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บทที ่1  
ระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 

การประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar water heating 
system, SWHS) ที่มีตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (Solar collector) เป็นอุปกรณ์หลักของระบบ ในการแปลงค่ารังสีอาทิตย์
เป็นพลังงานความร้อน เพ่ือผลิตน ้าร้อนเก็บไว้ในถังเก็บน ้าร้อน และน้าไปใช้งานต่อไป ส้าหรับการใช้ของระบบผลิต
น ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ มีลักษณะแตกต่างจากระบบพลังงานทดแทนชนิดอ่ืน ๆ เนื่องจากค่ารังสีอาทิตย์แต่ละ
ชั่วโมงมีค่าไม่คงที่ และค่ารังสีอาทิตย์ในแต่ละเดือนก็แตกต่างกันอีกด้วย ดังแสดงในรูปที่ 1.1 ดังนั นจ้านวนชั่วโมง
การท้างานของระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ จึงถูกจ้ากัดอยู่ที่ประมาณ 4-6 ชั่วโมงต่อวัน ในช่วงเวลาหลัง 
10.00 น. เป็นต้นไป ตามแนวโน้มค่ารังสีอาทิตย์ที่เพ่ิมสูงขึ น อีกทั งยังสามารถผลิตน ้าร้อนอุณหภูมิสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าโดยวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิผล [นัฐพร, 2562] 

 

 
 

รูปที่ 1.1 ค่ารังสีอาทิตย์รายชั่วโมงท่ีตกบนระนาบเอียงของจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย [นัฐพร, 2562] 
 

 ตัวเก็บรังสีอาทิตย ์

ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (Solar collector) คือ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งท้าหน้าที่เปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานความร้อน และถ่ายเทให้กับของไหลที่ไหลภายในตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ท้าให้ของไหล
ดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ น ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่ดีจะต้องมีความสามารถดูดกลืนรังสีอาทิตย์ได้ดี สูญเสียความร้อนที่
น้อย และสามารถถ่ายเทความร้อนที่ดูดกลืนให้แก่ของไหลได้รวดเร็ว โดยทั่วไปตัวเก็บรังสีอาทิตย์จะยึดติดอยู่กับที่
และหันหน้าไปทางทิศใต้ รวมทั งเอียงท้ามุมประมาณละติจูดของต้าแหน่งที่ติดตั ง ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่มีการใช้งาน
อย่างแพร่หลายในปัจจุบันมีอยู่ 3 ชนิด ดังต่อไปนี  
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 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ  

ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ (Flat plate solar collector) มีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 1.2 มีกระจก
แบบแผ่นเรียบปิดปกคลุมด้านบน ท้าหน้าที่รับรังสีอาทิตย์เข้าสู่ภายในตัวเก็บรังสีอาทิตย์ จากนั นรังสีอาทิตย์ไปตก
กระทบแผ่นดูดกลืนความร้อน ที่ท้าจากวัสดุที่มีคุณสมบัติการน้าความร้อนที่ดี เช่น แผ่นโลหะเคลือบสีด้า เป็นต้น 
เมื่อรังสีอาทิตย์ตกกระทบแผ่นดูดกลืนความร้อน จะเปลี่ยนความยาวคลื่นกลายสภาพเป็นความร้อน ท้าให้แผ่น
ดูดกลืนความร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ น และถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ นให้แก่ท่อทองแดงที่ติดตั งด้านบนของแผ่นโลหะ 
โดยแผ่นโลหะจะเคลือบสีด้าเพ่ือแลกเปลี่ยนความร้อนให้แก่น ้าที่จะถูกจ่ายเข้าสู่ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบเรียบผ่าน
ท่อทองแดงเหล่านี  ทั งนี เพ่ือป้องกันความร้อนที่เกิดขึ นภายในตัวเก็บรังสีอาทิตย์สูญเสียให้แก่สิ่งแวดล้อม จึงมี
อุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ตัวครอบ ตัวปิดช่องกันรั่วไหล กรอบ ฉนวนกันความร้อน และแผ่นปิดด้านหลัง 
เพ่ือปิดกั นการรั่วไหลของอากาศร้อนภายในตัวเก็บรังสีอาทิตย์ออกไปยังภายนอก  

ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบสามารถผลิตน ้าร้อนที่ออกจากแผง มีอุณหภูมิสูงสุด 65 องศาเซลเซียส 
ดังนั นช่วงการท้างานที่เหมาะสมของการติดตั งตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ ร่วมกับระบบผลิตน ้าร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์จึงอยู่ในช่วง 40-60 องศาเซลเซียส และนิยมใช้ในการผลิตน ้าร้อนเพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงแรม หอพัก และบ้านเรือน เป็นต้น 

 

     
 

รูปที่ 1.2 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแบบแผ่นเรียบ                 

 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ  

ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ (Evacuated tube solar collector) จะมีการน้าท่อความร้อนหรือ
ฮีทไปป์ (Heat pipe) ซึ่งเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนประเภทหนึ่ง มาประยุกต์ในการผลิตน ้าร้อน โดยท่อ
ความร้อนจะบรรจุสารท้างานที่มีจุดเดือดต่้าไว้ภายใน เพ่ือใช้ในการถ่ายเทความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปยัง
น ้าร้อน 

ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศมีหลักการท้างาน คือ รังสีอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านหลอดแก้วสุญญากาศ
ด้านนอก มากระทบตัวดูดกลืนความร้อนที่มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ สีด้า เพ่ือเปลี่ยนรังสีอาทิตย์ให้กลายเป็น
พลังงานความร้อน เมื่อตัวดูดกลืนความร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ น จะถ่ายเทความร้อนโดยกระบวนการน้าความร้อนผ่าน
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ครีบกระจายความร้อน ที่ท้าจากโลหะที่มีคุณสมบัติการน้าความร้อนที่ดี เพ่ือน้าความร้อนไปยังท่อความร้อน 
สาเหตุหลักที่ต้องมีการติดตั งแผ่นครีบกระจายความร้อน เนื่องจากพื นที่ช่องว่างระหว่างหลอดแก้วด้านนอกกับท่อ
ความร้อน จะถูกดูดอากาศออกจนหมดกลายเป็นสุญญากาศ และท้าการปิดกั นอากาศรั่วไหลเข้าไปในพื นที่ช่องว่าง
ดังกล่าวด้วยฝาปิดหลอดแก้ว ดังนั นความร้อนที่เกิดขึ นจะไม่สามารถถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อนได้ 
เนื่องจากไม่มีอากาศเป็นตัวกลางในการพาความร้อน จึงต้องน้าโลหะมาเป็นสื่อกลางในกระบวนการน้าความร้อน
จากตัวดูดกลืนความร้อนไปยังท่อความร้อน จากนั นความร้อนที่ไปสัมผัสกับผิวท่อความร้อน จะเกิดกระบวนการน้า
ความร้อนผ่านผิวท่อแดง ไปยังสารท้างานด้านในและท้าให้สารท้างานเดือดกลายเป็นไอ เคลื่อนที่ไปยังส่วนบนของ
ท่อความร้อน จากนั นท่อความร้อนต่อกันแบบอนุกรมโดยใช้ชุดยึดท่อความร้อน ซึ่งน ้าที่ต้องการน้ามาเพ่ิมอุณหภูมิ
จะถูกจ่ายเข้าสู่ท่อทองแดงของชุดยึดท่อความร้อน เพ่ือรับความร้อนจากไอสารท้างาน ท้าให้สารท้างานควบแน่น
กลายสถานะเป็นของเหลว และไหลกลับไปยังด้านล่างของท่อความร้อน เพ่ือรับความร้อนจากรังสีอาทิตย์อีกครั ง
ต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 1.3 

ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศมีการสูญเสียความร้อนภายในอุปกรณ์น้อยกว่าตัวเก็บรังสีอาทิตย์
แบบแผ่นเรียบ เนื่องจากมีการป้องกันการสูญเสียความร้อนโดยกระบวนการของสุญญากาศ ดังนั นจึงสามารถผลิต
น ้าร้อนได้สูงถึง 105 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะส้าหรับการผลิตน ้าร้อนในช่วง 80-90 องศาเซลเซียส นิยมน้ามา
ประยุกต์ร่วมกับระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ และนิยมน้าไปใช้ในกระบวนการด้านวิศวกรรมพลังงาน 
เช่น กระบวนการอบแห้ง และเพ่ิมอุณหภูมิน ้าก่อนเข้าหม้อต้มไอน ้า (Boiler) เป็นต้น ไม่นิยมน้ามาใช้ในด้าน
สาธารณูปโภค เนื่องจากมีอุณหภูมิสูงและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ 

 

   
 

รูปที่ 1.3 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ 
 
 
 
 

                    2     
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 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบรางรวมแสงท่อสุญญากาศ  

ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบรางรวมแสงท่อสุญญากาศ (Compound parabolic concentrating evacuated 
tube solar collector, CPC) มีลักษณะคล้ายกับตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ แต่มีตัวสะท้อนรังสีอาทิตย์
ด้านหลัง เพ่ือสะท้อนรังสีอาทิตย์ที่ส่องผ่านพื นที่ระหว่างท่อแก้วสุญญากาศ ให้สะท้อนกลับมากระทบท่อแก้ว
สุญญากาศอีกครั ง เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ตัวเก็บรังสีอาทิตย์  

แต่ทั งนี ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบรางรวมแสงท่อสุญญากาศ ที่มีการผลิตเพ่ือใช้งานในเชิงพาณิชย์ มีการ
ออกแบบท่อความร้อนภายในหลอดแก้วสุญญากาศ แตกต่างกัน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ใช้ท่อความร้อนที่บรรจุ
สารท้างานในการถ่ายเทความร้อนให้แก่น ้าเหมือนกับตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ ซึ่งมีใช้งานค่อนข้างน้อย 
เนื่องจากราคาสารท้างานที่บรรจุในหลอดแก้วสุญญากาศมีราคาค่อนข้างสูง ท้าให้ราคาของตัวเก็บรังสีสูงตามไปด้วย 
รวมทั งมีโอกาสเกิดการรั่วไหลของสารท้างานได้อีกด้วย ดังนั นตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบรางรวมแสงท่อสุญญากาศ
รูปแบบที่ 2 จึงมีการใช้น ้าวิ่งเข้าสู่หลอดแก้วสุญญากาศแทนการใช้สารท้างาน ส้าหรับการถ่ายเทความร้อนจาก
พลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง ดังแสดงในรูปที่ 1.4 จึงเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยม ในการผลิตความร้อนอุณหภูมิสูง
มากกว่า 120 องศาเซลเซียส 

 

   
 

รูปที่ 1.4 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบรางรวมแสงท่อสุญญากาศ 
 

 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบรางรวมแสงท่อสุญญากาศ มีหลักการท้างานในการผลิตความร้อน คือ รังสีอาทิตย์
วิ่งผ่านหลอดแก้วสุญญากาศ กระทบตัวดูดกลืนความร้อนที่มีผิวสีด้า ท้าให้อุณหภูมิตัวดูดกลืนดังกล่าวสูงขึ น และ
ถ่ายเทความร้อนให้แก่ตัวยึดกระจายความร้อน เพ่ือกระจายความร้อนให้แก่น ้า ที่วิ่งผ่านท่อทองแดงหรือท่อ
อะลูมิเนียม เพ่ือรับความร้อนจากการน้าความร้อนและการพาความร้อนแบบบังคับ (Forced convection) 
ร่วมกัน ซึ่งแตกต่างกับลักษณะการน้าความร้อนของท่อความร้อนที่ใช้สารท้างานในระบบ ที่เกิดการพาความร้อน
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จากกระบวนการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอ เพ่ือเคลื่อนที่จากด้านล่างไปด้านบน และเปลี่ยนสถานะจากไอ
เป็นของเหลว เพ่ือเคลื่อนที่จากด้านบนสู่ด้านล่าง โดยตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบรางรวมแสงท่อสุญญากาศที่ใช้น ้าวิ่ง
ภายในหลอดแก้ว จะใช้ปั๊มน ้าในการขับเคลื่อนน ้าในสถานะของเหลวเข้าสู่หลอดแก้ว จากนั นน ้าจะมีอุณหภูมิสูงขึ น
และถูกส่งต่อไปยังหลอดแก้วสุญญากาศในล้าดับถัดไป หรือมีการต่อร่วมกันของหลอดแก้วแต่ละหลอดแบบอนุกรม 
ท้าให้น ้าร้อนที่ออกจากหลอดแก้วสุญญากาศในล้าดับถัดไป มีอุณหภูมิสูงขึ นเรื่อย ๆ จนกระทั่งมีอุณหภูมิของไหล
มากกว่า 100 องศาเซลเซียส และกลายสถานะเป็นไอน ้า จากนั นจะเคลื่อนที่เข้าสู่กระบวนการใช้งานหรือถังพัก
ต่อไป ในบางกรณีมีการออกแบบการใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ให้สามารถท้างานภายใต้ความดันในระบบปิดที่มากกว่า 
1 บาร์ (เกจ) เพ่ือเปลี่ยนจุดเดือดของน ้าให้สูงมากกว่า 100 องศาเซลเซียส เพ่ือผลิตน ้าร้อนที่อุณหภูมิในช่วง
ประมาณ 90-130 องศาเซลเซียส ทีน่้าไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น  

 ค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 

ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น มีค่าประสิทธิภาพ (FR ()e) และค่าการ
สูญเสียความร้อน (FR UL) แตกต่างกัน ตามลักษณะทางกายภาพของการออกแบบ วัสดุที่ใช้ กระบวนการป้องกัน
การสูญเสียความร้อน ท้าให้ค่าประสิทธิภาพและค่าการสูญเสียความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดต่าง ๆ 
แตกต่างกันตามไปด้วย โดยตัวอย่างของค่าทั งสองดังกล่าวแสดงในตารางที่ 1.1  

 

ตารางท่ี 1.1 คุณลักษณะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ประเภทต่าง ๆ [นัฐพร, 2562] 
 

คุณลักษณะ แบบแผ่นเรียบ แบบท่อ
สุญญากาศ 

แบบรางรวมแสง
ท่อสุญญากาศ 

พื นที่ (Gross area, ตารางเมตร) 2.00 2.35 3.41 
ค่าตัวแปรประสิทธิภาพ (Efficiency parameters) 

 FR UL (วัตต์ต่อตารางเมตรต่อเคลวิน) 
 FR ()e  

 
10.370 
0.802 

 
2.550 
0.720 

 
0.885 
0.642 

ราคาประมาณ (บาท) 16,000 25,000 30,000 
 

ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 1 แผง มีความสามารถในการให้ความร้อนได้ปริมาณหนึ่ง ดังนั นหากต้องการปริมาณ
ความร้อนมากขึ น ต้องน้าตัวเก็บรังสีอาทิตย์มาต่อเข้าร่วมกัน ทั งต่อแบบอนุกรม แบบขนาน หรือแบบผสม ในกรณี
การต่อตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่มีรูปร่างเหมือนกันแบบขนาน สารท้างานไหลขนานกัน สมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์
จะไม่แตกต่างจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์ตัวเดียว ท้าให้ค่าอัตราการไหลต่อหน่วยพื นที่ของตัวเก็บรังสีอาทิตย์เท่ากัน
ตามไปด้วย 

การน้าตัวเก็บรังสีอาทิตย์มาต่อกันแบบอนุกรม สมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แต่ละตัวจะแตกต่างกัน 
เพราะเมื่อน ้าผ่านเข้าตัวเก็บรังสีอาทิตย์ตัวแรกแล้วอุณหภูมิของน ้าจะสูงขึ น และน ้าอุณหภูมิดังกล่าวจะกลายเป็น
อุณหภูมิขาเข้าของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ตัวที่สอง จะท้าให้ประสิทธิภาพตัวเก็บรังสีอาทิตย์ตัวที่สองต่้ากว่าตัวแรก ใน
ท้านองเดียวกันเมื่อน้าตัวเก็บรังสีอาทิตย์หลาย ๆ ตัวมาต่ออนุกรมกัน ประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีอาทิตย์จะลดลง
ตามล้าดับ 
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 ระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลเวียนตามธรรมชาติ 

ระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลเวียนตามธรรมชาติ  (Passive solar water heating 
system) หรือในบางครั งนิยมเรียกว่า เทอร์โมไซฟอน (Thermosyphon) มีแผนภาพการท้างานอย่างง่ายดังแสดง
ในรูปที่ 1.5 โดยมีหลักการท้างาน คือ น ้าเย็นไหลเข้าไปยังด้านล่างของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ในจุดที่ 1 เพ่ือไปรับ
พลังงานความร้อนจากรังสีอาทิตย์ ท้าให้อุณหภูมิของน ้าเพ่ิมขึ นในจุดที่ 2 จากนั นน ้าที่มีอุณหภูมิสูงขึ น ปริมาตร
เพ่ิมขึ น แต่มีความหนาแน่นลดลง จะเคลื่อนตัวขึ นไปยังถังเก็บน ้าร้อน และน ้าเย็นที่มีความหนาแน่นมากกว่า จะถูก
แรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดให้เคลื่อนที่มาทดแทนน ้าร้อนในตัวเก็บรังสีอาทิตย์ เป็นวัฎจักรต่อเนื่องเช่นนี เรื่อย ๆ ใน
ส่วนน ้าร้อนที่จะถูกน้าไปใช้งานในจุดที่ 3 และมีการเติมน ้าทดแทนน ้าร้อนที่ถูกน้าไปใช้ในจุดที่ 4 

 

 
 

รูปที่ 1.5 แผนภาพหลักการท้างานของระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลเวียนตามธรรมชาติ 
 

ระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลเวียนตามธรรมชาติ ที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะ
ดังแสดงในรูปที่ 1.6 โดยจะใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบเป็นส่วนมาก และมีการติดตั งถังเก็บน ้าร้อนที่ท้า
การหุ้มฉนวนกันความร้อนไว้ด้านบน ซึ่งถังเก็บน ้าร้อนจะมีขนาดประมาณ 50-100 ลิตร ต่อตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบ
แผ่นเรียบ 1 แผง และนิยมใช้ท่อทองแดงในการเดินท่อเชื่อมต่อระหว่างตัวเก็บรังสีอาทิตย์และถังเก็บน ้าร้อน เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการไหลเวียนโดยธรรมชาติของระบบ 

 

                           

                           

1

2
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รูปที่ 1.6 ระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลเวียนตามธรรมชาติ  
 

 ระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับ 

ระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับ (Active solar water heating system) ดังแสดง
ในรูปที่ 1.7 มีหลักการท้างาน คือ น ้าในถังเก็บน ้าร้อน ถูกจ่ายไปยังตัวเก็บรังสีอาทิตย์โดยปั๊มน ้า จากจุด 1s ไปยัง
จุด 2s เพ่ือรับพลังงานความร้อนจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์ และมีอุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ นที่จุด 3s จากนั นจะถูกน้าไปเก็บไว้
ยังถังเก็บน ้าร้อนเพ่ือสะสมความร้อน หรือเพ่ิมอุณหภูมิน ้าในถังเก็บน ้าร้อนให้สูงขึ น จนกระทั่งอุณหภูมิน ้าสูง
เพียงพอต่อการใช้งาน จะถูกจ่ายออกจากถังเก็บน ้าร้อนที่จุด 4s โดยปั๊มน ้า เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไปที่จุด 5s น ้าร้อน
เมื่อถูกน้าไปใช้งานโดยการแลกเปลี่ยนความร้อนจะมีอุณหภูมิลดลง และถูกน้ากลับมารับความร้อนอีกครั งที่จุด 6s 
โดยจ่ายกลับไปยังถังเก็บน ้าร้อน ในกรณีที่น ้าร้อนถูกน้าไปใช้งานโดยตรง จะท้าการเติมน ้าเย็นเข้าสู่ถังเก็บน ้าร้อนที่
จุด 6s ซึ่งท้าให้น ้าในถังเก็บน ้าร้อนมีอุณหภูมิลดลงค่อนข้างมาก เนื่องจากน ้าที่น้ามาเติมมักจะมีอุณหภูมิน ้า
ค่อนข้างต่้า โดยตัวอย่างการใช้น ้าร้อนจากระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบสัมผัสตรง อาทิเช่น การ
น้าไปใช้ในห้องอาบน ้า เป็นต้น 

กรณีท่ีระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ไม่สามารถเพ่ิมอุณหภูมิน ้าได้ตามความต้องการของการใช้งาน 
เช่น กรณีฤดูฝนที่มีฝนตกและมีเมฆปกคลุมค่อนข้างมาก หรือต้องการเพ่ิมชั่วโมงการใช้งานของน ้าร้อน เป็นต้น 
ระบบผลิตความร้อนเสริม จะถูกน้ามาใช้งานร่วมกับระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ อาทิเช่น การเพ่ิม
ขดลวดไฟฟ้า (Electrical heater) เตาเผาชีวมวล และเตาเผาขยะ เป็นต้น  
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รูปที่ 1.7 ระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้จัดท้า “โปรแกรมแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ระบบ
ผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์” ส้าหรับผู้ที่สนใจเพ่ือใช้ในการศึกษาและเป็นแนวทางการออกแบบระบบผลิตน ้า
ร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ “www.tdetlab.com” ดังแสดง
ในรูปที่ 1.8 
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    เว็บไซต์  www.tdetlab.com  
    ลิงค์งานวิจัย  www.tdetlab.com/publication 
    สืบค้น  โปรแกรมแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์  
    รหัสผ่านไฟล์  mjuthermal 
 

 
 

รูปที่ 1.8 โปรแกรมแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
การประยุกต์ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ประเภทต่าง ๆ ร่วมกับระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหล

บังคับ มีรูปแบบการใช้งานขึ นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น อุณหภูมิน ้าร้อน ปริมาณน ้าร้อน ทิศทางการ
วางตัวเก็บรังสีอาทิตย์ และพื นที่ในการติดตั ง เป็นต้น ดังแสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงของตัวเก็บรังสี
อาทิตย์ประเภทต่าง ๆ ในระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี  
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 ระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับโดยใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อ
สุญญากาศ 

ระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับโดยใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ  มี
แผนภาพการท้างานดังแสดงในรูปที่ 1.9 มีหลักการท้างาน คือ ป้อนน ้าเย็นในส่วนล่างของถังเก็บน ้าร้อนในจุดที่ 1 
เข้าสู่ด้านบนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศในจุดที่ 2 โดยใช้ปั๊มเป็นตัวขับเคลื่อนของไหลในระบบ ใน
กรณีที่น ้ามีอุณหภูมิสูงขึ น จะท้าให้ปริมาตรของน ้าเพ่ิมสูงขึ นตามไปด้วย ดังนั นในระบบจึงมีการติดตั งถังควบคุม
ความดัน (Expansion tank) ไว้ในจุดที่ 3 เพ่ือให้ปริมาตรที่เพ่ิมขึ นถูกกักเก็บไว้ในถังควบคุมความดัน และเม่ือน ้ามี
อุณหภูมิลดลง ปริมาตรน ้าจะลดลงตามไปด้วย ถังควบคุมความดันจะดันมวลน ้าดังกล่าวกลับเข้าสู่ระบบท่อน ้า เพ่ือ
ป้องกันการเกิดอากาศภายในระบบ ในส่วนของน ้าได้รับความร้อนจากรังสีอาทิตย์ อุณหภูมิของน ้าจะสูงขึ นและ
ไหลเข้าไปยังถังเก็บน ้าร้อนในจุดที่ 4 เมื่อน ้าร้อนมีอุณหภูมิสูงเพียงพอต่อการใช้งาน น ้าร้อนดังกล่าวจะถูกจ่ายไปใช้
งานในจุดที่ 5 และมีการเติมน ้าเย็นกลับเข้าไปยังถังเก็บน ้าร้อนในจุดที่ 6  

 

 
 

รูปที่ 1.9 แผนภาพหลักการท้างานของระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับโดยใช้ตัวเก็บรังสี
อาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ 

 

ตัวอย่างระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับ ที่ใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ
ขนาดพื นที่ผิวท่อรับแสง (Aperture area) 1.412 ตารางเมตร แสดงในรูปที่ 1.10 โดยใช้หลอดแก้ว 2 ชั นในการ
สร้างระบบสุญญากาศ ภายในเคลือบด้วยสารดูดกลืนรังสีเพ่ือดูดกลืนความร้อนจากรังสีอาทิตย์ ต่อร่วมกับถังเก็บ
น ้าร้อนขนาดประมาณ 250 ลิตร มีประสิทธิภาพสูงเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการน ้าร้อนอุณหภูมิสูง 
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รูปที่ 1.10 ระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับโดยใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ 

 ระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับโดยใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ แบบท่อ
สุญญากาศต่อกันแบบขนาน 

หลักการท้างานของระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับ โดยใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบ
ท่อสุญญากาศต่อกันแบบขนาน ดังแสดงในรูปที่ 1.11 คือ การน้าน ้าเย็นจากถังเก็บในจุดที่ 1 ปั๊มส่งไปยังตัวเก็บ
รังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศในจุดที่ 2 จากนั นน ้าเย็นจะได้รับพลังงานความร้อนจากรังสีอาทิตย์ท้าให้อุณหภูมิ
สูงขึ น และในกรณีที่มีการต่อตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบขนาน จะท้าให้ปริมาณความร้อนที่ได้จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์
เพ่ิมขึ น ตามจ้านวนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า ได้ปริมาณน ้าร้อนเพ่ิมขึ นตามจ้านวนแผงที่เพ่ิมขึ น 
และได้อุณหภูมิน ้าร้อนที่ออกจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์แต่ละแผงใกล้เคียงกันในจุดที่ 3 จากนั นน ้าร้อนจะไหลเข้าไปยัง
ถังเก็บน ้าร้อน ซึ่งน ้าร้อนในจุดที่ 4 จะน้าไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ในกรณีที่ต้องการเติมน ้าเข้าถังเก็บน ้าร้อนทดแทน
ปริมาณน ้าที่ถูกน ้าไปใช้งาน จะถูกเติมเข้าสู่ระบบในจุดที่ 5 

จุดเด่นของการน้าตัวเก็บรังสีอาทิตย์มาต่อขนานกัน คือ ได้น ้าร้อนในปริมาณที่เพ่ิมขึ น ดังนั นในระบบผลิต
น ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการต่อแบบขนาน จะต้องมีการออกแบบถังเก็บน ้าร้อนที่มีขนาดเพ่ิมขึ นตามไปด้วย 
รวมทั งปั๊มน ้าร้อนต้องใหญ่ขึ นตามไปด้วย เพ่ือให้อัตราการไหลของน ้าร้อนเข้าสู่ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แต่ละแผงเท่าเดิม 
ซึ่งเป็นประเด็นส้าคัญในการออกแบบระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับ เพราะตัวเก็บรังสี
อาทิตย์ขนาด 1 ตารางเมตร ต้องการอัตราการไหลที่เหมาะสมประมาณ 0.02 กิโลกรัมต่อวินาที [นัฐพร, 2562] 
ดังนั นการหาขนาดที่เหมาะสมของถังเก็บน ้าร้อน ส้าหรับอุณหภูมิการใช้งานที่ต้องการของระบบผลิตน ้าร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็นประเด็นส้าคัญในการออกแบบระบบดังกล่าว 
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รูปที่ 1.11 แผนภาพหลักการท้างานของระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับโดยใช้ตัวเก็บรังสี
อาทิตย์แบบท่อสุญญากาศต่อกันแบบขนาน 

 

ตัวอย่างระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับ โดยใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ
จ้านวน 5 แผง ต่อกันแบบขนาน โดยแต่ละแผงมีขนาดพื นที่รับแสง 4.8 ตารางเมตร ต่อร่วมกับถังเก็บน ้าร้อนขนาด 
1,000 ลิตร เพ่ือผลิตน ้าร้อนอุณหภูมิในช่วง 80-90 องศาเซลเซียส เพ่ือป้อนให้แก่ระบบผลิตไฟฟ้าวัฎจักรแรงคิน
สารอินทรีย์ (Organic Rankine cycle) ระบบท้าความเย็นแบบดูดกลืน (Absorption chiller) ระบบท้าความเย็น
แบบดูดซับ (Adsorption chiller) และห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์ (Centralized drying room) ของห้องวิจัยการ
ออกแบบและเทคโนโลยีด้านอุณหภาพ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

 

    
 

รูปที่ 1.12 ระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับโดยใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศต่อกัน
แบบขนาน 
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นอกจากนี ระบบดังกล่าว ยังติดตั งระบบแสดงผลและควบคุมอัจฉริยะผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยสามารถ
เข้าถึงการแสดงผลของระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ “www.tdetlab.com” ในเมนู 
“ระบบตรวจวัดและแสดงผลอัจฉริยะ” ห้องแสดงผล “Solar water heating system (TdeT Lab)” ซึ่งข้อมูล
ต่าง ๆ จะแสดงผลบนเว็บไซต์แบบเรียลไทม์ (Real time) ดังแสดงในรูปที่ 1.13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เว็บไซต์  www.tdetlab.com  
    ลิงค์ห้องแสดงผล www.tdetlab.com/room/dashboard?room_id=11 
 

 
 

รูปที่ 1.13 ระบบแสดงผลอัจฉริยะผ่านอินเทอร์เน็ตของระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์  
ห้องวิจัยการออกแบบและเทคโนโลยีด้านอุณหภาพ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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 ระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับโดยใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ
ต่อกันแบบขนาน 

หลักการท้างานของระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับ โดยใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบ
แผ่นเรียบต่อกันแบบขนาน เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงแรม หอพัก และโรงพยาบาล เนื่องจากอุณหภูมิ
น ้าร้อนที่ได้จะอยู่ในช่วง 50-60 องศาเซลเซียส และประเด็นส้าคัญ คือ ได้ปริมาณน ้าร้อนเป็นจ้านวนมาก สามารถ
น้าไปใช้งานได้โดยตรง เช่น ต่อเข้าสู่ท่อน ้าส้าหรับอาบน ้า เป็นต้น  

โดยหลักการท้างานของระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ข้างต้น แสดงในรูปที่ 1.14 เริ่มจากน ้าเย็น
ในถังเก็บน ้าร้อนจุดที่ 1 ส่งเข้าไปยังตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบในจุดที่ 2 โดยปั๊มน ้าร้อน เมื่อรังสีอาทิตย์ตก
กระทบตัวเก็บรังสีจะเกิดความร้อนขึ นบริเวณแผงท้าให้น ้าที่ไหลผ่านตัวเก็บดังกล่าวได้รับความร้อนท้าให้อุณหภูมิ
ของน ้าสูงขึ น น ้าที่ออกจากแผงแรกจะไหลเข้าไปยังแผงถัดไปเพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิให้สูงขึ น และจะไหลไปยังแผงถัดไป
เรื่อย ๆ ตามจ้านวนของแผงตัวเก็บรังสีอาทิตย์จนถึงแผงตัวสุดท้าย น ้าร้อนที่ได้ในจุดที่ 3  จะไหลเข้าไปยังถังเก็บ
น ้าร้อน เมื่อต้องการใช้น ้าร้อนสามารถน้าไปใช้ได้ในจุดที่ 4 ในกรณีที่ต้องการเติมน ้าเข้าสู่ถังเก็บน ้าร้อนทดแทน
ปริมาณน ้าที่ถูกน้าไปใช้งาน จะถูกเติมเข้าสู่ระบบในจุดที่ 5  

 

 
 

รูปที่ 1.14 แผนภาพหลักการท้างานของระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับโดยใช้ตัวเก็บรังสี
อาทิตยแ์บบแผ่นเรียบ 

 

ตัวอย่างระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับ โดยใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบต่อ
แบบขนาน ดังแสดงในรูปที่ 1.15 คือ การติดตั งตัวเก็บรังสีอาทิตย์บนหลังคาของอาคารปฏิบัติการศูนย์เรียนรู้และ
อนุรักษ์บ้านพลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีการติดตั งตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ
ขนาดพื นที่รับแสง 1.9 ตารางเมตร จ้านวน 18 แผง เพ่ือผลิตน ้าร้อนส้าหรับใช้ในห้องอาบน ้าของโรงแรมขนาดเล็ก
ที่มีห้องพักจ้านวน 20 ห้อง โดยท้าการกักเก็บน ้าร้อนที่ได้ในช่วงเวลากลางวัน ในถังเก็บน ้าร้อนขนาด 2,000 ลิตร 
ที่มีการหุ้มฉนวนใยแก้วหน้า 1 นิ ว คลุมด้วยแผ่นอะลูมิเนียมอย่างดี ป้องกันการสูญเสียความร้อนจากถังเก็บน ้าร้อน
ออกสู่สิ่งแวดล้อม  
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รูปที่ 1.15 ระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับโดยใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ 
 

นอกจากนี ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับที่พัฒนาด้วยตนเอง 
(Do it yourself, DIY) โดยท้าการพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบขึ นมาใช้งานด้วยตนเอง เพ่ือลดค่าใช้จ่าย
ของระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาได้ในท้องตลาดทั่วไปในประเทศไทย 
ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 1.16 ซึ่งตัวเก็บรังสีอาทิตย์พัฒนามาจากการน้าท่อทองแดงมาขดเป็นวงกลม และท้าการ
ยึดขดท่อทองแดงกับไม้ด้านหลัง จากนั นท้าการปิดด้านหน้าด้วยแผ่นกระจกใส  

ระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับที่พัฒนาด้วยตนเอง มีหลักการท้างาน คือ น ้าเย็นใน
จุดที่ 1 จะถูกปั๊มส่งไปยังท่อทองแดงขดในจุดที่ 2 ผ่านวาล์วน ้าเข้าไปยังท่อทองแดงขดในจุดที่ 3 เมื่อรังสีอาทิตย์ตก
กระทบท่อทองแดงขดจากนั นทาด้วยสีด้าทึบแสง ท่อดังกล่าวจะดูดซับรังสีอาทิตย์และเกิดการเปลี่ยนรูปเป็น
พลังงานความร้อนให้แก่น ้าที่ไหลผ่าน เมื่อน ้าได้รับความร้อนจะท้าให้อุณหภูมิของน ้าเพ่ิมขึ นในจุดที่ 4 ผ่านวาล์วใน
จุดที่ 5 เข้าไปยังถังเก็บน ้าร้อน ส้าหรับจุดที่ 6 คือ ต้าแหน่งเติมน ้าเข้าสู่ระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
รวมทั งยังสามารถน้าน ้าร้อนที่ออกจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบที่พัฒนาด้วยตนเองไปใช้ประโยชน์ได้
โดยตรงในจุดที่ 7 และมีการน้าน ้าร้อนจากถังเก็บน ้าร้อนไปใช้งาน ณ จุดที่ 8 
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รูปที่ 1.16 แผนภาพหลักการท้างานของระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับท่ีพัฒนาด้วยตนเอง 
 

ระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับที่พัฒนาด้วยตนเอง ดังแสดงในรูปที่ 1.17 เป็นการ
ประยุกต์ใช้วัสดุที่มีขายตามท้องตลาดและมีราคาถูก ระบบดังกล่าวสามารถสร้างขึ นเองได้ เพ่ือรองรับการใช้งานใน
กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั งใช้ในการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า จากเครื่องท้าน ้าร้อนด้วยขดลวดไฟฟ้า (Electrical 
water heater) อีกทั งมีขนาดเล็กเคลื่อนย้ายได้สะดวกอีกด้วย  
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รูปที่ 1.17 ระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับท่ีพัฒนาด้วยตนเอง 
 

การสร้างระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับที่พัฒนาด้วยตนเอง เริ่มจากใช้เหล็กกล่อง
ขนาด 32 มิลลิเมตร ท้าเป็นโครงสร้างขนาดกว้าง 540 มิลลิเมตร ยาว 1,300 มิลลิเมตร สูง 400 มิลลิเมตร ในส่วน
ระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ท้าจากท่อทองแดงขดเป็นม้วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 มิลลิเมตร 
ทาสีด้าทับเพ่ือท่อทองแดงดูดซับรังสีอาทิตย์ มีปั๊มขนาดเล็กที่มีอัตราการไหลประมาณ 12 ลิตรต่อนาที เป็นตัวส่ง
น ้าไปรับความร้อนก่อนเข้าถังขนาดความจุ 100 ลิตร ซึ่งรายละเอียดส่วนประกอบต่าง ๆ และแบบแปลนของระบบ
ผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับดังกล่าว แสดงในตารางที่ 1.2  
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ตารางที่ 1.2 รายละเอียดส่วนประกอบระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับที่พัฒนาด้วยตนเอง 
 

ล้าดับ รายการ 
1 เหล็กกล่องขนาด 32 มิลลิเมตร หนา 1.5 มิลลิเมตร 
2 เหล็กฉากขนาด 25 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร 
3 ท่อทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 มิลลิเมตร 
4 ไม้อัดหนา 15 มิลลิเมตร 
5 กระจกหนา 6 มิลลิเมตร 
6 ท่อทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 มิลลิเมตร 
7 ปั๊มน ้าขนาด 12 โวลต์ 
8 กล่องควบคุม 
9 ถังน ้าขนาด 100 ลิตร 
10 ล้อโพลียูลีเทนขนาด 3 นิ ว 
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รูปที่ 1.18 แบบแปลนของระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับที่พัฒนาด้วยตนเอง  
(หน่วยเป็นมิลลิเมตร)  
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โดยระบบดังกล่าวยังรองรับการแสดงผลและควบคุมอัจฉริยะผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเข้าถึง
การแสดงผลของระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ “www.tdetlab.com” ในเมนู “ระบบตรวจวัดและ
แสดงผลอัจฉริยะ” ห้องแสดงผล “Solar water heating system (DEDE)” ซึ่งแสดงผลบนเว็บไซต์แบบเรียลไทม์
ดังแสดงในรูปที่ 1.19 

 

 
 

  

    เว็บไซต์  www.tdetlab.com  
    ลิงค์ห้องแสดงผล www.tdetlab.com/room/dashboard?room_id=12 
 

 
 

รูปที่ 1.19 ระบบแสดงผลอัจฉริยะผ่านอินเทอร์เน็ตของระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับท่ี
พัฒนาด้วยตนเอง 
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บทที ่2  
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

การอบแห้ง คือ กระบวนการดึงความชื นออกจากวัสดุทางการเกษตรที่ท้าการอบแห้ง โดยจ่ายลมร้อน
ให้แก่ห้องอบแห้ง ซึ่งระบบอบแห้งแบบรวมศูนย์เป็นระบบที่ได้รับความนิยมกันแพร่หลาย โดยการใช้น ้าร้อนหรือ
ไอน ้าเป็นแหล่งพลังงานความร้อนในการอบแห้ง  

การอบแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานความร้อน มีรูปแบบและลักษณะของระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างหลากหลาย และประเด็นส้าคัญ คือ ไม่มีขนาดห้องอบแห้ง และขนาดอุปกรณ์
ที่แน่นอน ต้องท้าการพิจารณาตัวแปรหลัก 3 ปัจจัย คือ 1. ชนิดของผลิตผลทางการเกษตร 2. ปริมาณผลิตผลทาง
การเกษตรที่ต้องการอบแห้ง และ 3. รูปแบบของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทั ง 3 ปัจจัยดังกล่าวนี เป็น
ตัวก้าหนดขนาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ขนาดห้องอบแห้ง ระยะเวลาในการอบ และความเร็วลมที่ต้องจ่ายให้แก่ ระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ อีกด้วย ซึ่งการน้าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการอบแห้ง มีรายละเอียดต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี  [นัฐพร, 2562] 
 

 หลักการอบแห้ง 

การอบแห้งเป็นกระบวนการถ่ายเทความร้อนโดยใช้อากาศเป็นตัวกลางในการอบแห้ง การถ่ายเทปริมาณ
ความร้อนส่วนใหญ่เป็นการพาความร้อนระหว่างอากาศและความชื นที่ผิวของวัตถุดิบอบแห้ง โดยจะใช้ความร้อน
ในการระเหยน ้าออกจากผิว ซึ่งเมื่อวัดค่าปริมาณความชื น (Moisture content, Mc) และอุณหภูมิของวัสดุที่
อบแห้งกับเวลา จะได้กราฟของกระบวนการอบแห้ง (Drying curve) ที่สามารถแบ่งได้ 3 ช่วง ดังแสดงในรูปที่ 2.1 
[นัฐพร, 2562] 

 

 
 

รูปที่ 2.1 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความชื นและเวลาในการอบแห้ง (Drying curve) [นัฐพร, 2562] 
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จากรูปที่ 2.1 การอบแห้งในช่วงที่แรก () คือ ช่วงการให้ความร้อนเบื องต้น (Preheat period) เป็นช่วง
เริ่มให้ความร้อนแก่วัสดุเปียก เพ่ือให้อุณหภูมิวัสดุและน ้าในวัสดุเพ่ิมอุณหภูมิขึ นจนถึงอุณหภูมิกระเปาะเปี ยก 
(Wet bulb temperature) ของลมร้อนที่ใช้ในการอบแห้ง  

ช่วงที่สอง () คือ ช่วงอัตราการอบแห้งคงที่ (Constant drying rate period) เป็นช่วงที่ต้องการให้
อุณหภูมิภายในวัสดุและผิวของวัสดุคงที่ เท่ากับอุณหภูมิกระเปาะเปียกของลมร้อนตลอดช่วงการอบแห้ง การ
ถ่ายเทความร้อนระหว่างอากาศกับวัสดุจะเกิดขึ นที่บริเวณผิววัสดุเท่านั น และปริมาณความชื นจะลดลงด้วยอัตรา
คงที่เมื่อเทียบกับเวลา ส่งผลให้อัตราการอบแห้งคงที่ตามไปด้วย จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่อัตราการอบแห้ง
เปลี่ยนแปลงจากคงที่เป็นลดลง ซึ่ง ณ จุดนี เรียกว่า ค่าปริมาณความชื นวิกฤติ (Critical moisture content) ซึ่งค่า
นี จะขึ นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของวัสดุ เช่น ขนาด รูปร่าง และสิ่งแวดล้อมในการอบแห้ง เป็นต้น  

ช่วงที่สาม () คือ ช่วงอัตราการอบแห้งลดลง (Falling drying rate period) ความชื นของน ้าที่ผิวของ
วัสดุจะระเหยหมดไป เพราะการถ่ายเทความชื นของน ้าจากภายในวัสดุเกิดขึ นไม่ทัน การระเหยของน ้าออกจากผิว
ของวัสดุ ดังนั นวัสดุจะอยู่ในสภาพแห้งและอุณหภูมิผิวสูงขึ น และท้าให้อัตราการอบแห้งลดลง เมื่อท้าการอบแห้ง
วัสดุโดยใช้สภาวะอากาศคงที่ อุณหภูมิของวัสดุจะมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิกระเปาะเปียกของลมร้ อน และเท่ากับ
อุณหภูมิของลมร้อนที่ใช้ในการอบแห้งในที่สุด ส่วนความชื นของวัสดุจะลดต่้าลงจนกระทั่งความชื นในวัสดุ มีค่า
ความดันไอเท่ากับความดันไอของอากาศท่ีอยู่รอบ ๆ และเรียกค่าความชื นดังกล่าวว่า ความชื นสมดุล (Equivalent 
moisture content) 

ระยะเวลาการอบแห้งสามารถหาได้จากข้อมูลการทดสอบกราฟการอบแห้ง (Drying curve) ดังแสดงใน
รูปที่ 2.2  

 

 
 

รูปที่ 2.2 การหาช่วงเวลาในการอบแห้ง [นัฐพร, 2562] 
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จากรูปที่ 2.2 ค่าต่าง ๆ ที่ได้จากกราฟการอบแห้งมีดังต่อไปนี  

         สมการที่ 2.1 

       สมการที่ 2.2 

        สมการที่ 2.3 

in cr
cr

C

Mc Mc
t

R


        สมการที่ 2.4 

เมื่อ MW มวลของความชื นในวัสดุ (กิโลกรัมน ้า) 
 Mds มวลของวัสดุแห้งที่ความชื นร้อยละ 0 (กิโลกรัมวัสดุแห้ง) 
 RC อัตราการอบแห้ง (กิโลกรัมน ้าต่อกิโลกรัมวัสดุแห้ง)    

tsd เวลาที่ใช้ในการอบแห้งจ้าเพาะ (นาท)ี 
tcr เวลาที่ใช้ในการอบแห้งจนถึงความชื นวิกฤติ (นาท)ี 
Mcin ปริมาณความชื นของวัสดุเริ่มต้นการอบแห้งช่วงอัตราการอบแห้งคงที่ (ร้อยละ) 
Mceq ปริมาณความชื นสมดุล (ร้อยละ) 
Mccr ปริมาณความชื นวิกฤติ (ร้อยละ) 

อนึ่งค่าปริมาณความชื นข้างต้น สามารถบอกได้โดยค่ามาตรฐานในการอบแห้ง 2 มาตรฐาน คือ ค่าปริมาณ
ความชื นฐานแห้ง และค่าปริมาณความชื นฐานเปียก เป็นหลักเกณฑ์ในการวัดค่าการอบแห้ง เพ่ือให้สามารถก้าหนด
มาตรฐานการอบแห้งวัสดุทางการเกษตรได้ โดยค่าความชื นดังกล่าวแสดงดังสมการต่อไปนี  

       สมการที่ 2.5 

      สมการที่ 2.6 

เมื่อ % dry basis ค่าความชื นฐานแห้งของวัสดุที่ต้องการหลังการอบแห้ง (ร้อยละ) 
% wet basis ค่าความชื นฐานเปียกของวัสดุที่ต้องการหลังการอบแห้ง (ร้อยละ) 
M  มวลของวัสดุ (กิโลกรัม) 

 MF,0  มวลแห้งความชื นร้อยละ 0 (กิโลกรัม) 
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 อากาศแห้ง 

 อากาศเป็นชั นของก๊าซที่ปกคลุมพื นผิวโลกมีความส้าคัญต่อสิ่งมีชีวิตและสมดุลทางธรรมชาติ อากาศแห้ง
ประกอบด้วยไนโตรเจนร้อยละ 78.08 ออกซิเจนร้อยละ 20.95 อาร์กอนร้อยละ 0.93 คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 
0.038 และที่เหลือเป็นก๊าซอ่ืน ๆ ซึ่งองค์ประกอบของอากาศแห้งจะเปลี่ยนแปลงไปตามต้าแหน่งและในระดับ
ความสูง เช่น ในเมืองจะมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการเผาไหม้จากเครื่องยนต์ สูงกว่าบริเวณที่
ใช้ยานพาหนะน้อย บริเวณยอดเขาก็จะมีปริมาณออกซิเจนต่้ากว่าพื นราบ เป็นต้น 

 อากาศชื น 

 อากาศชื น (Moist air) คือ อากาศที่มีไอน ้าปะปนอยู่หรือบางครั งเรียกว่า อากาศเปียก ตัวอย่างของอากาศ
ชื นที่พบมาก เช่น ลมระบายความร้อนที่ออกจากหอผึ่งระบายความร้อน (Cooling tower) หรืออากาศก่อนฝนจะ
ตกท่ีท้าให้รู้สึกอึดอัดและร้อนอบอ้าว เพราะปริมาณไอน ้าในอากาศมีมาก ส่งผลให้น ้าที่ผิวหนังหรือเหงื่อไม่สามารถ
ระเหยออกสู่อากาศได ้ 

โมเลกุลของน ้าในอากาศมีผลต่อความดันอากาศเหมือนกับโมเลกุลของก๊าซตัวอ่ืน ๆ ที่อยู่ในอากาศแห้ง ใน
ความเป็นจริงแล้วอากาศจึงไม่ใช่ก๊าซอุดมคติ ความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิ ความดัน และปริมาตร จึงไม่เป็นไป
ตามกฎของก๊าซอุดมคติ แต่ในการค้านวณเกี่ยวกับสมบัติทางอากาศที่ความดันไม่เกิน 3 บาร์ สามารถใช้กฎของ
ก๊าซอุดมคติได้  

รูปที่ 2.3 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของอากาศแห้ง อากาศชื น และอากาศอ่ิมตัว  โดยรูปที่ 2.3 (ก) 
คือ สภาวะของอากาศแห้งที่ไม่มีไอน ้าผสมในปริมาตรของอากาศจ้านวนดังกล่าว จากนั นเมื่อท้าการปล่อยไอน ้าเข้า
สู่ปริมาตรอากาศจ้านวนเดิม อากาศที่ได้จะกลายเป็นอากาศชื น ดังแสดงในรูปที่ 2.3 (ข) ทั งนี อากาศสามารถรับ
ปริมาณไอน ้าได้เพียงจ้านวนหนึ่งเท่านั น หากปล่อยไอน ้าเข้าสู่อากาศเพ่ิมขึ นเรื่อย ๆ ท้าให้เกิดไอน ้าส่วนเกิน และ
เกิดการกลั่นตัวกลายเป็นหยดน ้าในที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 2.3 (ค) หรือเรียกว่า อากาศอ่ิมตัว (Saturated air) 

 

 
 

ก) อากาศแห้ง    ข) อากาศชื น    ค) อากาศอ่ิมตัว 
รูปที่ 2.3 คุณลักษณะของอากาศที่สภาวะต่าง ๆ [นัฐพร, 2562] 
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 ความชื นสัมพัทธ์ 

ความชื นสัมพัทธ์ (Relative humidity: RH) หมายถึง อัตราส่วนของปริมาณไอน ้าในอากาศต่อปริมาณ  
ไอน ้าอ่ิมตัวในอากาศที่อุณหภูมิเดียวกัน ดังนั นค่าความชื นสัมพัทธ์จึงมีค่าต่้าสุดเท่ากับ 0 และสูงสุดเท่ากับ 1 ใน
กรณีท่ีคิดเป็นร้อยละมีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 หากความชื นสัมพัทธ์มีค่ามากเข้าใกล้ 100 แสดงว่าความชื นในอากาศ
มีค่าเข้าใกล้จุดอิ่มตัวของไอน ้าของอากาศที่อุณหภูมินั น  

 อุณหภูมิ 

อุณหภูมิ (Temperature: T) คือ อุณหภูมิของอากาศที่อ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์ทั่ว ๆ ไป ซึ่งในการวัด
ต้องให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเพ่ือให้ค่าท่ีได้มีความถูกต้อง 
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 โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นวิธีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (Solar greenhouse) 
ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ให้การสนับสนุนการลงทุนติดตั งใช้งาน
เป็นโรงอบแห้งที่ออกแบบรูปพาราโบลา สามารถใช้อบแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลัก 

 หลักการท้างานของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก อาศัยหลักการของปรากฏการณ์เรือนกระจก 
(Greenhouse effect) ดังแสดงในรูปที่ 2.4 กล่าวคือ รังสีอาทิตย์ที่ทะลุผ่านชั นโอโซนเข้ามายังชั นบรรยากาศโลก 
ในจุดที่ 1 ประกอบด้วยรังสีอาทิตย์หลากหลายความยาวคลื่น ดังแสดงในรูปที่ 2.5 เมื่อเคลื่อนผ่านมายังบริเวณ
แผ่นกระจกหรือพลาสติกใส ที่ ใช้สร้างหลังคาครอบโรงอบแห้ง จะเกิดการสะท้อนรังสี อัลตราไวโอเลต 
(Ultraviolet, UV) ในจุดที่ 2 ออกไป แต่รังสีอาทิตย์คลื่นสั น (Short wavelength) จะสามารถเคลื่อนที่เข้าสู่
ภายในโรงเรือนได้ในจุดที่ 3 เกิดการกระทบและดูดกลืน (Absorption and trapped) กับวัสดุต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน
โรงอบแห้งในจุดที่ 4 ท้าให้รังสีอาทิตย์คลื่นสั นมีพลังงานลดลง กลายเป็นรังสีอาทิตย์คลื่นยาว (Long wavelength) 
และกลายเป็นรังสีความร้อนหรือรังสีอินฟาเรต (Infrared) นั นเอง ซึ่งรังสีความร้อนดังกล่าวไม่สามารถเดินทางผ่าน
แผ่นกระจกหรือพลาสติกใส ออกมาสู่ภายนอกได้ในจุดที่ 5 ท้าให้อากาศภายในเรือนกระจกร้อนขึ น และถ่ายเท
ความร้อนไปยังผลิตภัณฑ์ในจุดที่ 6 ท้าให้เกิดการระเหยของน ้าในตัวผลิตภัณฑ์ออกสู่อากาศในจุดที่ 7 อากาศชื น
ดังกล่าวจะไหลออกจากโรงอบแห้ง โดยมีพัดลมดูดอากาศช่วยในการระบายอากาศชื นในจุดที่ 8 ซึ่งโดยส่วนมากจะ
ใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ในจุดที่ 9 และอากาศที่มีอุณหภูมิและ
ความชื นต่้าจากภายนอก จะถูกดูดเข้าไปยังโรงอบแห้งแทนที่อากาศชื นในจุดที่ 10  
 

 
 

รูปที่ 2.4 แผนภาพการท้างานของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
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รูปที่ 2.5 ความยาวคลื่นของแสงที่มองเห็นและมองไม่เห็น [อาจวรงค์, 2559] 

 

ตัวอย่างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการสนับสนุนการลงทุนติดตั งใช้งาน โดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ซึ่งมีการออกแบบขนาดที่เหมาะสม คุ้มค่าต่อการผลิต และ
มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง โดยหลังคาท้าจากวัสดุใสเป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตชนิดเคลือบสารป้องกันแสงยูวี โครง
หลังคาสร้างจากเหล็กและอะลูมิเนียม และเทพื นด้ายคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งการใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตในการท้า
หลังคาท้าให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านได้ดี แต่รังสีความร้อนที่แผ่จากภายในโรงอบแห้งจะผ่านออกมาได้น้อย จึงท้าให้
ความร้อนส่วนใหญ่จึงถูกกักเก็บอยู่ภายในโรงอบแห้ง สามารถน้าไปใช้ในการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรได้
หลากหลาย และปราศจากสิ่งสกปรกอีกทั งยังช่วยป้องกันแมลงรบกวนได้อีกด้วย ซึ่งมีขนาดมาตรฐาน 3 แบบ ดัง
แสดงในรูปที่ 2.6 และรายละเอียดต่อไปนี  [กระทรวงพลังงาน, 2560] 

 ขนาดเล็กกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.20 เมตร สูง 3.25 เมตร (ระบบอบแห้ง พพ.1) ให้การสนับสนุนเป็น
จ้านวน 125,700 บาท ดังแสดงในรูปที่ 2.7  

 ขนาดกลางกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.40 เมตร สูง 3.35 เมตร (ระบบอบแห้ง พพ.2) ให้การสนับสนุนเป็น
จ้านวน 253,450 บาท ดังแสดงในรูปที่ 2.8 

 ขนาดใหญ่กว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.80 เมตร สูง 3.35 เมตร (ระบบอบแห้ง พพ.3) ให้การสนับสนุนเป็น
จ้านวน 425,150 บาท ดังแสดงในรูปที่ 2.9 

 

 
 

รูปที่ 2.6 โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบระบบอบแห้ง พพ.1-3 [กระทรวงพลังงาน, 2560] 
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รูปที่ 2.7 โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กแบบระบบอบแห้ง พพ.1 [กระทรวงพลังงาน, 2560] 
 

    
 

รูปที่ 2.8 โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกลางแบบระบบอบแห้ง พพ.2 [กระทรวงพลังงาน, 2560] 
 

    
 

รูปที่ 2.9 โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่แบบระบบอบแห้ง พพ.3 [กระทรวงพลังงาน, 2560] 
 

โดยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบระบบอบแห้ง พพ.1-3 มีขนาดและคุณลักษณะต่าง ๆ ตามที่ พพ. 
ได้ก้าหนด ดังต่อไปนี  

 พื นรองรับโรงอบแห้งเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 วัสดุหลังคาโพลีคาร์บอเนตเป็นแบบชนิดผนัง 2 ชั น หรือแบบลูกฟูกมีความหนา 6 มิลลิเมตร หรือมากกว่า

และเป็นชนิดเกรด A มีสีใส (Clear) มีน ้าหนักไม่น้อยกว่า 1.3 กิโลกรัมต่อตารางเมตร การส่งผ่านของแสง 
(Light transmission) มีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีใบรับรองผลการทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้
ตามมาตรฐาน ASTM D 1003 หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า และผิวด้านบนหรือด้านรับแสงของแผ่น
ต้องเคลือบสารป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต มีความหน้าไม่น้อยกว่า 30 ไมโครเมตร  
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 ชุดอะลูมิเนียมจับยึดแผ่น (Clamping) และยางรีดน ้า ต้องใช้ชุดอะลูมิเนียมประกอบ 3 ชั น ติดตั งบริเวณ
รอยต่อของแผ่น โดยอุปกรณ์อะลูมิเนียมต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.1 มิลลิเมตร ยกเว้นฝาปิด (Top 
clamping) และต้องสอดด้วยยางรีดน ้าหรือยางกันน ้าชนิด Santoprene ยางบริสุทธิ์ชนิดไม่จมน ้า 

  งานส่วนที่เป็นเหล็กทั งหมด ชั นวางผลิตภัณฑ์ และน๊อตยึด ให้ชุบกัลป์วาไนซ์ และตะแกรงชั นวาง
ผลิตภัณฑ์เป็นอะลูมิเนียม 

 งานส่วนอื่น ๆ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานในรูปที่ 2.6 และคุณลักษณะที่ก้าหนดดังแสดงในตารางที่ 2.1 
 

ตารางท่ี 2.1 คุณลักษณะมาตรฐานของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบระบบอบแห้ง พพ.1-3 
 

ล้าดับ รายการที่ต้องติดตั ง 
ระบบอบแห้ง 

พพ.1 พพ.2 พพ.3 
1 ระบบความร้อนเสริมทีใ่ช้ก๊าซหุงต้มและมีมอเตอร์พัดลมอย่างน้อย 1 แรงม้า - - 1 
2 ระบบส่งกระจายความร้อนภายใน - - 1 
3 อุปกรณ์กระจายความร้อน - 1 2 
4 อุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิภายใน 1 2 3 
5 อุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิภายนอก 1 1 1 
6 อุปกรณ์ตรวจสอบความชื นสัมพัทธ์ภายใน 1 2 3 
7 อุปกรณ์ตรวจสอบความชื นสัมพัทธ์ภายนอก 1 1 1 

 ข้อดีของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

 ช่วยลดต้นทุนและลดปริมาณการใช้พลังงานฟอสซิล  
 ช่วยลดต้นทุนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
 มีมาตรฐานการผลิตสินค้าอบแห้ง สะอาดปลอดภัยลดการปนเปื้อน และการรบกวนของแมลง 
 มีความปลอดภัยจากฝุ่นควัน หรือสภาพอากาศ สภาพแวดล้อม เมื่อท้าการอบแห้ง 
 มีความคุ่มค่าในระยะยาว ลดระยะเวลาการผลิต 

 ข้อเสียของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

 ระยะเวลาในการอบแห้งขึ นอยู่กับสภาพอากาศในวันที่ท้าการอบแห้ง 
 วัสดุที่น้ามาใช้ในการก่อสร้างมีราคาค่อนข้างสูง 
 มีพื นที่ในการอบแห้งที่จ้ากัด 

 รูปแบบของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับครัวเรือน  

นอกจากโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ของกระทรวงพลังงาน ยังมีรูปแบบของโรงอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ในขนาดที่แตกต่างกันไป อาทิเช่น โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับครัวเรือน ดังแสดงตัวอย่างใน
รูปที่ 2.10 ที่มีโครงสร้างของหลังคาท้าจากวัสดุใสเป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตชนิดเคลือบสารป้องกันแสงยูวี มีโครง
หลังคาที่สร้างจากเหล็กและอะลูมิเนียม และมีพื นรองรับน ้าหนักท้าจากพื นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยโรงอบแห้ง
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พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกดังกล่าว มีขนาดกว้าง 3.2 เมตร ยาว 6.6 เมตร สูง 2.4 เมตร มีความจุ
ประมาณ 2,000 กิโลกรัม และติดตั งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 140 วัตต์ เพ่ือผลิตพลังงานจ่าย
ให้แก่พัดลมดูดอากาศจ้านวน 3 ตัว แต่ละตัวมีก้าลังไฟฟ้า 3.6 วัตต์ 

 

 
 

รูปที่ 2.10 โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

จากรูปที่ 2.10 โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก มีโครงสร้างหลักท้าจากท่อเหล็กกลมขนาด 2 นิ ว 
หนา 1.5 มิลลิเมตร และเหล็กกล่องขนาด 1 นิ ว หนา 1.5 มิลลิเมตร คลุมด้วยแผ่นโพลียูลีเทนหนา 6 มิลลิเมตร 
โดยมีการระบายอากาศด้วยพัดลมขนาด 3.6 วัตต์ จ้านวน 3 ตัว บริเวณด้านหลังโรงอบ และใช้ไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ขนาด 140 วัตต์ และติดตั งชั นวางผลิตภัณฑ์ขนาดกว้าง 0.65 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 1.5 เมตร 
จ้านวน 4 ชั น ซ่ึงรายละเอียดของส่วนประกอบและแบบแปลนของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว แสดงใน
ตารางที่ 2.2 และรูปที่ 2.11 ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี 2.2 รายละเอียดส่วนประกอบของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

ล้าดับ รายการ 
1 ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ ว หนา 1.5 มิลลิเมตร 
2 เหล็กกล่องขนาด 1 นิ ว หนา 1.5 มิลลิเมตร 
3 แผ่นโพลียูรีเทนหนา 6 มิลลิเมตร 
4 พัดลมระบายอากาศขนาด 3.6 วัตต์ 12 โวลต์ 
5 แผงโซล่าเซลล์ขนาด 140 วัตต์ 
6 ประตูสไลด์แบบกระจกหนา 6 มิลลิเมตร 
7 แผ่นอลูมิเนียมกว้าง 50 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร 
8 กล่องควบคุม 
9 เหล็กฉากขนาด 35 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร 
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รูปที่ 2.11 แบบแปลนของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (หน่วยเป็นมิลลิเมตร) 
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 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิก 

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิกเป็นตู้อบที่มีขนาดเล็กน ้าหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย 
และเหมาะส้าหรับอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ นอกจากนั นยังเป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในรูปของความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้านเชื อเพลิงในการใช้งาน  ไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม การอบแห้งด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิก เมื่อเทียบกับการตากแดด พบว่า      
ตู้อบดังกล่าวช่วยลดปัญหาการปนเปื้อนจากฝุ่นละอองและการรบกวนจากแมลง ท้าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพดี
ขึ น และยังช่วยลดระยะเวลาในการตากแห้งอีกด้วย 

 หลักการท้างานของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิก 

หลักการท้างานของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิก เริ่มจากรังสีอาทิตย์ในจุดที่ 1 ส่องผ่าน
โครงสร้างรูปพาราโบลิกท่ีครอบด้วยแผ่นโพลียูรีเทน จากนั นเกิดการดูดกลืนพลังงานของรังสีอาทิตย์และกลายเป็น
รังสีอินฟาเรต ซึ่งไม่สามารถสะท้อนกลับออกไปได้ ท้าให้เกิดการความร้อนภายในพื นที่อบแห้งในจุดที่ 2 จากนั น
เมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับความร้อนจะเกิดการระเหยของน ้าในตัวผลิตภัณฑ์ขึ นในจุดที่ 3 ดังนั นจึงมีช่องส้าหรับน้าอากาศ
แห้งในจุดที่ 4 เพ่ือระบายความชื นออกไปจากพื นที่อบแห้งในจุดที่ 5 ด้วยพัดลมระบายอากาศที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์ในจุดที่ 6 ซึ่งการท้างานของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิก แสดงในรูปที่ 2.12 

 

 
 

รูปที่ 2.12 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิก 
 

ลักษณะของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิก จะใช้วัสดุที่ท้าจากแผ่นโพลีคาร์บอเนตชนิด
เคลือบสารป้องกันแสงยูวี เช่นเดียวกันกับโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แต่เป็นการย่อขนาดของโรงอบแห้งให้
เล็กลงมา เพ่ือให้ง่ายต่อการขนย้าย เหมาะส้าหรับการใช้งานในบริเวณพื นที่ที่มีอยู่จ้ากัด ดังแสดงในรูปที่ 2.13 
[อดิเทพ ไชยขันธ์, 2561] 
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รูปที่ 2.13 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิก 

 ข้อดีของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิก 

 ช่วยลดต้นทุนและปริมาณการใช้พลังงานเชื อเพลิงฟอสซิล 
 มีความปลอดภัยลดการปนเปื้อนและการรบกวนของแมลง 
 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิกมีขนาดเล็กและน ้าหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
 สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ภายในครัวเรือนได้ 

 ข้อเสียของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิก 

 ระยะเวลาในการอบแห้งขึ นอยู่กับสภาพอากาศในวันที่ท้าการอบแห้ง 
 มีพื นที่ในการอบแห้งขนาดเล็กไม่สามารถอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรในปริมาณมากได้ 

 ส่วนประกอบของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิก 

โครงสร้างของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิกท้าจากเหล็กกล่องขนาด 1 นิ ว โดยที่ส่วนโค้ง
ท้าจากเหล็กแผ่นกว้าง 25 มิลลิเมตร ม้วนเป็นรูปพาราโบลิกเพ่ือใช้ในการยึดแผ่นโพลียูลีเทนหนา 6 มิลลิเมตร มี
การระบายอากาศด้วยพัดลมขนาด 5 วัตต์ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 5 วัตต์ โดยมีรายละเอียด
ส่วนประกอบและแบบแปลนของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิก ดังแสดงในตารางที่ 2.3 และรูปที่ 
2.14 ตามล้าดับ  

 

ตารางท่ี 2.3 รายละเอียดส่วนประกอบของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิก 
 

ล้าดับ รายการ 
1 เหล็กกล่องขนาด 1 นิ ว หนา 1.5 มิลลิเมตร 
2 เหล็กแผ่นขนาดกว้าง 25 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร 
3 พัดลมระบายอากาศขนาด 5 วัตต์ 12 โวลต์ 
4 แผงโซล่าเซลล์ขนาด 5 วัตต์ 
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รูปที่ 2.14 แบบแปลนของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิก (หน่วยเป็นมิลลิเมตร) 
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 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการพัฒนาวิธีการตากแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบดั งเดิม ช่วยลด
ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองที่มีเชื อจุลินทรีย์ แมลงวันเป็นพาหะน้าเชื อโรคและท้าให้เกิดหนอนในผลิตภัณฑ์ 

 หลักการท้างานตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

เมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านกระจกในจุดที่ 1 ไปกระทบวัตถุดิบที่น้ามาท้าการอบแห้ง พื นเหล็กสีด้า จะท้า
หน้าทีเ่ป็นตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย ์จะท้าให้อุณหภูมิภายในสูงเกิดการถ่ายเทความร้อนเข้าไปในวัตถุดิบที่ชื น ท้าให้น ้า
ที่อยู่ภายในระเหยออกไปเป็นไอน ้าปนกับอากาศร้อน โดยจะลอยตัวออกทางปล่องด้านบนในจุดที่ 2 ของตู้อบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ อากาศเย็นภายนอกจะไหลเข้าทางช่องด้านล่างในจุดที่ 3 ของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
ไปแทนที่อากาศร้อน ดังรูปที่ 2.15 เพ่ือรับความร้อนจากแสงอาทิตย์ต่อไป ภายในตู้อบกระจกจะท้าหน้าที่เป็น
ฉนวนในช่วงคลื่นความร้อนหนึ่ง จึงช่วยป้องกันการสูญเสียความร้อนให้แก่สิ่งแวดล้อม ภายในตู้อบจะมีอุณหภูมิ
ในช่วงประมาณ 60-65 องศาเซลเซียส 

 

 
 

รูปที่ 2.15 แผนภาพการท้างานของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

ตัวอย่างตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ดังแสดงในรูปที่ 2.16 อากาศภายในตู้อบจะไหลเวียนตามธรรมชาติ
ตลอดเวลาที่มีแสงอาทิตย์ จนกระทั่งได้วัตถุดิบที่สามารถเก็บรักษาได้นาน ในส่วนระยะเวลาของการอบแห้งนั น
ขึ นอยู่กับคุณสมบัติและลักษณะวัตถุดิบที่จะน้ามาอบแห้ง เหมาะส้าหรับน้าไปใช้งานภายในครัวเรือน มีการใช้งาน
ได้ง่าย เป็นการถนอมอาหารทีถู่กสุขลักษณะ ลดการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง และแมลงรบกวนได้เป็นอย่างด ี 
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รูปที่ 2.16 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

 ข้อดีของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

 อากาศมีการไหลเวียนเข้าและออกภายตู้อบแห้งได้ดี 
 สามารถป้องกันฝุ่นละอองและแมลงรบกวน 
 ลดค่าใช้จ่ายในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ 

 ข้อเสียของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

 มีพื นที่ในการตากน้อย 
 ระยะเวลาในการอบแห้งขึ นอยู่กับสภาพอากาศในวันที่ท้าการอบแห้ง 

 ส่วนประกอบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

โครงสร้างของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ดังแสดงในรูปที่ 2.17 ประกอบด้วยฐานรับตู้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ท้าจากเหล็กกล่องขนาด กว้าง 1 นิ ว หนา 1.5 มิลลิเมตร ตู้อบแห้งขนาด กว้าง 800 มิลลิเมตร ยาว 
1,267 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตร ปล่องระบายความร้อนขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 116 มิลลิเมตร หนา 1.5 
มิลลิเมตร ชั นตะแกรงว่างวัตถุดิบขนาด กว้าง 300 มิลลิเมตร ยาว 787.5 มิลลิเมตร หนา 30 มิลลิเมตร และ
กระจกขนาด กว้าง 800 มิลลิเมตร ยาว 1,267 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร ซ่ึงรายละเอียดส่วนประกอบและแบบ
แปลนของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แสดงในตารางที่ 2.4 และรูปที่ 2.17 ตามล้าดับ 

 

ตารางท่ี 2.4 รายละเอียดส่วนประกอบของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

ล้าดับ รายการ 
1 เหล็กกล่องขนาด 1 นิ ว หนา 1.5 มิลลิเมตร 
2 ห้องอบขนาดกว้าง 800 มิลลิเมตร ยาว 1,267 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตร 
3 เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 116 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร 
4 ชั นตะแกรงกว้าง 300 มิลลิเมตร ยาว 787.5 มิลลิเมตร สูง 30 มิลลิเมตร 
5 แผ่นกระจกหนา 3 มิลลิเมตร 
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รูปที่ 2.17 แบบแปลนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (หน่วยเป็นมิลลิเมตร)  
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 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 

เป็นระบบอบแห้งที่ใช้ลมร้อนไหลแบบธรรมชาติคล้ายกับตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ในการสร้าง
ความร้อนให้กับอากาศที่เข้าไปยังพื นที่อบแห้งนั นจะถูกเพ่ิมอุณหภูมิที่แผงแลกเปลี่ยนความร้อนเข้ามายังบริเวณ
พื นที่อบแห้ง และสามารถป้องกันฝุ่นละอองหรือแมลงได้อีกด้วย 

 หลักการท้างานของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 

หลักการท้างานของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีตัวเก็บรังสีอาทิตย์ คือ รังสีอาทิตยส์่องผ่านตัวเก็บ
รังสีอาทิตย์จะเกิดการสะสมความร้อนขึ น จากนั นจะน้าอากาศแห้งภายนอกตู้อบแห้งโดยใช้พัดลมดูดอากาศ เข้า
มารับความร้อนบริเวณตัวเก็บรังสีอาทิตย์ เมื่ออากาศได้รับความร้อนจะไหลเข้าไปยังพื นที่อบแห้งผ่านตะแกรงวาง
ผลิตภัณฑ์ จากนั นผลิตภัณฑ์เมื่อได้รับความร้อนจะเกิดการระเหยของน ้าในตัวผลิตภัณฑ์ และระเหยออกไปยัง
ปล่องระบายความชื นด้านบน ดังแสดงในรูปที่ 2.18  

 

 
 

รูปที่ 2.18 หลักการท้างานของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบมตีัวเก็บรังสีอาทิตย์ 
 

ตัวอย่างตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ดังแสดงในรูปที่ 2.19 มีพื นที่รับรังสีอาทิตย์ขนาดกว้าง 0.6 เมตร 
ยาว 1.4 เมตร ท้าหน้าที่ผลิตอากาศร้อนป้อนเข้าสู่ห้องอบแห้ง โดยอากาศเย็นจะไหลเข้าชุดอุปกรณ์ผ่านตัวเก็บรังสี
อาทิตย์ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกลายเป็นอากาศร้อน จากนั นอากาศร้อนจะไหลเข้าสู่ ตู้อบแห้ง อากาศร้อนจะท้าให้
ผลิตภัณฑ์มีอุณหภูมิสูงขึ น และความชื นในผลิตภัณฑ์บางส่วนจะแยกตัวไปกับอากาศร้อน การหมุนเวียนของ
อากาศมีลักษณะเป็นการไหลเวียนแบบธรรมชาติ ห้องอบที่มีผนังท้าด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตขนาดกว้าง 0.6 เมตร 
ยาว 0.6 เมตร สูง 0.6 เมตร ภายในมีชั นตะแกรงวางวัตถุดิบรวม 5 ชั น ด้านล่างตู้อบจะมีช่องส้าหรับอากาศไหล
เข้าและออกจากตู้อบบริเวณด้านบน   
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รูปที่ 2.19 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบมตีัวเก็บรังสีอาทิตย์ 

 ข้อดีของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 

 อากาศมีการไหลเวียนเข้าออกภายตู้อบแห้งได้ดี 
 ป้องกันฝุ่นละอองและแมลงรบกวน 
 ลดค่าใช้จ่ายในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ 
 เคลื่อนย้ายได้ง่าย 

 ข้อเสียของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 

 มีพื นที่ในการตากทีจ่้ากัด 
 ระยะเวลาในการอบแห้งขึ นอยู่กับสภาพอากาศในวันที่ท้าการอบแห้ง 
 ราคาของวัสดุที่ใช้สร้างค่อนข้างสูง 

 ส่วนประกอบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 

โครงสร้างของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบมตีัวเก็บรังสีอาทิตย์ ท้าจากเหล็กกล่องที่มีขนาดประมาณ 
32 มิลลิเมตร มีพื นที่ในการอบแห้งขนาดกว้าง 600 มิลลิเมตร ยาว 600 มิลลิเมตร และสูง 600 มิลลิเมตร พื นที่รับ
รังสีอาทิตย์มีขนาดกว้าง 600 มิลลิเมตร ยาว 1,400 มิลลิเมตร ผนังท้าจากแผ่นแผ่นโพลีคาร์บอเนตที่มีความหนา 
3 มิลลิเมตร ในส่วนชั นตะแกรงวางผลิตภัณฑ์ท้าจากเหล็กกล่องขนาด 32 มิลลิเมตร ทับด้วยแผ่นตะแกรงที่ท้า
จากสแตนเลสความหนา 1 มิลลิเมตร รายละเอียดส่วนประกอบและแบบแปลนของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบมตีัวเก็บรังสีอาทิตย์ แสดงในตารางที่ 2.5 และรูปที่ 2.20 ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี 2.5 รายละเอียดส่วนประกอบของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 
 

ล้าดับ รายการ 
1 เหล็กกล่องขนาด 32 มิลลิเมตร หนา 1.5 มิลลิเมตร 
2 แผ่นกระจกหนา 6 มิลลิเมตร 
3 เหล็กกล่องขนาด 1 นิ ว หนา 1.5 มิลลิเมตร 
4 ตะแกรงสแตนเลสหนา 1 มิลลิเมตร  
5 แผ่นโพลีคาร์บอเนตหนา 3 มิลลิเมตร 
6 พัดลมระบายอากาศ 12 โวลต์ 
7 ล้อโพลียูลีเทนขนาด 3 นิ ว 
8 กล่องควบคุม 



การผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย ์
 

42 
     กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลย  ี 

 

 
 

รูปที่ 2.20 แบบแปลนของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (หน่วยเป็นมิลลิเมตร) 
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นอกจากนี ระบบดังกล่าว ยังรองรับการแสดงผลและควบคุมอัจฉริยะผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยสามารถ
เข้าถึงการแสดงผลของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีตัวเก็บรังสีอาทิตย์ได้ที่เว็บไซต์ “www.tdetlab.com” 
ในเมนู “ระบบตรวจวัดและแสดงผลอัจฉริยะ” ห้องแสดงผล “Drying chamber (DEDE)” ซึ่งแสดงผลบนเว็บไซต์
แบบเรียลไทม ์ดังแสดงในรูปที่ 2.21 
 
      เว็บไซต์  www.tdetlab.com  
      ลิงค์ห้องแสดงผล www.tdetlab.com/room/dashboard?room_id=13 
 

 
 

รูปที่ 2.21 ระบบแสดงผลอัจฉริยะผ่านอินเทอร์เน็ตของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 
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 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับขดลวดความร้อนไฟฟ้า 

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตความร้อนให้แก่อากาศด้วยตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ร่วมกับการเพ่ิม
อุณหภูมิอากาศในกรณีที่มีรังสีอาทิตย์ค่อนข้างน้อยโดยใช้ขดลวดความร้อนไฟฟ้า ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิ
ภายในตู้อบแห้งได้อย่างคงท่ีอีกด้วย 

 หลักการของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับขดลวดความร้อนไฟฟ้า 

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับขดลวดความร้อนไฟฟ้ามีหลักการท้างาน คือ อากาศจาก
ภายนอกในจุดที่ 1 จะถูกดูดเข้ามายังตัวเก็บรังสีอาทิตย์ท้าให้อุณหภูมิอากาศสูงขึ นในจุดที่ 2 ผ่านช่องแบ่งลม 
จากนั นพัดลมดูดอากาศจะท้าหน้าที่พัดอากาศในจุดที่ 3 ไปยังจุดที่ 4 ผ่านขดลวดความร้อนไฟฟ้า ในกรณีที่มี
อุณหภูมิของอากาศต่้ากว่าที่ก้าหนด ขดลวดความร้อนไฟฟ้าจะท้างานเพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิอากาศให้สูงขึ น และท้าการ
จ่ายลมร้อนต่อไปยังบริเวณห้องอบแห้งในจุดที่ 5 เพ่ือท้าการอบแห้งผลิตภัณฑ์ อากาศจะผ่านบริเวณห้องอบแห้ง
มายังจุดที่ 6 ผ่านช่องแบ่งลมออกไปยังจุดที่ 7 เพ่ือน้าอากาศชื นบางส่วนปล่อยออกจากระบบ และน้าลมร้อนที่
ผ่านตัวเก็บรังสีอาทิตย์น้ามาวนภายในระบบอีกครั ง ดังแสดงในรูปที่ 2.22 

 
 

รูปที่ 2.22 แผนภาพการท้างานของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับขดลวดความร้อนไฟฟ้า 
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ตัวอย่างของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีช่องของลมร้อน จะมีประตูแบ่งการน้าเข้าของลม
ภายนอกเพ่ือท้าการระบายความชื นของระบบอบแห้ง และสามารถเพ่ิมอุณหภูมิได้ด้วยการใช้ ขดลวดความร้อน
ไฟฟ้า ในการเพิ่มอุณหภูมิของลมร้อนก่อนเข้าไปยังบริเวณพื นที่อบแห้ง ดังแสดงในรูปที่ 2.23 [Kaewdew, 2017] 

 

 
 

รูปที่ 2.23 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับขดลวดความร้อนไฟฟ้า 

 ข้อดีของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับขดลวดความร้อนไฟฟ้า 

 สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 
 สามารถอบแห้งได้สูงสุด 20 กิโลกรัม  
 ป้องกันแมลงหรือสิ่งรบกวนจากภายนอกได้ 

 ข้อเสียของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับขดลวดความร้อนไฟฟ้า 

 มีการใช้ไฟฟ้าในการอบแห้ง 
 น ้าหนักมากยากต่อการขนย้าย  
 มีต้นทุนในการสร้างสูง 

 ส่วนประกอบเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับขดลวดความร้อนไฟฟ้า 

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับขดลวดความร้อนไฟฟ้า ประกอบไปด้วยพื นที่อบแห้ง ตะแกรง
วางผลิตภัณฑ์ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ กล่องควบคุมระบบ มอเตอร์พัดลมดูดอากาศ และเพ่ิมอุณหภูมิภายในบริเวณ
อบแห้งด้วยขดลวดความร้อนไฟฟ้า ซึ่งรายละเอียดส่วนประกอบและแบบแปลนของเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตยร์่วมกับขดลวดความร้อนไฟฟ้า แสดงในตารางที่ 2.6 และรูปที่ 2.24 ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี 2.6 รายละเอียดส่วนประกอบเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับขดลวดความร้อนไฟฟ้า 
 

ล้าดับ รายการ 
1 กระจกใสหนา 3 มิลลิเมตร 
2 เหล็กกล่องขนาดกว้าง 10 มิลลิเมตร ยาว 20 มิลลิเมตร หนา 1.5 มิลลิเมตร 
3 แผ่นสังกะสีหนา 2 มิลลิเมตร 
4 ขดลวดความร้อนไฟฟ้าขนาด 2.5 กิโลวัตต์ 
5 เหล็กแผ่นหนา 2 มิลลิเมตร 
6 มอเตอร์พัดลมดูดอากาศ 230 วัตต์ 
7 แผ่นเหล็กหนา 1 มิลลิเมตร 
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รูปที่ 2.24 แบบแปลนเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับขดลวดความร้อนไฟฟ้า (หน่วยเป็นมิลลิเมตร)  
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 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบถาดหมุนร่วมกับรังสีอินฟราเรด 

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบถาดหมุนร่วมกับรังสีอินฟราเรด เป็นระบบอบแห้งที่ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ในการอบแห้งและใช้ความร้อนจากการแผ่รังสีอินฟราเรดร่วม เพ่ือรักษาระดับอุณหภูมิภายในบริเวณ
ห้องอบแห้ง ใช้วัสดุโปร่งใสเป็นเป็นวัสดุที่ใช้ในการท้าตู้อบแห้ง  

 หลักการและขั นตอนท้างานของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบถาดหมุนร่วมกับรังสี
อินฟราเรด 

หลักการท้างานของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบถาดหมุนร่วมกับรังสีอินฟราเรด คือ อากาศจาก
ภายนอกในจุดที่ 1 เข้าไปยังปล่องผ่านช่องแบ่งลมเข้าไปยังจุดที่ 2 อากาศภายในระบบจะถูกขับเคลื่อนด้วยพัดลม
ดูดอากาศไปยังจุดที่ 3 เข้าสู่บริเวณตู้อบแห้งในจุดที่ 4 เพ่ือท้าการอบแห้งผลิตภัณฑ์ จากนั นอากาศที่ผ่านการ
อบแห้งผลิตภัณฑ์จะมีความชื นสูงขึ น ผสมกับอากาศที่เข้ามาจากภายนอกและถูกระบายออกโดยช่องแบ่งลม 
เพ่ือให้อากาศที่มีความชื นสูงถูกระบายออกไปยังจุดที่ 5 อากาศบางส่วนจะวนกลับไปบริเวณห้องอบแห้งอีกครั ง 
และในระบบนี จะมีระบบช่วยเพ่ิมความร้อนด้วยเตาอินฟราเรด ในการรักษาระดับอุณหภูมิของบริเวณห้องอบแห้ง 
ดังแสดงในรูปที่ 2.25 

 

 
 

รูปที่ 2.25 แผนภาพการท้างานของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบถาดหมุนร่วมกับรังสีอินฟราเรด 
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ตัวอย่างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบถาดหมุนร่วมกับรังสีอินฟราเรด แสดงในรูปที่ 2.26 ใช้
กระจกเป็นเป็นวัสดุที่ใช้ในการท้าตู้อบแห้ง และมีปล่องอากาศถ่ายเทเพ่ือระบายความชื นบริเวณพื นที่อบแห้ง 
สามารถอบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ประมาณ 20 กิโลกรัม [จิราภรณ์, 2561] 

 

    
 

รูปที่ 2.26 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบถาดหมุนร่วมกับรังสีอินฟราเรด 

 ข้อดีของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบถาดหมุนร่วมกับรังสีอินฟราเรด 

 สามารถควบคุมอุณหภูมิให้สม่้าเสมอ 
 สามารถอบแห้งได้ 20 กิโลกรัม  
 สามารถอบแห้งในเวลากลางคืนได้  
 ป้องกนัแมลงรบกวน 

 ข้อเสียของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบถาดหมุนร่วมกับรังสีอินฟราเรด 

 ใช้ก๊าซหุงต้มหรือแอลพีจี (Liquefied petroleum gas, LPG) ในการเพิ่มความร้อน 
 ใช้วัสดุที่มีราคาสูงในการสร้าง  
 การใช้งานค่อนข้างซับซ้อน 

 ส่วนประกอบเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบถาดหมุนร่วมกับรังสีอินฟราเรด 

ลักษณะการออกแบบส่วนประกอบหลักของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบถาดหมุนร่วมกับรังสี
อินฟราเรดนี  มีส่วนประกอบที่ส้าคัญ คือ ปล่องระบายอากาศ ผนังของห้องอบแห้ง ถาดวางผลิตภัณฑ์ หัวเผาชนิด
อินฟราเรด และปล่องทางเข้าของอากาศร้อนเข้าสู่ห้องอบแห้ง ซึ่งรายละเอียดส่วนประกอบและแบบแปลนของ
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบถาดหมุนร่วมกับรังสีอินฟราเรด แสดงในตารางที่ 2.7 และรูปที่ 2.27 
ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี 2.7 รายละเอียดส่วนประกอบเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบถาดหมุนร่วมกับรังสีอินฟราเรด 
 

ล้าดับ รายการ 
1 กระจกใสหนา 5 มิลลิเมตร 
2 แผ่นเหล็กหนา 3 มิลลิเมตร 
3 ปล่องอากาศเข้ามีขนาดกว้าง 110 มิลลิเมตร ยาว 110 มิลลิเมตร 
4 เตาอินฟราเรด 
5 ปล่องอากาศออกมีขนาดกว้าง 110 มิลลิเมตร ยาว 110 มิลลิเมตร 
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รูปที่ 2.27 แบบแปลนเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบถาดหมุนร่วมกับรังสีอินฟราเรด (หน่วยเป็นมิลลิเมตร) 
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 โรงเรือนบ่อเลี ยงปลาแสงอาทิตย์ 

ในพื นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีการส่งเสริมการเลี ยงปลาเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน หรือมี
การเพาะเลี ยงปลาเพ่ือส่งเสริมให้กับชุมชนบนพื นที่สูง โดยได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวงหรือโครงการขยาย
ผลต่าง ๆ เพ่ือให้ชุมชนบนพื นที่สูงได้รับสารอาหารครบถ้วน อีกทั งยังมีรายได้เพ่ิมจากการขายปลาด้วย อย่างไรก็
ตามการเลี ยงปลาบนพื นที่สูงของภาคเหนือนั น พบว่า ปลามีอัตราการเจริญเติบโตช้า และน ้าหนักตัวค่อนข้างต่้า 
เมื่อเทียบกับการเลี ยงในพื นที่ราบทั่วไป ซึ่งเป็นผลจากอุณหภูมิอากาศ และอุณหภูมิน ้าที่ต่้าโดยเฉพาะในช่วงฤดู
หนาว ส้าหรับปลาที่เลี ยงในโรงเรือนแสงอาทิตย์ 

 หลักการท้างานของโรงเรือนบ่อเลี ยงปลาแสงอาทิตย์ 

หลักการท้างานของโรงเรือนบ่อเลี ยงปลาแสงอาทิตย์แบบโรงเรือนกระจก  คือ เมื่อรังสีอาทิตย์ในจุดที่ 1 
ส่งผ่านพลาสติกใสเข้าไปภายใน จะถูกดูดกลืนรังสีแล้วเปลี่ยนเป็นความร้อนสะสมอยู่ภายในโรงเรือน ความร้อน
ดังกล่าวจะถูกพัดลมในจุดที่ 2 เป็นตัวช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วถึงภายในโรงเรือน และลมร้อนจากพัดลมจะท้า
การถ่ายเทความร้อนให้แก่น ้าที่อยู่ในบ่อเลี ยงปลา เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิของน ้าให้อยู่ในช่วง 28-32 องศาเซลเซียส และ
ท้าให้ปลามีการเจริญเติบโตได้เพ่ิมขึ นประมาณร้อยละ 60-70 รวมทั งสามารถเพ่ิมจ้านวนรอบในการเลี ยงปลาจาก
ปกต ิ2 รอบต่อปี เพ่ิมขึ นเป็น 4 รอบต่อปีอีกด้วย ดังแสดงในรูปที่ 2.28 

 

 
 

รูปที่ 2.28 แผนภาพการท้างานของโรงเรือนบ่อเลี ยงปลาแสงอาทิตย์ 
 

โดยตัวอย่างของโรงเรือนบ่อเลี ยงปลาแสงอาทิตย์ ดังแสดงในรูปที่ 2.29 สามารถควบคุมอุณหภูมิของน ้า
ระหว่างช่วงกลางวันและกลางคืนไม่ให้แตกต่างกันมากจนเกินไป เพราะโรงเรือนท้าหน้าที่ลดการสูญเสียความร้อน
ออกจากบ่อได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปลา ซึ่งโตเร็วกว่าการเลี ยงแบบบ่อดินตามปกติประมาณ 
1.8 เท่า จะท้าให้ปริมาณปลาเพ่ิมมากขึ นถึงร้อยละ 60-70 สามารถเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรมากยิ่งขึ น ซึ่งฤดูหนาว
ราคาปลาจะสูงกว่าราคาในฤดูกาลอ่ืน ๆ เพราะมีผลผลิตน้อย ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพ่ิมรายได้ให้ชุมชน
ด้วยการน้าพลังงานทดแทนมาให้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  

            

                        

1
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รูปที่ 2.29 โรงเรือนบ่อเลี ยงปลาแสงอาทิตย์ 

 ข้อดีของโรงเรือนบ่อเลี ยงปลาแสงอาทิตย์ 

 ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นแหล่งความร้อนช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการผลิตพลังงานความร้อน 
 เพ่ิมการเจริญเติบโตของปลาประมาณร้อยละ 60-70 
 ใช้ระยะเวลาในการเลี ยงสั นลงและลดต้นทุนอาหารในการเลี ยง 
 ช่วยป้องกันปลาจากสัตว์ประเภทที่กินเนื อ เช่น นก งู แมว และสุนัข เป็นต้น 

 ข้อเสียของโรงเรือนบ่อเลี ยงปลาแสงอาทิตย์ 

 มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพัดลมกระจายความร้อน ซึ่งอาจต้องท้าการติดตั งเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ิมเติม 
 ใช้พื นที่ในการก่อสร้างค่อนข้างมาก 
 แผ่นพลาสติกใสที่ใช้ครอบโครงสร้างหลังคาเมื่อโดนรังสีอาทิตย์จะมีอายุการใช้งานค่อนข้างสั น 

 ส่วนประกอบโรงเรือนบ่อเลี ยงปลาแสงอาทิตย์ 

โรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จะติดตั งบนพื นคอนกรีต ขนาด 7.25 เมตร ยาว 17.10 เมตร โดยต้อง
ปรับหน้าดินให้สม่้าเสมอให้แข็งแรง พร้อมเทปูน หนาประมาณ 0.30 เมตร พร้อมไวเมท จากนั นขึ นโครงสร้างด้วย
ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร ทับด้วยเหล็กขนาด 20 มิลลิเมตร ใช้แผ่นพลาสติกใส (LDPE) หนา 
0.2 มิลลิเมตร เป็นตัวครอบโครงสร้างของเหล็ก และใช้พัดลมขนาด 20 นิ ว เป็นตัวช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วถึง
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ทั ง 3 บ่อ ซึ่งรายละเอียดส่วนประกอบและแบบแปลนของโรงเรือนบ่อเลี ยงปลาแสงอาทิตย์ แสดงในตารางที่ 2.8
และรูปที่ 2.30 ตามล้าดับ 

 

ตารางท่ี 2.8 รายละเอียดส่วนประกอบของโรงเรือนบ่อเลี ยงปลาแสงอาทิตย์ 
 

ล้าดับ รายการ 
1 ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร หนา 1.5 มิลลิเมตร 
2 ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร หนา 1.5 มิลลิเมตร 
3 แผ่นพลาสติกใส (LDPE) หนา 0.2 มิลลิเมตร 
4 พัดลมระบายอากาศขนาด 20 นิ ว 
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รูปที่ 2.30 แบบแปลนโรงเรือนบ่อเลี ยงปลาแสงอาทิตย์ (หน่วยเป็นมิลลิเมตร) 
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 เตาพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา 

เตาพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา คือ สิ่งประดิษฐ์ส้าหรับน้าเอาความร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้ใน
การปรุงอาหาร โดยมีจานสะท้อนแบบพาราโบลาท้าหน้าที่เป็นตัวรวมแสงเพ่ือส่องไปยังจุดโฟกัสร่วม อุณหภูมิที่จุด
โฟกัสอาจสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส เตาพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาเป็นหนึ่งในการเก็บรวบรวมแสง และ
มุ่งเน้นที่พื นที่ขนาดเล็กเพ่ือให้ความร้อนทั งหมด พลังงานถูกน้ามาใช้อย่างสม่้าเสมอบนเตา ซึ่งถูกออกแบบมาเป็น
พิเศษส้าหรับการใช้งาน ข้อดีของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เตาไม่มีการปล่อยก๊าซที่เป็นอันตราย และไม่มีการเกิด
ภาวะโลกร้อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาก  

 หลักการท้างานของเตาพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา 

เตาพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลามีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน แต่ความสามารถในการสะท้อนแสง
ของพาราโบลาส่องใส่จุดโฟกัสเดียว อย่างไรก็ตามคุณสมบัติพิเศษนี มีประโยชน์เมื่อแสงมีมุมเข้ามา 90  องศา เตา
พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลายังคงสามารถท้างานได้ในมุมที่น้อยกว่า 90 องศา โดยหลักการท้างานของเตา
พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา คือ รังสีอาทิตย์ส่องจากจุดที่ 1 ไปยัง จุดที่ 2 จานสะท้อนแสงพาราโบลา ส่วน
จุดที่ 2 รังสีอาทิตย์จะส่องสะท้อนไปยังเตาพลังงานแสงอาทิตย์ใส่จุดที่ 3 เพ่ือให้เตามีอุณหภูมิสูงขึ น และสามารถ
ปรุงอาหารได้ดังแสดงในรูปที่ 2.31 

 

 
 

รูปที่ 2.31 หลักการท้างานของเตาพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบลา 
 

ตัวอย่างเตาพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาใช้วัสดุสะท้อนแสง เพ่ือรวมความร้อนจากรังสีอาทิตย์
มายังจุดเดียว มีลักษณะคล้ายกับจานดาวเทียม ดังแสดงในรูปที่ 2.32  
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รูปที่ 2.32 เตาพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา 

 ข้อดีของเตาพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา 

 มีอุณหภูมิสูงในการประกอบอาหาร 
 ต้นทุนในการสร้างเตาพลังงานแสงอาทิตย์ต่้า 

 ข้อเสียของเตาพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา 

 ระยะเวลาในการประกอบอาหารใช้เวลานาน 
 ประสิทธิภาพในการท้างานต่้า 

 ส่วนประกอบของเตาพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบลา 

โครงสร้างของเตาพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบลา มีการใช้เหล็กกล่องที่มีขนาดความกว้าง 25 มิลลิเมตร 
ยาว 25 มิลลิเมตร หนา 1.5 มิลลิเมตร เป็นขาตั งสามขา เหล็กกล่องขนาด กว้าง 20 มิลลิเมตร ยาว 20 มิลลิเมตร 
หนา 1.5 มิลลิเมตร ใช้เป็นตัวรองรับจานพาราโบลา ท่อเหล็กขนาด 1 นิ ว หนา 1.5 มิลลิเมตร ใช้เป็นเสาต่อกับขา 
แผ่นเหล็กม้วนและพับ R750 หนา 1.5 มิลลิเมตร ใช้เป็นจานสะท้อนรังสีอาทิตย์มายังเตา ซึ่งรายละเอียดของ
ส่วนประกอบและแบบแปลนของเตาพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบลา แสดงในตารางที่ 2.9 และรูปที่ 2.33 
ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี 2.9 รายละเอียดส่วนประกอบของเตาพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบลา 
 

ล้าดับ รายการ 
1 เหล็กกล่องขนาด 1 นิ ว หนา 1.5 มิลลิเมตร 
2 เหล็กกล่องขนาด 20 มิลลิเมตร หนา 1.5 มิลลิเมตร 
3 ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ ว หนา 1.5 มิลลิเมตร 
4 แผ่นเหล็กม้วนขึ นรูปหนา 1.5 มิลลิเมตร 
5 แผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์ 
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รูปที่ 2.33 แบบแปลนเตาพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบลา (หน่วยเป็นมิลลิเมตร) 
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 เตาปฏิกรณ์ไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่นเพื่อผลิตไฮโดรชาร์จากพลังงานแสงอาทิตย์ 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรที่ส้าคัญแห่งหนึ่งของโลก 
โดยกลุ่มธุรกิจภาคเกษตรกรรมจัดอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่มีการเจริญเติบโตสูงใน
ระดับประเทศ (SME high growth sectors) หากแต่วัสดุเหลือทิ งทางการเกษตรยังไม่ได้ถูกน้า มาใช้ประโยชน์
มากนัก อีกทั งยังมีการจัดการของเสียชีวมวลโดยการเผาในที่โล่ง (Open burning) ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ จึงเป็นที่มา
ของการพัฒนาเตาปฏิกรณ์ไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่น เพ่ือผลิตไฮโดรชาร์จากวัสดุเหลือทิ งทางการเกษตร เพ่ือ
เพ่ิมความหลากหลายในการน้าวัสดุเหลือทิ งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ เป็นการผลิตไฮโดรชาร์โดยใช้พลังงาน
ความร้อนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไฮโดรชาร์นั นยังให้ปริมาณ
ความร้อนในการเผาไหม้ที่สูงกว่าถ่านทั่วไป มีความชื น และปริมาณเถ้าที่น้อยกว่าถ่านที่ใช้กันทั่วไป [ธัญธร และ 
ปริญ, 2560] 

 หลักการของเตาปฏิกรณ์ไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่น 

การแปรรูปชีวมวลให้เป็นไฮโดรชาร์เป็นการน้าของเหลือทิ งทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการ
แปรสภาพชีวมวลโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่อุณหภูมิประมาณ 180 องศาเซลเซียส เพ่ือให้ได้เป็นไฮโดรชาร์
ดังแสดงในรูปที่ 2.34 เริ่มจากจุดที่ 1 เมื่อรังสีอาทิตย์ส่องกระทบลงบนแผ่นสะท้อนในจุดที ่2 ซึ่งเป็นแผ่นสแตนเลส 
จะเกิดการสะท้อนไปยังท่อดูดซับรังสีอาทิตย์ในจุดที่ 3 โดยท่อดังกล่าวเป็นแบบ 2 ชั น ชั นนอกเป็นแก้วส่วนชั นใน
เป็นตัวดูดซับรังสีอาทิตย์ระหว่างท่อ 2 ชั น จะเป็นสุญญากาศเพ่ือลดการสูญเสียความร้อน ภายในท่อดูดซับรังสีจะ
มีน ้า และชีวมวลในอัตรา 3:1 ทั งนี ในกระบวนการเกิดไฮโดรชาร์อุณหภูมิต้องมากกว่า 180 องศาเซลเซียส ดังที่
กล่าวมาข้างต้น และต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง จึงจะได้ผลิตภัณฑ์ไฮโดรชาร์ที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าถ่านทั่วไป 

 

 
 

รูปที่ 2.34 หลักการท้างานของเตาปฏิกรณ์ไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่น 
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ตัวอย่างของเตาปฏิกรณ์ไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่น ที่ใช้วัสดุสะท้อนแสงในการรวมแสงอาทิตย์เข้า
มายังท่อเพ่ือรับความร้อน ซึ่งจะท้าให้เกิดความร้อนและแรงดันสูงขึ นภายในบริเวณท่อ แสดงในรูปที่ 2.35 

 

 
 

รูปที่ 2.35 เตาปฏิกรณ์ไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่น 

 ข้อดีของเตาปฏิกรณ์ไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่น 

 มีปริมาณความร้อนในการเผาไหม้สูงกว่าถ่านทั่วไป 
 มีปริมาณความชื น และปริมาณเถ้าน้อยกว่าถ่านทั่วไป 
 การผลิตไฮโดรชาร์ใช้พลังงานสะอาดในการผลิต 

 ข้อเสียของเตาปฏิกรณ์ไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่น 

 ราคาต้นทุนในการสร้างค่อนข้างสูง 
 การผลิตไฮโดรชาร์ขึ นอยู่กับสภาพอากาศในการผลิต 
 การผลิตไฮโดรชาร์ต่อครั งมีปริมาณน้อย 

 ส่วนประกอบไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่น 

เตาปฏิกรณ์ไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่นมีส่วนประกอบหลักดังต่อไปนี  คือ โครงยึดแผ่นสะท้อนแสงมี
ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 2.13 เมตร สูง 0.92 เมตร สร้างจากเหล็กกล่องแบน แผ่นสะท้อนถูกออกแบบให้มี
ขนาดประมาณ กว้าง 1.04 เมตร ยาว 0.20 เมตร สร้างจากแผ่นสแตนเลสหนา 1.5 มิลลิเมตร ท่อดูดซับรังสีท้า
จากท่อเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดยาว 2.25 เมตร หนา 3 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร และท่อแก้ว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 60 มิลลิเมตร รายละเอียดส่วนประกอบและแบบแปลนของไฮโดรเทอร์มอลคาร์
บอไนเซชั่น แสดงในตารางที่ 2.10 และรูปที่ 2.36 ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี 2.10 รายละเอียดส่วนประกอบของไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่น 
 

ล้าดับ รายการ 
1 เหล็กกล่องขนาด 3 นิ ว หนา 1.5 มิลลิเมตร 
2 เหล็กกล่องขนาด 45 มิลลิเมตร หนา 1.5 มิลลิเมตร 
3 แผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์ 1 มิลลิเมตร 
4 เพลาเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร 
5 ลูกปืน UCP210D1 
6 เหล็กกล้าไร้สนิมหุ้มด้วยฉนวนไยแก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มิลลิเมตร 
7 เหล็กฉากขนาด 25 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร 
8 เกจวัดความดัน 
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รูปที่ 2.36 แบบแปลนเตาปฏิกรณ์ไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่น (หน่วยเป็นมิลลิเมตร) 
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บทที ่3  
ระบบอบแห้งแบบผสมผสาน 

ระบบอบแห้งแบบผสมผสาน คือ การน้าระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้เป็นแหล่งพลังงาน
ความร้อนในกระบวนการอบแห้งด้วยห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์ ซึ่งหลักการท้างานของระบบอบแห้งแบบ
ผสมผสาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี  

 ระบบอบแห้งแบบผสมผสาน 

การอบแห้งโดยใช้แหล่งความร้อนจากระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์  ดังแสดงในรูปที่ 3.1 มี
หลักการท้างาน คือ น ้าในถังเก็บน ้าร้อนจุดที่ 1 ถูกปั๊มน ้าร้อนจ่ายเข้าไปยังตัวเก็บรังสีอาทิตย์ในจุดที่ 2 เพ่ือรับ
พลังงานความร้อนท้าให้มีอุณหภูมิสูงขึ นในจุดที่ 3 ไหลเข้าไปยังถังเก็บน ้าร้อนอีกครั ง เมื่อน ้าในถังมีอุณหภูมิที่เหมาะ
ส้าหรับการใช้ในการอบแห้ง จะปั๊มน ้าร้อนในจุดที่ 4 ไปยังห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์เข้าสู่แผงแลกเปลี่ยนความร้อน
ในจุดที่ 5 ปริมาณน ้าร้อนจะถูกควบคุมให้เหมาะสมต่อการอบแห้งด้วยวาล์วสามทางในจุดที่ 6-7 น ้าร้อนจะถ่ายเท
ความร้อนให้กับอากาศภายในห้องอบแห้งที่แผงแลกเปลี่ยนความร้อนในจุดที่ 9 แล้วไหลกลับออกไปเพ่ือกลับไปรับ
ความร้อนอีกครั งที่ถังเก็บน ้าร้อนในจุดที่ 8 จากนั นลมจากพัดลมในจุดที่ 10 จะถูกดูดให้ไหลผ่านแผงแลกเปลี่ยน
ความร้อนท้าให้อากาศร้อนขึ นในจุดที่ 11 แล้วจึงกระจายตัวเข้าไปยังพื นที่อบแห้งในจุดที่ 12 ผ่านพืชผลทาง
การเกษตรที่ต้องการอบ การระบายความชื นในช่วงนี ได้จากการน้าอากาศภายนอก ที่มีความชื นน้อยเข้ามาทางช่อง
เหนือพัดลมในจุดที่ 13 และน้ามาแทนที่อากาศภายในห้องอบแห้งที่มีความชื นสัมพัทธ์สูง ซึ่งจะถูกดันออกทาง
ปล่องในจุดที่ 14 ด้านบน ส้าหรับในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงที่ไม่มีรังสีอาทิตย์ก็สามารถใช้ระบบผลิตความร้อน
เสริม เพ่ือให้การอบแห้งมีความต่อเนื่อง 
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รูปที่ 3.1 ระบบอบแห้งแบบผสมผสาน 

 ห้องอบแห้งแบบรวมศูนย ์

ห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์มีหลักการท้างาน คือ ใช้น ้าร้อนเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่าง
แหล่งพลังงานความร้อนกับลมร้อน น ้าร้อนที่มีอุณหภูมิสูงจะส่งผ่านแผงแลกเปลี่ยนความร้อน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความร้อนให้กับอากาศภายในห้องอบแห้งให้มีอุณหภูมิสูง จากนั นพัดลมและมอเตอร์ท้าหน้าที่ส่งลมร้อนให้
หมุนเวียนภายในห้องอบแห้ง ผนังแจกลมท้าหน้าที่แยกอากาศที่ใช้ในการอบแห้งออกจากอากาศชื น  และอากาศ
แห้งก่อนเข้าท้าการอบแห้ง โครงเหล็กภายในห้องท้าหน้าที่เป็นตัวรองรับน ้าหนักชุดผลิตลมร้อน ชุดควบคุมไฟฟ้า
และอุณหภูมิท้าหน้าที่ควบคุมการท้างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมทั งควบคุมอุณหภูมิภายในห้องอบแห้ง และหากมี
ห้องอบแห้งหลายห้องจะมีการใช้น ้าจากแหล่งความร้อนเดียวกัน คือ มีท่อน้าน ้าร้อนเข้าแผงแลกเปลี่ยนความร้อน
ของแต่ละห้อง มาจากหม้อต้มน ้าร้อนตัวเดียวกัน ดังนั นระบบอบแห้งแบบรวมศูนย์ จึงสามารถใช้แหล่งความร้อน
ได้หลากหลาย เช่น ชีวมวล ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พลังงานแสงอาทิตย์ และความร้อนทิ ง เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบัน
ระบบอบแห้งแบบรวมศูนย์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง ควบคุมการท้างานได้ง่าย 
สามารถประยุกตก์ับแหล่งพลังงานความร้อนได้หลากหลาย  

การอบแห้งแบบรวมศูนย์นั นหลักการส้าคัญ คือ การระบายลมเข้าออกภายในห้องอบแห้ง ดังนั นด้านหลัง
ห้องอบแห้งจึงมีช่องรับลมจากภายนอก เข้าสู่ภายในห้องอบแห้งซึ่งอยู่บริเวณใบพัด และช่องระบายอากาศชื นออก
ภายนอกห้องอบแห้ง ซึ่งอยู่เหนือแผงแลกเปลี่ยนความร้อน ช่องทั งสองนี สามารถเปิดและปิดได้ ในกรณีที่อากาศ
ภายในห้องอบแห้งมีความชื นมากจะท้าการเปิดช่องทั งสองนี เอาไว้ เพ่ือดูดอากาศภายนอกมาทดแทนอากาศ
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ภายในห้องที่มีความชื นสูง และจะปิดในกรณีที่อากาศภายในภายในห้องมีความชื นและความร้อนที่พอเหมาะต่อ
การอบแห้ง จากนั นพัดลมและมอเตอร์จะท้าหน้าที่ส่งลมร้อนให้หมุนเวียนภายในห้องอบแห้ง ผนังแจกลมท้าหน้าที่
แยกอากาศที่ใช้ในการอบแห้งออกจากอากาศชื นที่ต้องผ่านแผงแลกเปลี่ยนความร้อนและอากาศแห้งก่อนเข้าท้า
การอบแห้ง โครงเหล็กภายในห้องท้าหน้าที่เป็นตัวรองรับน ้าหนักของพืชผลทางการเกษตร และชุดควบคุมระบบ
ไฟฟ้าและอุณหภูมิท้าหน้าที่ควบคุมการท้างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และควบคุมอุณหภูมิภายในห้องอบแห้ง ดังแสดง
ในรูปที่ 3.2  

 

 
 

รูปที่ 3.2 ห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์และส่วนประกอบ [นัฐพร, 2562] 
 

 ผนังห้องอบแห้ง  

ผนังห้องอบแห้งควรสร้างจากฉนวนความร้อน ซึ่งโดยส่วนมากนิยมใช้แผ่นฉนวนโพลีสไตรีน ที่มีผิวหน้าทั ง
สองด้านของแผ่นฉนวน มีแผ่นเหล็กอาบสังกะสีเคลือบขาว (Galvanized steel and white polystyrene 
coating food grade USDA) อัดติดกับโฟมด้วยกาวยูรีเทนดังแสดงในรูปที่ 3.3 
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รูปที่ 3.3 ลักษณะแผ่นฉนวนการขึ นฉนวนโพลีสไตรีน [นัฐพร, 2562] 

 ระบบไฟฟ้าและควบคุมการท้างาน  

ระบบไฟฟ้าและควบคุมอุปกรณ์ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 4 ประเภท ดังนี  
1. ชุดเทอร์โมมิเตอร์ คือ อุปกรณ์ส้าหรับการตรวจวัดอุณหภูมิลมร้อนภายในห้องอบแห้ง  
2. แมกเนติกคอนแทรคเตอร์ (Magnetic contractor) คือ อุปกรณ์ส้าหรับการตัดต่อการท้างานของ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบไฟฟ้า  
3. โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Overload relay) คือ อุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการใช้พลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้า 

ป้องกันการท้างานเกินขีดจ้ากัดหรือช็อตนั นเอง  
4. เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า (Circuit breaker) คือ อุปกรณ์เปิด/ปิดการส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้า

ทั งหมด 
เมื่อท้าการต่ออุปกรณ์ควบคุมการท้างานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ตู้ควบคุมการท้างานของระบบอบแห้ ง จะมี

ลักษณะดังแสดงในรูปที่ 3.4 คือ หมายเลข 1 หลอดไฟแสดงสภาวะการท้างานของพัดลม ถ้าหลอดไฟดวงนี สว่าง
หมายถึงพัดลมก้าลังท้างาน หมายเลข 2 หลอดไฟแสดงการท้างานเกินก้าลังมอเตอร์ไฟฟ้า หรือมีการใช้
กระแสไฟฟ้าเกินที่อุปกรณ์จะทนได้ และส่งผลท้าให้มอเตอร์ไหม้ เมื่อระบบไฟฟ้าของห้องอบแห้งมีปัญหาหลอดไฟ
ดวงนี จะสว่างและไม่ท้างานต่อได้ ต้องท้าการตรวจสอบและแก้ไขจุดบกพร่องก่อน  หมายเลข 3 ตัวแสดงอุณหภูมิ
ในห้องอบแห้ง หมายเลข 4 สวิตซ์ควบคุมพัดลมสวิตซ์ ท้าหน้าที่ควบคุมการเปิด/ปิดพัดลมภายในห้องอบ และ
หมายเลข 5 สวิตซ์หยุดการท้างานระบบไฟฟ้า เมื่อเกิดกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ น 
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รูปที่ 3.4 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าของห้องอบแห้ง [นัฐพร, 2562] 

 ตะแกรงภายในห้อง 

ตะแกรงภายในห้องอบแห้ง คือ โครงเหล็กรองรับพืชผลทางการเกษตรที่จะน้ามาอบแห้ง สามารถเคลื่อนที่
ได้สะดวกต่อการใช้งาน ทั งนี การอบพืชผลทางการเกษตรแต่ละชนิดมีลักษณะรูปร่างตะแกรงเหล็กภายในห้อง
อบแห้งแตกต่างกันไป ขึ นอยู่กับรูปร่างและวิธีการอบแห้งพืชผลทางการเกษตรแต่ละชนิด โดยตะแกรงจะมีชั น
ส้าหรับวางพืชผลทางการเกษตร ดังแสดงในรูปที่ 3.5 เป็นรูปแบบทั่วไปที่ออกแบบและสร้างขึ นมา เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้กับพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลาย ไม่เฉพาะเจาะจงส้าหรับพืชผลทางการเกษตรชนิดใดชนิดหนึ่ง 

 

 
 

รูปที่ 3.5 ตะแกรงเหล็กและผนังแจกลมภายในห้องอบแห้ง [นัฐพร, 2562] 

1

2

3

4

5
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 ผนังแจกลม 

ผนังแจกลมสร้างจากแผ่นสังกะสีเรียบขนาดเท่ากับความกว้างของห้อง แต่ด้านบนและด้านหลังเป็นช่องให้
อากาศสามารถหมุนเวียนได้ ดังแสดงในรูปที่ 3.5 ทั งนี ผนังแจกลมต้องมีขนาดที่เหมาะสม เพ่ือให้ลมร้อนมีการ
กระจายอุณหภูมิและความเร็วลมที่สม่้าเสมอท่ัวทั งห้องอบ ป้องกันการเน่าและผลิตภัณฑ์ไม่แห้งภายในห้องอบแห้ง  

 พัดลมและมอเตอร์ 

พัดลมและมอเตอร์ถูกติดตั งบนโครงเหล็กรับน ้าหนัก หลังผนังแจกลมเพ่ือน้าอากาศที่ผ่านอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน จ่ายเข้าสู่ภายในห้องอบแห้ง ทั งนี ใบพัดส้าหรับงานอบแห้งนิยมเลือกใบพัดพลาสติกทนความ
ร้อน และสามารถปรับมุมใบพัดได้ตามความต้องการอัตราการหมุนเวียนอากาศ ดังแสดงในรูปที่ 3.6  

 

    
 

รูปที่ 3.6 ใบพัดและโครงเหล็กยึดใบพัด [นัฐพร, 2562] 

 แผงแลกเปลี่ยนความร้อน  

แผงแลกเปลี่ยนความร้อน ท้าหน้าที่ถ่ายเทความร้อนจากน ้าร้อนให้แก่อากาศ โดยน ้าร้อนวิ่งในท่อทองแดง
ถ่ายเทความร้อนผ่านผิวท่อและครีบระบายความร้อน  และมีแผ่นสังกะสีปิดบริเวณรอบแผงแลกเปลี่ยนความร้อน 
เพ่ือบังคับให้อากาศผ่านแผงแลกเปลี่ยนความร้อนจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง ดังแสดงในรูปที่ 3.7 
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รูปที่ 3.7 การติดตั งแผงแลกเปลี่ยนความร้อนภายในห้องอบแห้ง [นัฐพร, 2562] 

 ท่อน้าน ้าร้อนเข้าสู่แผงแลกเปลี่ยนความร้อน  

ท่อน ้าร้อนโดยส่วนมากใช้ท่อเหล็กด้า SCH.40 เช่นเดียวกับ ระบบท่อไอน ้า มีการหุ้มฉนวนความร้อนด้วย
ฉนวนใยแก้ว และคลุมทับด้วยแผ่นอะลูมิเนียม หรือบางครั งอาจใช้ท่อเหล็กกัลวาไนซ์ (Galvanized pipe) แบบ
หนา (คาดน ้าเงิน) ทดแทนท่อเหล็กด้า ดังแสดงในรูปที่ 3.8 

 

 
 

รูปที่ 3.8 ระบบท่อน ้าร้อน [นัฐพร, 2562] 
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 ส่วนประกอบของห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์ 

จากรูปที่ 3.2 โครงสร้างของห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์ประกอบไปด้วย ผนังห้องอบท้าจากฉนวนความร้อน
หนา 3 นิ ว ที่มีขนาดของห้อง กว้าง 3 ,600 มิลลิเมตร ยาว 6,000 มิลลิเมตร สูง 3,000 มิลลิเมตร ภายในห้อง
ประกอบด้วยโครงเหล็กรับน ้าหนักที่ใช้เป็นเหล็กกล่องขนาด 2 นิ ว เป็นเสา และเหล็กกล่องไม้ขีดขนาด กว้าง 1 นิ ว 
ยาว 2 นิ ว เป็นโครงสร้างใช้ส้าหรับรับน ้าหนักพัดลม และแผงแลกเปลี่ยนความร้อน ในส่วนโครงสร้ างรับน ้าหนัก
ประตูแบบสวิงคู่ใช้เหล็กกล่องขนาด 3 นิ ว รายละเอียดส่วนประกอบและแบบแปลนของห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์ 
แสดงในตารางที่ 3.1 และรูปที่ 3.9 ตามล้าดับ 

 

ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดส่วนประกอบของห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์ 
 

ล้าดับ รายการ 
1 แผ่นฉนวนกันความร้อนหนา 3 นิ ว 
2 เหล็กกล่องขนาด 2 นิ ว หนา 2.3 มิลลิเมตร 
3 แผ่นสังกะสีหนา 1 มิลลิเมตร 
4 เหล็กกล่องไม้ขี ขนาดกว้าง 1 นิ ว ยาว 2 นิ ว หนา 2.3 มิลลิเมตร 
5 แผงแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดกว้าง 1.0 เมตร ยาว 1.3 เมตร สูง 0.2 เมตร 
6 พัดลมแบบหมุนตามแนวแกนขนาด 20 นิ ว 
7 เหล็กกล่องขนาด 3 นิ ว หนา 2.3 มิลลิเมตร 
8 กล่องควบคุม 
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รูปที่ 3.9 แบบแปลนของห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์ (หน่วยเป็นมิลลิเมตร) 
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นอกจากนี ระบบดังกล่าวยังรองรับการแสดงผลและควบคุมอัจฉริยะผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยสามารถ
เข้าถึงการแสดงผลของระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ “www.tdetlab.com” ในเมนู “ระบบตรวจวัด
และแสดงผลอัจฉริยะ” ห้องแสดงผล “Drying room (TdeT Lab)” ซึ่งแสดงผลบนเว็บไซต์แบบเรียลไทม์ดังแสดง
ในรูปที่ 3.10 
 

 
    เว็บไซต์  www.tdetlab.com  
    ลิงค์ห้องแสดงผล www.tdetlab.com/room/dashboard?room_id=7 
 

 
 

รูปที่ 3.10 ระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลบังคับโดยใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ 
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 ห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์โดยใช้แหล่งความร้อนจากระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 

ตัวอย่างห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์ที่ใช้แหล่งความร้อนจากระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ แสดงใน
รูปที่ 3.11 โดยสามารถอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรได้หลากหลายชนิด อีกทั งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการผลิต
พลังงานความร้อนที่ใช้ในการอบแห้งผลิตทางการเกษตร ลดระยะเวลาในการอบแห้ง สามารถป้องกันฝุ่นละออง
และแมลงที่มารบกวนได้เป็นอย่างดี 

 

 
 

รูปที่ 3.11 ห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์โดยใช้แหล่งความร้อนจากระบบผลิตน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

ส่วนประกอบของห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์โดยใช้แหล่งความร้อนจากระบบผลิตน ้าร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ประกอบด้วยตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศขนาด 4.8 ตารางเมตร ทั งหมด 5 แผง ที่ต่อกัน
แบบขนานในการผลิตน ้าร้อนไปยังถังเก็บน ้าร้อนขนาด 1,000 ลิตร เพ่ือใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อนให้แก่ห้อง
อบแห้งแบบรวมศูนย์ โดยห้องอบแห้งมีขนาดกว้าง 3.6 เมตร ยาว 6.0 เมตร และสูง 3.0 เมตร ภายในผนังแจกลม
มีพัดลมที่ใช้ในการกระจายลมร้อนขนาด 0.37 กิโลวัตต์ และมีแผงแลกเปลี่ยนความร้อนขนาด 30 กิโลวัตต์
รายละเอียดของอุปกรณ์แสดงในตารางที่ 3.2 
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ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดส่วนประกอบของห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์ 
 

อุปกรณ์ ส่วนประกอบ ขนาด จ้านวน 
1. ระบบผลิตน ้าร้อน ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 4.80 ตารางเมตร 5 แผง 

ถังเก็บน ้าร้อน 1,000 ลิตร 1 ถัง 
ปั๊มน ้าร้อน 0.38 กิโลวัตต์ 1 ตัว 

2. ห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์ ห้องอบแห้ง กว้าง 3,600 มิลลิเมตร 
ยาว 6,000 มิลลิเมตร 
สูง 3,000 มิลลิเมตร 

1 ห้อง 

แผงแลกเปลี่ยนความร้อน 30 กิโลวัตต์ 1 แผง 
พัดลม 0.37 กิโลวัตต์ 1 ตัว 
ปั๊มน ้าใช้งาน 0.37 กิโลวัตต์ 1 ตัว 

 

โดยตัวอย่างการอบแห้งล้าไยจ้านวน 100 กิโลกรัม ที่ท้าการควบคุมอุณหภูมิลมร้อนภายในห้องอบแห้ง
ออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรกควบคุมอุณหภูมิที่ประมาณ 60 องศาเซลเซียส เพ่ือท้าให้น ้าในผลิตภัณฑ์มีอุณหภูมิ
สูงขึ นโดยใช้เวลาประมาณ 16 ชั่วโมง ช่วงที่ 2 ท้าการเพ่ิมอุณหภูมิภายในห้องอบแห้งขึ นเป็น 65 องศาเซลเซียส 
เป็นระยะเวลา 16 ชั่วโมง เพ่ือท้าให้น ้าในผลิตภัณฑ์ระเหยออกสู่อากาศ และในช่วงสุดท้ายท้าการเพ่ิมอุณหภูมิของ
ลมร้อนภายในห้องอบแห้งขึ นเป็น 75 องศาเซลเซียส เพ่ือไล่ความชื นที่ผิวของผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุดเป็นระยะเวลา 
8 ชั่วโมง ดังแสดงผลการทดสอบในรูปที่ 3.12 และหลังจากท้าการอบแห้งล้าไยแล้วเสร็จ แสดงในรูปที่ 3.13 
 

 
 

รูปที่ 3.12 อุณหภูมิจุดต่าง ๆ ภายในห้องอบแห้ง 
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รูปที่ 3.13 การอบแห้งล้าไยโดยห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์ 
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