมิที่ไดจากการวัด เมื่อพิจารณาคาความแตกตางของอุณหภูมิที่ไดการวัดและการคํานวณ
พบวา คา RMSD มีคาเทากับ 10.5% ซึ่งถือวามีความคลาดเคลื่อนคอนขางนอย สําหรับผลการ
ทํานายคาความชื้ นของผลิ ต ภัณฑ พ บวาแบบจํ า ลองสามารถทํา นายค าความชื้น ไดดี โดยมี ความ
แตกตางจากคาที่ไดจากการวัดในรูปของ RMSD เทากับ 7.1%

บทที่ 5
สรุป
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการทดสอบสมรรถนะของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือน
กระจกหลังคารูปทรงพาราโบลาขนาดใหญที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม โดยโรงอบแหงดังกลาวมีพื้นที่หนาตัดเปนรูปทรงแบบพาราโบลา ปดคลุมทุกดานดวย
แผนโพลีคารโบเนต มีขนาดพื้นที่ฐาน 9.0 x 27.0 ตารางเมตร และสูง 3.50 เมตร ดานหนามีประตู
กระจกสําหรับนําผลิตภัณฑเขาออกและมีชองระบายอากาศ สวนดานหลังมีพัดลมระบายอากาศเพื่อ
ดูดอากาศชื้นภายในโรงอบแหงออกสูอากาศแวดลอมภายนอก พัดลมดังกลาวใชกําลังไฟฟา จากแผง
โซลาเซลลขนาด 50 วัตตจํานวน 3 แผง ภายในโรงอบแหงมีชั้นวาง (ราวตาก) สําหรับหอยผลิตภัณฑ
ประมาณ 500 แผ น โดยผู วิจั ยไดทําการอบแห ง ยางพาราแผ น ในแตละครั้ง จํานวน 750 กิโ ลกรั ม
ทําการทดลองทั้งหมด 6 ครั้ง ในชวงวันที่ 12-16 กันยายน พ.ศ. 2556 และในชวงระหวางวันที่ 2528 มกราคม พ.ศ. 2557
ในการทดลองอบแหงผลิตภัณฑทั้ง 6 ครั้ง พบวาโรงอบแหงดังกลาวสามารถอบแหงยางพารา
แผนที่มีความชื้นเริ่มตน 24-31% (w.b.) ใหเหลือความชื้น 0.4-13% (w.b.) ภายใน 5 วันในชวงเดือน
กันยายน (ฤดูฝน) และ 4 วันในชวงเดือนมกราคม (ฤดูหนาว) ซึ่งเร็วกวาการตากแดดตามธรรมชาติซึ่ง
ใชเวลาประมาณ 15 วัน และผลิตภัณฑที่ไดจากโรงอบแหงที่ไดมีคุณภาพดี
ในสวนของอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงอบแหง อุณหภูมิจะแปรคาตามรั งสีอาทิตยโดยมี
คาประมาณ 45-60°C ซึ่งมากกวาอากาศแวดลอม 10-15°C สําหรับความชื้นของอากาศภายในโรง
อบแหงจะมีคานอยกวาอากาศแวดลอม ทําใหผลิตภัณฑในโรงอบแหงไดเร็วกวาการตากแดดตาม
ธรรมชาติ
นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรของโรงอบแหงดังกลาว โดยหา
ผลเฉลยดวยวิธีเชิงตัวเลข ผลที่ไดพบวา อุณหภูมิ ของอากาศ ความชื้นผลิตภัณฑที่คํานวณไดจาก
แบบจําลองใหผลที่ใกลเคียงกับการทดลอง เมื่อพิจารณาคาความแตกตางของอุณหภูมิที่ไดการวัดและ
การคํานวณพบวา คา RMSD มีคาเทากับ 10.5% ซึ่งถือวามีความคลาดเคลื่อนคอนขางนอย สําหรับ
ผลการทํานายคาความชื้นของผลิตภัณฑ ในการจําลองการทํางานของโรงอบแหงพบวามีคาใกลเคียง
กับผลการทดลอง โดยมีความแตกตางในรูปของ RMSD เทากับ 7.1%
เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนการทดลองในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการวิจัย ซึ่งมีความ
จํากัดดานปริมาณผลิตภัณฑที่จะนํามาใชในการทดลอง ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแนะวาในการทดลองควร
สร า งโรงอบแห ง ดั ง กล า วในพื้ น ที่ ที่ มี ก ารปลู ก ยางพารา และการทดสอบอบแห ง ยางพาราแผ น
ในสภาพแวดลอมการใชงานจริง เพื่อนําผลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการเผยแพรใชงานโรงอบแหง
ตางๆ ใหกวางขวางตอไป
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ภาคผนวกที่ 1
การอบแหงชั้นบางของยางพารา
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการอบแหงชั้นบาง (thin layer drying) เพื่อนําผลไปใชในการทํา
แบบจําลองการอบแหงยางพาราในโรงอบแหงแบบเรือนกระจก ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
A1 สมการอบแหงชั้นบาง
A1.1 การทดลองเพื่อหาสมการการอบแหงชั้นบาง
การทดลองหาสมการอบแห งชั้นบางเป นการทดลองอบแห งผลผลิตที่วางเป นชั้นเดียวใน
เครื่องอบจนกวาความชื้นของผลผลิตจะไมเปลี่ยนแปลงโดยตั้ งคาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของ
อากาศอบแหงภายในเครื่องอบแหงไวที่คาหนึ่ งๆ เพื่อหาอัตราการลดลงของความชื้นของผลผลิตที่
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธนั้นๆ สมการอบแหงชั้นบางที่ไดจะนําไปใชในการทํานายความชื้นของ
ผลผลิตในเครื่องอบแหงที่เวลาใดๆ ภายใตสภาวะแวดลอมตางๆ จากแบบจําลองทางคณิตศาสตรของ
เครื่องอบแหงที่สรางขึ้น
เพื่อจะใหไดผลการทํานายความชื้นของผลผลิตที่แมนยําผูวิจัยจึงเลือกที่จะทําการทดลองที่คา
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศอบแหงในชวงเดียวกันกับผลการทดลองที่ไดจริงจากการ
ทดสอบสมรรถนะของระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยซึ่งคาอุณหภูมิที่ 40, 50 และ60๐C และคา
ความชื้นสัมพัทธ 10, 20 และ 30% โดยเปาอากาศรอนไหลขนานกับแผนชั้นบางของผลผลิต (Overflow and under-flow drying) ที่อัตราเร็วเทากับอัตราเร็วอากาศสูงสุดในเครื่องอบแหงคือประมาณ
1 ms-1

*ผลงานวิจัยนี้บางสวน ไดนําไปตีพิมพ ในการประชุมทางวิชาการ Rubber Conference2013,
Advances in Natural Rubber Science and Technology. ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.
2556 ที่โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
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A1.2 วิธีการทดลองหาสมการอบแหงชั้นบาง
อุปกรณที่ใชในการทดลองประกอบดวยพัดลมดูดอากาศจากภายนอกใหผานถังน้ําบรรจุเซรา
มิก (Ceramic packed-bed) ที่ควบคุมอุณหภูมิได อากาศที่ผานถังดังกลาวจะอิ่มตัว หลังจากนั้นจะ
ทําใหรอนขึ้นโดยขดลวดตานทานไฟฟา อากาศที่ไดจะมีคาความชื้นสัมพัทธและอุณหภูมิตามตองการ
ผูวิจัยจะใชอุปกรณดังกลาวหา drying curve ของผลิตภัณฑตามขั้นตอนตอไปนี้
ปรับอัตราเร็วอากาศในชองอบแหงใหได 1 ms-1
ปรับอุณหภูมิของน้ําในอุปกรณควบคุมความชื้นสัมพัทธของอากาศ
ปรับอุณหภูมิของอากาศที่ออกจากชุดควบคุมความชื้นสัมพัทธ
วางตัวอยางที่รูน้ําหนักแลวลงบนตะแกรงในชองอบแลวเริ่มจับเวลาอบแหง
ชั่งน้ําหนักตัวอยางทุกๆ 1 ชั่วโมง จนกวาน้ําหนักตัวอยางจะไมเปลี่ยนแปลง
หาน้ําหนักแหงของตัวอยางโดยนําตัว อยางที่ไดไปอบในตูอบที่อุณหภูมิ 103 °C เปนเวลา
24 ชั่วโมง เพื่อใชในการคํานวณความชื้นของตัวอยางที่เวลาใดๆ
7) หาความสัมพันธระหวางอัตราการเปลี่ยนแปลงความชื้นของตัวอยางเทียบกับเวลาทีใช
อบแหง
1)
2)
3)
4)
5)
6)

รูปที่ A1.1 เครื่องอบแหงที่ทํางานรวมกับเครื่องควบคุมความชื้น
ในงานวิจัยนี้ไดทําการทดสอบการอบแหงแบบชั้นบางที่ 3 อุณหภูมิ และ 3 ความชื้น คือที่
อุณหภูมิ 40, 50 และ 60°C โดยที่ความชื้น 10, 20 และ 30% โดยลักษณะของเครื่องอบแหงแสดงดัง
รูปที่ A1.2
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รูปที่ A1.2 เครื่องอบแหงระดับหองปฏิบัติการ (laboratory dryer) ที่จะใชในการทดลองเพื่อหา
สมการการอบแหงชั้นบาง
ยางพาราขนาด 2.5u3u0.5 cm3

รูปที่ A1.3 ตัวอยางของยางธรรมชาติที่จะใชในการทดลองเพื่อหาสมการการอบแหงชั้นบาง
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A1.3 ผลการทดลองหาสมการอบแหงชั้นบาง

ความชื้นยางพารา (%, db)

ผลิตภัณฑที่ทําการทดสอบคือ ยางพารา โดยจะนําผลิตภัณฑวางบนถาดที่เตรียมไวและทํา
การปรับอุณหภูมิและความชื้นตามที่กําหนด ผลการทดลองแสดงไวในกราฟรูปที่ A1.4 – A1.6
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60 ๐๐ C
50 ๐C
40 C
rh=10 %

0

4

8

12

16

20 24 28
เวลา (นาฬิกา)

32

36

40

44

ความชื้นยางพารา (%, db)AA

รูปที่ A1.4 การลดลงของความชื้นของยางพาราที่ความชื้น 10% ทีอ่ ุณหภูมิ 40, 50 และ 60°C
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รูปที่ A1.5 การลดลงของความชื้นของยางพาราที่ความชื้น 20% ที่อุณหภูมิ 40, 50 และ 60°C

ความชืน้ ยางพารา (%, db) ss
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รูปที่ A1.6 การลดลงของความชื้นของยางพาราที่ความชื้น 30% ที่อุณหภูมิ 40, 50 และ 60°C
A1.4 การหาสมการการอบแหงชั้นบาง
เนื่องจากมีนักวิจัยตางๆ ไดเสนอแบบจําลองการอบแหงชั้นบางไวหลายแบบจําลอง ซึ่งนิยม
ใชกัน ทั่ วไป (ตารางที่ A1.1) แบบจํา ลองดังกลาวจะมีคาสั มประสิ ทธิ์ซึ่งขึ้น กับชนิ ดของผลิ ตภัณฑ
ผูวิจัยจะนําผลการทดลองไปฟต (fit) กับแบบจําลองดังกลาว เมื่อหาคาสัมประสิทธิ์ของผลิตภัณฑ ผล
ที่ไดแสดงไวในตารางที่ A1.2
ตารางที่ A1.1 แบบจําลองทางคณิตศาสตรการอบแหงชั้นบาง
ลําดับที่
สมการแบบจําลอง
ชื่อแบบจําลองและอางอิง
1
MR=exp(-kt)
Newton (Mujumdar, 1987)
n
2
MR=exp(-kt )
Page (Diamante and Munro, 1993)
n
3
MR=exp(kt )
Modified Page (Whith et.al., 1978)
4
MR=aexp(-kt)
Handerson and Pabis (Zhang and
Litchfield, 1991)
5
MR=aexp(-kt)+c
Logarithmic (Yangcioglu et.al.,1999)
6
MR=aexp(-kt)+bexp(-gt)
Two term (Henderson, 1978)
7
MR=aexp(-kt)+bexp(Modifile Handerson and Pabis
gt)+cexp(-pt)
(Karathanos, 1999)
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ตารางที่ A1.2 แสดงคาพารามิเตอรตางๆ ของแบบจําลองการอบแหงแบบชั้นบางของยางธรรมชาติ
Models

Newton

Page

Modified
Page

Henderson
And Pabis

Logarithmic

Two-term

Modified
Henderson
and Pabis

T๐C
40
50
60
40
50
60
40
50
60
40
50
60
40
50
60
40
50
60
40
50
60
40
50
60
40
50
60
40
50
60
40
50
60
40
50
60
40
50
60
40
50
60
40
50
60
40
50
60
40
50
60
40
50
60
40
50
60
40
50
60
40
50
60

rh
(%)
10
10
10
20
20
20
30
30
30
10
10
10
20
20
20
30
30
30
10
10
10
20
20
20
30
30
30
10
10
10
20
20
20
30
30
30
10
10
10
20
20
20
30
30
30
10
10
10
20
20
20
30
30
30
10
10
10
20
20
20
30
30
30

k
0.1276
0.2049
0.3406
0.1041
0.1479
0.2137
0.1005
0.1340
0.1779
0.1602
0.3860
0.6545
0.1647
0.3059
0.4855
0.1411
0.2059
0.2668
-0.1602
-0.3860
-0.6545
-0.1582
-0.3059
-0.4855
-0.1411
-0.2059
-0.2668
0.1255
0.1785
0.2862
0.0969
0.1203
0.1078
0.0963
0.1252
0.1677
0.1358
0.2135
0.3509
0.1045
0.1437
0.1972
0.1036
0.1383
0.1874
0.1653
0.3401
0.6004
0.0701
0.3641
0.0629
0.2125
0.2202
0.0417
0.1655
0.0504
0.4309
0.0702
0.0461
0.0632
0.0677
0.2774
0.0417

a

B

C

n

g

p

R2

0.1655
0.3402
0.0481
0.0702
0.2712
0.5241
0.2158
0.1171
0.2366

0.9918
0.9457
0.9123
0.9870
0.9410
0.8839
0.9896
0.9848
0.9797
0.9942
0.9869
0.9912
0.9970
0.9935
0.9946
0.9957
0.9962
0.9905
0.9942
0.9869
0.9912
0.9970
0.9935
0.9946
0.9957
0.9962
0.9905
0.9919
0.9534
0.9227
0.9902
0.9589
0.8062
0.9908
0.9874
0.9816
0.9964
0.9764
0.9612
0.9928
0.9717
0.9432
0.9933
0.9937
0.9932
0.9986
0.9976
0.9966
0.9985
0.9979
0.9184
0.9979
0.9992
0.9985
0.9986
0.9976
0.9986
0.9985
0.9993
0.9985
0.9979
0.9993
0.9985

0.8979
0.6419
0.5059
0.8110
0.6593
0.5416
0.8651
0.8061
0.7864
0.8979
0.6419
0.5059
0.8315
0.6593
0.5416
0.8651
0.8061
0.7864
0.9849
0.8969
0.8807
0.9373
0.8505
0.6856
0.9608
0.9410
0.9494
0.9838
0.9060
0.8904
0.9375
0.8622
0.8155
0.9610
0.9420
0.9404
0.8703
0.7774
0.7900
0.6031
0.5982
0.3429
0.4710
0.6886
0.1393
0.4347
0.2185
0.6448
0.3011
0.1705
0.337
0.2839
0.4389
0.1394

0.0187
0.0312
0.0317
0.0166
0.0292
0.0328
0.0166
0.0213
0.0244
0.1541
0.2184
0.1953
0.4147
0.4027
0.6502
0.5596
0.3218
0.8626
0.1554
0.3886
0.1971
0.4132
0.4027
0.076
0.2854
0.1439
0.4313

0.4343
0.3886
0.1579
0.3034
0.4406
0.586
0.4614
0.4314
0.4312

0.0443
0.0503
0.0565
0.2543
0.0614
0.5942
0.0671
0.0614
0.2365
0.0445
0.3402
3.0378
0.2551
0.1249
11.138
0.0677
0.0451
0.2365

RMSE
(%)
1.9297
3.9876
4.2831
2.5012
4.5241
5.5178
2.3208
2.5353
2.6696
1.6092
1.9564
1.3539
1.1876
4.5241
1.1784
1.4947
1.2512
1.8201
1.6092
1.9564
1.3539
1.1876
1.4931
1.1784
1.4947
1.2512
1.8201
1.9103
3.6924
4.0196
2.1704
3.7760
4.6247
2.1813
2.3042
2.5423
1.2790
2.6290
2.8496
1.8708
3.1346
3.8182
1.8415
1.5760
1.5259
0.8097
0.8398
0.8488
0.8455
0.8512
0.6481
1.0501
0.5742
0.7489
0.8097
0.8398
0.5359
0.8455
0.8512
0.6253
1.0507
0.5377
0.7228

102

ผู วิ จัย จะคั ดเลื อ กแบบจํ า ลองซึ่ ง มีค าตามแตกตา งระหว า งผลการทดลองกั บ ผลจากการ
คํานวณในรูปของ RMSD นอยที่สุด ซึ่งไดผลดังนี้
ยางพาราแผน
แบบจําลองตามสมการ (Modified Henderson and Pabis) สามารถ fit ผลการทดลอง
ของยางพาราไดดีที่สุด โดยสามารถเขียนในรูปสมการไดดังนี้
M - Me
=a exp(-kt) + b exp(-gt) + c exp(-pt)
M0 - Me

เมื่อ

Me
M0

(A1.1)

คือ ความชื้นสมดุลของผลิตภัณฑ, [decimal , db]
คือ ความชื้นเริ่มตนของผลิตภัณฑ, [decimal, db]

k, a, b, c, g และ p เปนฟงกชันของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ ซึ่งมีความสัมพันธดังนี้
k = 0.044737 + 0.003207T - 0.012874rh - 0.000729Trh
+ 0.000152T2 + 0.001124rh2
a = 1.772997 - 0.061426T + 0.000872rh - 0.000887Trh
+ 0.000808T2 + 0.000905rh2
b = - 0.743119 + 0.044216T + 0.001201rh + 0.000260Trh
- 0.000519T2 - 0.000306rh2
c = 0.627124 + 0.627124T - 0.847092rh + 0.000611Trh
- 0.000126T2 - 0.000620rh2
g = 29.05792 - 1.91797T - 1.58619rh - 0.00706Trh
+ 0.02293T2 - 0.03211rh2
p = - 0.873117 + 0.031880T + 0.023505rh + 0.000345Trh
- 0.000328T2 - 0.001013rh2
เมื่อ

T
rh

คือ อุณหภูมิ [°C]
คือ ความชื้นสัมพัทธ [%]

(A1.2)
(A1.3)
(A1.4)
(A1.5)
(A1.6)
(A1.7)

ความชื้นยางพารา (%, db) aa
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35
30
25
20
15
10
5
0

rh=10 %

0

4

๐

Observed at 60 C
Predicted at 60 ๐C
Observed at 50 ๐๐C
Predicted at 50 ๐C
Observed at 40 C
Predicted at 40 ๐C

8

12

16

20

24

28

32

36

๐

40

C

44

เวลา (นาฬิกา)

ความชืน้ ยางพารา (%, db) dd

รูปที่ A1.7 คาความชื้นที่ไดจากการทดลองเทียบกับแบบจําลองของ Modified Henderson and
Pabis ที่อุณหภูมิ 40, 50 และ 60๐C ที่ความชื้น 10 %
40

Observed at 60 ๐C
Observed at 50 ๐C
Observed at 40 ๐C
Predicted at 60 ๐C
๐
Predicted at 50 C
๐
Predicted at 40 C

rh=20 %

30
20
10
0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
เวลา (นาฬิกา)

ความชืน้ ยางพารา (%, db) dd

รูปที่ A1.8 คาความชื้นที่ไดจากการทดลองเทียบกับแบบจําลองของ Modified Henderson and
Pabis ที่อุณหภูมิ 40, 50 และ 60๐C ที่ความชื้น 20 %
40

Observed at 60 ๐C
Predicted at 60 ๐C
Observed at 50 ๐C
Predicted at 50 ๐C
Observed at 40 ๐C
๐
Predicted at 40 C

rh=30 %

30
20
10
0
0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

เวลา (นาฬิกา)

รูปที่ A1.9 คาความชื้นที่ไดจากการทดลองเทียบกับแบบจําลองของ Modified Henderson and
Pabis ที่อุณหภูมิ 40, 50 และ 60๐C ที่ความชื้น 30 %
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สรุป
จากการทดลองการอบแหงแบบชั้นบางของยางพาราพบวา ความชื้นของยางพารามีคาขึ้นกับ
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศ โดยแบบจําลองของ Modified Henderson and Pabis
สามารถ fit ผลการทดลองไดดีที่สุด

ภาคผนวกที่ 2
ความชื้นสมดุลของยางพารา
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ภาคผนวกที่ 2
ความชื้นสมดุลของยางพารา
ผูวิจัยไดทําการทดลองหาความชื้นสมดุลของยางพารา เพื่อนําผลไปใชในการทําแบบจําลอง
การอบแหงยางพาราในโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก ตามรายละเอียดตอไปนี้
B2.1 ความชื้นสมดุล (equilibrium moisture content)
ในการอบแหงผลิตผลทางการเกษตรจําเปนตองทราบความชื้นสมดุลของผลิตผลที่ตองการ
อบเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการอบแหงและเก็บรักษาผลิตภัณฑแหง โดยทั่วไปความชื้นสมดุล ของ
ผลิตผลหนึ่งจะขึ้นกับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศแวดลอมของผลิตผลนั้น ซึ่งผลผลิต
ทางการเกษตรสวนใหญจะสามารถถายเทความชื้นใหกับอากาศแวดลอม จนความชื้นลดลงถึงคาหนึ่ง
ก็จะหยุดถายเท ความชื้น ดังกล าวเรียกวาความชื้นสมดุล กราฟแสดงความชื้น สมดุลกับความชื้น
สัมพัทธของอากาศที่อุณหภูมิคงที่ค าหนึ่งจะเรียกวาซอฟชันไอโซเทอม (sorption isotherm) ของ
ผลิตภัณฑนั้น
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการหาซอฟชันไอโซเทอมของ ยางธรรมชาติ โดยใชวิธีแกรวิเมตริก
(gravimetric) อุปกรณที่ใชประกอบดวย ตูอบไฟฟาจํานวน 3 ตู สําหรับควบคุมอุณหภูมิของตัวอยาง
ภายในตู โดยในตูที่หนึ่งจะตั้งคาอุณหภูมิที่ 40๐C ตูที่สองจะตั้งคาอุณหภูมิที่ 50๐C และตูที่สามจะตั้ง
คาอุณหภูมิที่ 60๐C ภายในตูจะมีทั้งหมด 3 ชั้น ซึ่งจะนํากลองตัวอยางมาวางบนชั้นนั้นๆ ภายในกลอง
บรรจุตัวอยางแตละกลองจะใสสารละลายเกลืออิ่มตัวชนิดตางๆ ดังตารางที่ B2.1 สําหรับกลองใส
ตัวอยางและรูปภาพตูอบไฟฟาจะแสดงไวในรูปที่ B2.1 และ B2.2

ชั้นวางตัวอยาง

รูปที่ B2.1 ลักษณะของกลองใสตัวอยาง
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60๐C

40๐C
50๐C

รูปที่ B2.2 ลักษณะของตูอบไฟฟา
ตารางที่ B2.1 แสดงสารละลายเกลืออิ่มตัวชนิดตางๆ
สารละลายเกลือ
๐

LiCl • H2O
MgCl • H2O
Na2Cr2O7 • 2H2O
NaCl
KNO3
K2SO4

40 C
11.6
32.1
49.8
75.4
87.9
96.2

ความชื้นสัมพัทธ (%)
50๐C
11.4
31.4
46.3
74.5
85.0
95.8

60๐C
10.95
29.26
43.0
74.5
82
95.30

B2.2 วิธีดําเนินการทดลอง
1) นําผลิตภัณฑใสในกลองวางลงบนตระแกรงของกลองที่บรรจุสารละลายเกลืออิ่มตัว ชนิด
ตางๆ จํานวนอยางละ 50 กรัม และปดฝากลอง จากนั้นนํากลองที่บรรจุตัวอยางใสเขา
ตูอบไฟฟาที่ควบคุมอุณหภูมิ 40๐C , 50๐C และ60๐C ตามลําดับ
2) นําตัวอยางออกมาชั่งทุก 6 ชั่วโมง จนกระทั่งเห็นวาน้ําหนักไมเปลี่ยนแปลง แสดงว า
ตัวอยางเขาสูสภาวะสมดุลแลว
3) นําตัวอยางที่เขาสูสภาวะสมดุลแลว ไปทําการอบที่อุณหภูมิ 103oC เปนเวลา 24 ชั่วโมง
เพื่อทําการหามวลแหง และนําคาที่ไดไปหาความชื้นของผลิตภัณฑตอไป
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B2.3 ผลการทดลองหาคาซอฟชันไอโซเทอม
จากการทดลองหาคาซอฟชันไอโซเทอมของยางธรรมชาติ ที่อุณหภูมิ 40oC, 50oC
และ 60oC จะแสดงดังรูปที่ B2.2 ดังนี้

Equilibrium moisture content
(%,db)11111

12
40C

10

50C

8

60C

6
4
2
0
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Water activity

รูปที่ B2.2 ซอฟชันไอโซเทอมของยางธรรมชาติ ที่อุณหภูมิ 40oC, 50oC และ 60oC
จากผลการทดลองพบวา ซอฟชันไอโซเทอมของยางธรรมชาติ จ ะมีลั กษณะโดยทั่ว ไป คือ
ความชื้นสมดุลจะมีคาเพิ่มขึ้นตามความชื้นสัมพัทธของอากาศและคาความชื้นสัมพัทธของอากาศคา
หนึ่ง ความชื้นสมดุลที่อุณหภูมิสูงจะมีคาต่ํากวาที่อุณหภูมิต่ําหรือซอฟชันไอโซเทอมจะเรียงลําดับ โดย
เสนที่อุณหภูมิสูงจะอยูดานลางสุด
B2.3 การหาแบบจําลองความชื้นสมดุล
เนื่องจากแบบจําลองสําหรับผลิตภัณฑอาหาร มีผูเสนอใชผลของแบบจําลองซึ่งนิยม
ใช กั น ทั่ ว ไป (ตารางที่ B2.1) ผู วิ จั ย นํ า ผลการทดลองมาฟ ต กั บ แบบจํ า ลองเหล า นั้ น เพื่ อ หาค า
สัมประสิทธิ์จากแบบจําลองและคัดเลือกแบบจําลองที่ใหผลใกลเคียงกับผลที่ไดจากการทดลองมาใช
ในงานวิจัยนี้ ซึ่งผลที่ไดแสดงไวดังตารางที่ B2.2
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ตารางที่ B2.1 แบบจําลองทางคณิตศาสตรความชื้นสมดุล
Model
Mathematical expression
1

Day and Nelson Equation

aw

2

Modified Halsey Equation

aw

ª exp( b 0  b1T ) º
exp «
»
M eb 2
¬
¼

3

Modified Chung-Pfost
Equation

aw

ª  b0
º
exp «
exp( b2 M e )»
¬ T  b1
¼

4

Modified Oswin Equation

5

Kaleemullah Equation

aw

aw

b3

1  exp(b0T b1 M eb2T )

1

b

ª b 0  b1T º 2
1 «
»
¬ Me ¼
b 0  b1 exp( b 2 TM eb 3 )

ตารางที่ B2.2 แสดงคาพารามิเตอรตางๆ ของแบบจําลองความชื้นสมดุลของยางพาราแผน
Model
Day and Nelson
Modified Halsey
Modified Chung-Pfost
Modified Oswin
Kaleemullah

Temperature
(qqC)
40, 50, 60
40, 50, 60
40, 50, 60
40, 50, 60
40, 50, 60

b0
0.006100
10.961294
414.87833
20.602512
-1.256665

Coefficients
B1
b2
-0.337433
-0.025545
15.230539
-0.107937
-1.409267

1.116327
3.700830
0.146302
3.718037
-0.000987

b3

RMSE

R2

0.176463
0.526548

7.78
7.17
7.48
6.94
17.21

0.93
0.94
0.93
0.95
0.62

B2.4 สมการความชื้นสมดุลของผลิตภัณฑ
นําคาพารามิเตอรมาคํานวณหาสมการจากผลการทดลองเพื่อหาความชื้นสมดุล
ของยางพาราแผน ซึ่งไดผลดังนี้
aw =

เมื่อ

Me
aw
T

1
4.211282-0.031683T 2.47099
1+[
]
Me

คือความชื้นสมดุลของยางพาราแผน, [%, db]
คือwater activity, [aw = rh/100]
คืออุณหภูมิอากาศ, [ºC]

(B2.1)
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สรุป
การทดลองหาความชื้นสมดุลของยางพารา พบวามีคาขึ้นกับอุณหภูมิ และความชื้น โดย
แบบจําลองของ Modified Oswin สามารถ fit ผลการทดลองไดดีที่สุด

ภาคผนวกที่ 3
สภาพแพรความชื้นของยางพารา
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ภาคผนวกที่ 3
สภาพแพรความชื้นของยางพารา
เนื่องจากสภาพแพรความชื้นของยางพารา เปนพารามิเตอรที่สําคัญของการอบแหงยางพารา
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการทดลองหาสภาพแพรความชื้นของยางพารา ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
C3. สภาพแพรความชื้นของยางธรรมชาติ
C3.1 การทดลองสภาพแพรความชื้นของยางธรรมชาติ
สภาพแพรความชื้นหาไดโดยการทําการทดลองอบแหงในหองปฏิบัติการ ในการหา
สภาพแพรความชื้นของยางพารา ในการศึกษานี้ ทําโดยการเตรี ยมตัว อยางของยางธรรมชาติ ที่มี
ความชื้นเริ่มตน 31.2–32.3% (db) มีขนาด 2.5u3u0.5 cm3 วางบนถาดที่มีขนาดกวาง 14 cm
ยาว 35 cm มีระยะระหวางตัวอยาง 0.5 cm เพื่อจะใหไดผลการทํานายความชื้นของผลผลิตที่
แมนยําผูวิจัยจึงเลือกที่จะทําการทดลองที่คาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศอบแหงในชวง
เดียวกันกับผลการทดลองที่ไดจริงจากการทดสอบสมรรถนะของระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยซึ่ง
คาอุณหภูมิที่ 40, 50 และ 60๐C และในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดใชคาความชื้นสัมพัทธ 20 % โดยเปา
อากาศรอนไหลขนานกับแผนชั้นบางของผลผลิต (Over-flow and under-flow drying) ที่อัตราเร็ว
เทากับอัตราเร็วอากาศสูงสุดในเครื่องอบแหงคือประมาณ 1 ms-1 อุปกรณที่ใชในการทดลอง
ประกอบดวยพัดลมดูดอากาศจากภายนอกใหผานถังน้ําบรรจุเซรามิก (Ceramic packed-bed) ที่
ควบคุมอุณหภูมิได อากาศที่ผานถังดังกลาวจะอิ่มตัว หลังจากนั้นจะทําใหรอนขึ้นโดยขดลวดตานทาน
ไฟฟ า อากาศที่ ไ ด จ ะมี ค า ความชื้ น สั ม พั ท ธ แ ละอุ ณ หภู มิ ต ามต อ งการ (รายละเอี ย ดดั ง แสดงใน
ภาคผนวกที่ 1) จากนั้นผูวิจัยทําการหาคาสภาพแพรความชื้นของผลิตภัณฑตามขั้นตอนดังตอไปนี้
C3.2 สภาพแพรความชื้น
จากกฏของฟคของการแพรความชื้นในการอบแหง จากการทดลองไดถูกใชอยาง
กวางขวางเพื่อหาสภาพแพรความชื้น (diffusivities) ของผลไมและวัสดุตาง ๆ (Achariyaviriya et.
al., 2000; Lagunez-Rivera et. al., 2007; Abbasi Souraki and Mowla, 2008; Hashemi et.
al., 2009) แตกฏขอที่สองของฟคของการแพรของ unsteady state diffusion ไมไดพูดถึงผลของ
อุณหภูมิและระดับความดันรวม ซึ่งสามารถใชอธิบายพฤติกรรมของการอบแหงผลไม (Bala, 1998)
กฎขอที่สองของฟคเขียนไดเปนดังนี้
wM
Dive( DgradM )
wT

เมื่อ

M

คือความชื้นของผลิตภัณฑที่เวลา t (moisture content at time t)

(C3.1)
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D
คือสภาพแพรความชื้น (diffusivity)
แกสมการที่ (C3.1) สําหรับวัสดุตัวอยางที่เปนรูปทรง slab จะสมมุติวาสภาพแพรความชื้น
ของวัสดุดังกลาวขึ้นกับตําแหนงในวัสดุนั้น สําหรับกรณีของยางพาราแผนก็เชนเดียวกันโดยจะมี
สมมุติฐานวาแตละองคประกอบของวัสดุเปนเนื้อเดียวกัน
ในการหาคําตอบของสมการที่ (C3.1) สําหรับวัสดุตัวอยางที่มีรูปทรงแบบแบนบาง (slab) ที่
มีครึ่งหนึ่งของความหนาเปน Z เขียนไดดังนี้
M  Me
M0  Me

8

S

4
2 Dt
exp(

(2n-1)
)
2
2
(2n-1)
z
1

f

2 ¦
n

(C3.2)

เมื่อ M0 และ Me คือความชื้นเริ่มตนและความชื้นสมดุลของผลิตภัณฑ z คือระยะในแนวดิ่ง
จากจุดกึ่งกลางของแผนยางพารา (vertical distance from the middle point of the rubber
slab) ในงานวิจัยนี้เฉพาะพจนแรก (n=1) ของอนุกรมอนันตของสมการที่ (C3.2) ในอนุกรมนี้ลําดับ
สูงๆไมคอยมีความสําคัญ สมมุติฐานของสมการที่ (C3.2) สามารถ fitted กับขอมูลการอบแหงชั้นบาง
ของยางพาราแผนและสภาพแพรความชื้นหาได
.
C3.3 สภาพแพรความชื้นของยางธรรมชาติ
คาสภาพแพรความชื้นของยางพาราไดจากการฟตขอมูลจากการทดลองการอบแหง
ชั้นบางจากสมการที่ (C3.2); (n=1) ไดผลดังแสดงในตารางที่ C3.1 และไดทําการ plot สวนกลับของ
อุณหภูมิ (1/Tab) กับคาสภาพแพรความชื้นดังแสดงในรูปที่ C3.1 จากรูปที่ C3.1 แสดงใหเห็นวา
สภาพแพรความชื้นของยางพาราจะขึ้นอยูกับอุณหภูมิ
ตารางที่ C3.1 สภาพแพรความชื้นของยางพารา
สภาพแพรความชื้น (m2/s) ที่อุณหภูมิตางๆของยางยางพารา
40๐C
3.29721x10-11

50๐C
5.42920x10-11

60๐C
8.23174x10-11
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Diffusivity (10

-11 2 -1

ms )

9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
0.003002

0.003050

0.003098
1/Tab (K-1)

0.003145

0.003193

รูปที่ C3.1 การแปรคาของสภาพแพรความชื้นของยางพารากับสวนกลับของอุณหภูมิในการ
อบแหงในการทดลองอบแหงชั้นบาง (1/Tab)
จากสมการ Arrhenius สามารถฟตคาสภาพแพรความชื้ นของยางพาราในตารางที่ C3.1
และไดผลดังนี้
Deff =6.80516×10-8 exp(-

เมื่อ

Deff

2359.376
)
Tab

; R2=0.995.

(C3.3)

คือสภาพแพรความชื้นยังผลของยางพารา

สรุป
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการทดลองหาสภาพแพรความชื้นของยางพารา และพบวาสภาพ
แพรความชื้นของยางพารามีคาขึ้นกับอุณหภูมิ ซึ่งเปนไปตามสมการของ Arrhenius

ภาคผนวกที่ 4
การจําลองแบบการอบแหงยางพาราในโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกโดยใช
โครงขายประสาทเทียม
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ภาคผนวกที่ 4
การจําลองแบบการอบแหงยางพาราในโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกโดยใช
โครงขายประสาทเทียม
นอกเหนือจากการพัฒนาแบบจําลองการอบแหงยางพาราในโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบ
เรือนกระจกในบทที่ 3 แลว ผูวิจัยยังไดทําการพัฒนาแบบจําลองการอบแหงดังกลาวโดยใชโครงขาย
ประสาทเทียม ตามรายละเอียดตอไปนี้
D4. การใชโครงขายประสาทเทียมจําลองการอบแหง
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบจําลองสําหรับคํานวณคาความชื้นของยางพาราแผนโดย
โรงอบแห ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย แ บบเรื อ นกระจก โดยใช โ ครงข า ยประสาทเที ย ม มี ขั้ น ตอนในการ
ดําเนินการวิจัยดังนี้ ผลการวิจัยตามรายละเอียดในหัวขอ 3.1 และผลการวิจัย โดยใชโครงขายประสาท
เทียมโดยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้
D4.1 การออกแบบโครงขายประสาทเทียม
ในงานวิ จั ย นี้ ผู วิ จั ย ได อ อกแบบโครงข า ยประสาทเที ย มแบบหลายชั้ น (Multilayer
perception) และใชการเรียนรูแบบแพรกลับ (back propagation algorithm) ในการสรางแบบจําลอง
โดยใชขอ มูล อิ น พุต ให กับ แบบจํ าลอง โดยข อมูล อิน พุ ตให กับ โครงข ายประสาทเที ยมมี 5 ตัว แปรคื อ
รังสีอาทิตย (Solar radiation) ความชื้นสัมพัทธของอากาศ (Relative humidity) อุณหภูมิอากาศ (Air
temperature) อัตราการไหลของอากาศ (Airflow rate) และความชื้นเริ่มตน (Initial moisture
content) สวนเอาตพุตคือ ความชื้นสุดทาย (Final moisture content) ซึ่งโครงขายประสาทเทียมที่ใช
ในการคํานวณคา ความชื้นแสดงดังรูปที่ D4.1

*ผลงานวิจัยนี้ไดนําไปตีพิมพในวารสาร Journal of Control Science and Engineering. ISSN: 23282321. vol. 1/2015.
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Hidden Layer-1
Input Layer
Air temperature (T)
Relative humidity (rh)
x

Airflow rate ( m )

Hidden Layer-2
Output Layer
Final moisture
content (Mf)

Solar radiation (I t )
Initial moisture
content (Mi)

รูปที่ D4.1 โครงสรางของโครงขายประสาทเทียมที่ใชคํานวณคา moisture content
โดยทั่วไปแลวจํานวนชั้นซอน (Hidden layer) อาจมีมากกวา 1 ชั้นได และจํานวนนิวรอนในชั้น
ซอนก็อาจมีมากกวา 1 นิวรอนได ซึ่งยังไมไดมีกฏเกณฑที่แนนอนในการกําหนดวาควรมีจํานวนชั้นซอน
หรือจํานวนนิวรอนในชั้นซอนเทาไรถึงจะทําใหแบบจําลองใหผลลัพธที่ดีที่สุด ดังนั้นผูวิจัยตองใชการลอง
ผิดลองถูกจนไดคาที่เหมาะสมที่สุด นั่นคือแบบจําลองที่ สรางขึ้นใหคาเอาตพุตใกลเคียงกับคาที่ไดจากการ
วัดมากที่สุดนั่นเอง
D4.2 การเตรียมขอมูลฝกสอน (training pairs data) และขอมูลทดสอบ (testing data)
ใหกับโครงขายประสาทเทียม
ผูวิจัยทําการทดลองทั้งหมด 6 ครั้ง ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2557 และใชขอมูลจากการทดลองทั้งหมด 4 ชุดการทดลองเป นขอมูล ในการฝกสอน
สวนขอมูลการทดลองครั้งที่ 5 และ 6 ใชเปนขอมูลในการทดสอบ ซึ่งขอมูลที่จะนํามาทดสอบตองเปน
ขอมูลที่อยูในชวงเดีย กันกับขอมูลที่ใชในการฝกสอนดวย ขอมูลที่ใชในการฝกสอนมีดังนี้ รังสี อาทิตย
(Solar radiation) ความชื้นสัมพัทธ (Relative humidity) อุณหภูมิอากาศ (Air temperature) อัตรา
การไหลของอากาศ (Airflow rate) และความชื้นเริ่มตน (Initial moisture content) ซึ่งสอดคลองกัน
จากนั้นนําขอมูลมาจัดเรียงลงในโปรแกรม exel ขั้นตอนตอไปคือการฝกสอนโครงขายประสาทเทียม
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D4.3 การฝกสอนโครงขายประสาทเทียม
การฝกสอนโครงขายประสาทเทียมโดยเริ่มตนจากการสรางแบบจําลองโครงขายประสาท
เทียมโดยใชโปรแกรมภาษาซี และการเรียนรูแบบแพรกลับ (Back propagation algorithm) ซึ่งมี
ขั้นตอนการฝกสอนดังนี้
1) ปอนขอมูลอินพุทและเอาตพุต (training pairs) ที่สอดคลองกับอินพุตนั้นๆ ใหกับโครงขาย
ประสาทเทียม
2) ทําการคํานวณเอาตพุตและเปรียบเทียบคาที่ไดจากเอาตพุตที่ตองการ
3) ปรับเปลี่ยนคาน้ําหนักโดยใช Delta rule (Basheer, 2000) เพื่อใหคาคลาดเคลื่อน (error) มีคา
นอยที่สุด
D4.4 ผลการทดสอบโครงขายประสาทเทียม
ผูวิจัยใชขอมูลการทดลองครั้งที่ 6 เปนขอมูลในการทดสอบ แบบจําลองที่สรางขึ้น เพื่อ
ใหงายตอการการพิจารณาวาแบบจําลองที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด การวัดประสิทธิภาพ
นั้นจะวัดดวยคา Root mean square difference (RMSD) แสดงดังสมการที่ D4.1
N

¦ ( Xmod el  X mea )2
i 1

RMSD

N

N

¦ X mea

u 100%

(D4.1)

i 1

N

จากผลการทดลองพบวาความชื้นที่ไดจากโครงขายประสาทเทียมมีความสอดคลองกับขอมูลที่ได
จากการวัด ซึ่งผลที่ไดแสดงดังรูปที่ D4.2 และ D4.3 สวนคา root mean square difference (RMSD)
ระหวางคาที่คํานวณไดจากแบบจําลอง ANNs
D4.5 ผลการทดสอบแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมที่สรางขึ้น
โครงข า ยประสาทเที ย มของโรงอบแห ง พลั ง งานแสงอาทิต ย แบบเรื อนกระจกสํ าหรั บ
ยางพาราแผนโดยทําการทดลองทั้งหมด 6 ครั้งและใชขอมูลที่ใชในการฝกสอน 5 ชุ ดการทดลอง และใช
ขอมูลชุดที่ 6 เปนชุดขอมูลที่ใชในการทดสอบ ในการฝกสอนจะใช Iteration=100000 รอบ ผลการ
ทดสอบไดผลดังแสดงในรูปที่ D4.2 และ D4.3
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ความชื้นยางพารา (%, wb)

30
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8:00
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8:00

12:00 16:00
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12:00 16:00

เวลา (นาฬิกา)

รูปที่ D4.2 การเปรียบเทียบขอมูลของความชื้นของยางพาราแผนที่อบแหงโดยโรงอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยแบบเรือนกระจกขนาดใหญกับคาของความชื้นที่ไดจาก โมเดล ANN การทดลอง
ครั้งที่ 5 วันที่ 18-21 มกราคม พ.ศ. 2557

ความชืน้ ยางพารา (%, wb)
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รูปที่ D4.3 การเปรียบเทียบขอมูลของความชื้นของยางพาราแผนที่อบแหงโดยโรงอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยแบบเรือนกระจกขนาดใหญกับคาของความชื้นที่ไดจาก โมเดล ANN การทดลอง
ครัง้ ที่ 6 วันที่ 25 – 28 มกราคม พ.ศ. 2557
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จากรูปที่ D4.2 และ D4.3 พบวาความชื้นที่ไดจากการทดสอบโดยโครงขายประสาทเทียมมีความ
สอดคลองกับคาที่ไดจากการวัด และมี คา root mean square difference (RMSD) เปน 8.5% และ
9.8% ตามลําดับ
สรุป
จากการสรางแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมเพื่อทํานายสมรรถนะของโรงอบแหงยางพารา
แผ น ในโรงอบแห งพลั งงานแสงอาทิต ยแบบเรือ นกระจก พบว าแบบจํ าลองดัง กล า วสามารถทํา นาย
ความชื้นของผลิตภัณฑไดดี โดยมีสมรรถนะใกลเคียงกับการสรางแบบจําลอง โดยใชการเขียนสมการ
สมดุลของความรอนและมวลในบทที่ 4 แตการสรางแบบจําลองโดยใชโครงขายประสาทเทียมมีขอดีคือใช
งานไดสะดวกกวาการสรางแบบจําลองโดยใชสมการสมดุลความรอนและมวล
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2547

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552

นายจักรพรรณ ผิวสอาด
29 หมูที่ 4 ต.ผาอินทรแปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220
จบการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
จบการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

อาจารย มหาวิทยาลัยราชธานี
อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

