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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบสะสมความร้ อนที่ประยุกต์ใช้ วัสดุ
เปลี่ยนสถานะ (PCM; Phase Change Material) สาหรับการอบแห้ งพริก และศึกษาความคุ้มค่ าทางเศรษฐศาสตร์ โดยวัสดุเปลี่ยนสถานะ
ที่เลือกใช้ ในงานวิจัยนี้คือพาราฟิ น การสะสมความร้ อนของระบบสะสมความร้ อนทาได้ โดยการให้ ความร้ อนแก่พาราฟิ นเพื่อเปลี่ยนสถานะ
ของพาราฟิ นจากของแข็งเป็ นของเหลว และใช้ อากาศเป็ นตัวกลางในการนาความร้ อนที่สะสมไว้ ในพาราฟิ นมาใช้ เพื่อผลิตลมร้ อนให้ กับ
เครื่องอบแห้ ง จากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องอบแห้ งด้ วยลมร้ อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบสะสมความร้ อนเป็ นแหล่ง
พลังงานเสริม โดยทาการอบแห้ งพริกจินดา จานวน 10 กิโลกรัม พบว่า สามารถลดระยะเวลาการอบแห้ งผลิตภัณฑ์พริกจากปกติ 4-5 วัน
เหลือ 3 วัน โดยการใช้ ลมร้ อนจากระบบสะสมความร้ อนในการอบต่อเนื่องในช่ วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์วันละ 3 ชั่วโมง ซึ่งจะช่ วยคงอุณหภูมิเฉลี่ย
ภายในตู้อบแห้ งที่ประมาณ 40 ถึง 50 องศาเซลเซียส ทาให้ พริกที่มีความชื้นเริ่มต้ น เท่ากับ 65.75% w.b. ลดลงเหลือ 3.70% w.b. ระบบ
ดังกล่าวมีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้ อนของระบบเท่ากับ 18.13% และมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ท่ี 2.61 ปี
คาสาคัญ: เครื่องอบแห้ ง วัสดุเปลี่ยนสถานะ ระบบสะสมความร้ อน พาราฟิ น
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Abstract
The purposes of this research were to study the performance of solar dryer integrated with phase change energy storage for
drying chili and economic analysis. Paraffin wax is a type of phase change material (PCM) which is used as a thermal energy storage
( TES) medium in this work. The charging process of the TES is carried out with heat providing to melt paraffin wax till it turns to
liquid state. For heat discharging process, air at ambient temperature can be passed through the copper tubes in the TES unit in order
to provide hot air for the dryer. The performance of solar drying with TES unit was tested by drying 10 kg of chilies. The experimental
results showed that 10 kg of fresh chilies with initial moisture content of 65.75 % w.b. can be dried under the solar dryer with TES
unit within 3 days by using hot air produced from TES unit which can maintain the temperature of drying chamber about 40- 50 °C
for continue drying of 3 hours per day. The final moisture content of dried chilies is 3.7 %w.b.. The thermal efficiency of the system
is 18.13%. From economic analysis, the payback period (PBP) of solar dryer and solar dryer with TES unit are 2.88 and 2.61 years,
respectively.
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บทนา
พริกเป็ นพืชชนิดหนึ่งที่มีความสาคัญในประเทศไทย ซึ่งถูกนาไปใช้ ประโยชน์ท้งั ในแง่ ของการปรุงรสอาหาร
เนื่องจากคนไทยนิยมรับประทานอาหารรสเผ็ด และใช้ เป็ นพืชสมุนไพรโดยมีสรรพคุณในการช่วยรักษาโรคหิด กลาก และ
ลดอาการปวดบวมเนื่องจากถูกความเย็นจัด นอกจากนี้พริกยังถือเป็ นพืชที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของ
ประเทศไทยเพราะนอกจากจะใช้ บริโภคภายในประเทศแล้ ว ยังส่งออกพริกไปยังมาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย และ สหภาพยุโรป ซึ่งปริมาณในการส่งออกขึ้นกับปริมาณผลผลิตที่ได้ ในประเทศ ผลิตภัณฑ์พริกที่ส่งออก
ประกอบด้ วย พริกสดหรือแช่เย็น พริกบดหรือป่ นเครื่องแกงสาเร็จรูป พริกแห้ ง และซอสพริก โดยจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้ ว
พริกที่นามาใช้ ทาผลิตภัณฑ์น้นั จะเป็ นพริกแห้ ง จึงมีความต้ องการใช้ พริกแห้ งในปริมาณมาก การทาพริกแห้ งส่วนใหญ่ จะ
ใช้ การนามาตากแดดแบบธรรมชาติซ่งึ จะพบปัญหาจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง เสี่ยงต่อการปนเปื้ อนจากสิ่งสกปรกที่
อยู่ ใ นอากาศ อี ก ทั้ ง ยั ง ใช้ เวลานาน ประมาณ 4-5 วั น ส่ ง ผลให้ พริ ก แห้ งที่ ไ ด้ ไ ม่ มี คุ ณ ภาพและไม่ ไ ด้ ม าตรฐาน
(กนกกาญจน์ และคณะ, 2557) Fudholi และคณะ (2013) รายงานผลการศึกษาการตากแห้ งพริกโดยการนามาตาก
แดดแบบธรรมชาติเปรียบเทียบกับการใช้ เครื่องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่ าการตากแดดแบบธรรมชาติ ใช้ เวลา
ทั้งหมด 65 ชั่วโมง ในการทาพริกแห้ ง ส่วนการใช้ เครื่องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ เวลาเพียง 33 ชั่วโมง หรือ 5 วัน
การพัฒนากระบวนการอบแห้ งโดยใช้ ต้ อู บแห้ งจึงเป็ นวิธหี นึ่งที่ช่วยแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทาแห้ งผลิตภัณฑ์
ด้ วยวิธีการตากแดดแบบธรรมชาติ โดยลดการปนเปื้ อนจากสิ่งแวดล้ อมและระยะเวลาในการทาให้ แห้ ง เนื่องจากเป็ น
กระบวนการที่เป็ นระบบปิ ดและมีอัตราการระเหยนา้ ที่สูงกว่ า เครื่องอบแห้ งด้ วยลมร้ อนที่ผลิตมาจากรังสีอาทิตย์เป็ น
แนวทางหนึ่ ง ที่มีก ารใช้ กัน อย่ า งแพร่ ห ลายทั้ง ในระดับ ชุ ม ชนและอุต สาหกรรม เนื่ อ งจากพลั ง งานแสงอาทิต ย์ เ ป็ น
แหล่งกาเนิดความร้ อนที่ได้ มาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายและเป็ นแหล่งพลังงานสะอาด อีกทั้งภูมิประเทศของไทยตั้งอยู่ใน
เขตร้ อนและมีความเข้ มรังสีอาทิตย์เฉลี่ย ประมาณ 18.2 เมกะจู ลต่อตารางเมตรต่อวัน หรือ 5.05 กิโลวัตต์ช่ัวโมงต่อ
ตารางเมตรต่อวัน ซึ่งมีความเหมาะสมและเพียงพอในการประยุกต์ใช้ ในการผลิตความร้ อน ดังนั้นการอบแห้ งด้ วยวิธนี ้ ีจึง
ถือเป็ นวิธกี ารที่ช่วยลดปริมาณการใช้ พลังงานไฟฟ้ า นา้ มันเชื้อเพลิง รวมถึงช่วยลดสภาวะโลกร้ อนได้ อีกด้ วย อย่างไรก็
ตาม ข้ อจากัดของการอบแห้ งด้ วยวิธนี ้ ีคือต้ องดาเนินการในสภาวะที่มีแสงแดดหรือตอนกลางวันเท่านั้น ซึ่งหากต้ องการ
อบต่อเนื่องในเวลาที่ไม่มีแสงแดดหรือตอนกลางคืนจาเป็ นต้ องอาศัยระบบพลังงานความร้ อนเสริมจากก๊าซหุงต้ มหรือ
ไฟฟ้ าเข้ ามาร่วมด้ วย ทั้งนี้เพื่อเป็ นการลดค่าใช้ จ่ายของระบบพลังงานความร้ อนเสริมดังกล่ าว จึงมีการประยุกต์ใช้ วัสดุ
เปลี่ยนสถานะร่วมกับระบบอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อต้ องการเพิ่มประสิทธิภาพในการอบแห้ ง โดยนาเอาวัสดุกัก
เก็บความร้ อนบรรจุไว้ ภายในห้ องอบแห้ งหรือภายใต้ แผงรับรังสีอาทิตย์ เพื่อเพิ่มอุณหภูมแิ ละควบคุมอุณหภูมหิ ้ องอบให้
สม่าเสมอในเวลากลางวัน อย่ างไรก็ตามงานวิจั ยส่วนใหญ่ ท่มี ีการประยุกต์ใช้ วัสดุเปลี่ยนสถานะร่ วมกับระบบอบแห้ ง
พลังงานแสงอาทิตย์ จะเป็ นการติดตั้งระบบสะสมความร้ อนภายในตัวเครื่องอบแห้ งหรือภายใต้ แผงรับรังสีอาทิตย์ ซึ่ง
ระบบสะสมความร้ อนลักษณะนี้จะมีการประจุและคายพลังงานความร้ อนในเวลาเดียวกัน (วรานนท์ และคณะ, 2557;
ธีรเดช และคณะ, 2552; Husainy, et al, 2015; Shalaby, et al, 2014)
ดัง นั้ น ในงานวิ จั ย นี้ จึ งมีวั ต ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษาสมรรถนะของเครื่ องอบแห้ ง พลั ง งานแสงอาทิต ย์ ร่ ว มกับ
ระบบพลั ง งานความร้ อ นเสริ ม ที่ป ระยุ ก ต์ใ ช้ วั ส ดุ เ ปลี่ ย นสถานะส าหรั บ การอบแห้ ง พริ ก และวิ เ คราะห์ ค วามคุ้ ม ค่ า
ทางเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบกับเครื่องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ท่ไี ม่มรี ะบบพลังงานความร้ อนเสริม
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ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ตู้ อ บแห้ งพลั ง งานแสงอาทิต ย์ มี ข นาดกว้ าง 100 เซนติ เ มตร ยาว 100 เซนติ เ มตร ส าหรั บ บรรจุ พ ริ ก
ในปริ ม าณไม่ เ กิ น 10 กิ โ ลกรั ม มี จ านวนชั้ น ส าหรั บ บรรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ต้ อ งการอบแห้ ง จ านวน 5 ชั้ น ด้ า นบนมี
ปล่องพัดลมระบายอากาศเพื่อช่วยในการไหลเวียนของอากาศในห้ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ แผงรับรังสีอาทิตย์ชนิด
แผ่ น เรี ย บที่ ท าหน้ าที่ ผ ลิ ต ลมร้ อนให้ กั บ ห้ องอบแห้ งมี ข นาด 190x100 เซนติ เ มตร ดั ง แสดงในรู ป ที่ 1 และ
รูปที่ 2 (ก) ภายในตู้อบแห้ งทาการติดตั้งเทอร์โมคัปเปิ ลสาหรับวัดอุณหภูมภิ ายในเครื่องอบแห้ ง
ระบบสะสมความร้อน
ถังสะสมความร้ อนทรงกระบอก ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 0.35 เมตร สูง 0.55 เมตร ที่ประยุกต์ใช้ พาราฟิ น 30
กิโลกรัม ถูกใช้ เป็ นแหล่งพลังงานความร้ อนเสริมให้ กบั เครื่องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการสะสมความร้ อนของระบบ
สะสมความร้ อนท าได้ โดยการให้ ความร้ อนแก่ พ าราฟิ นเพื่ อเปลี่ ยนสถานะของพาราฟิ นจากของแข็ ง
เป็ นของเหลว และใช้ อากาศเป็ นตัวกลางในการนาความร้ อนที่สะสมไว้ ในพาราฟิ นมาใช้ เพื่อผลิตลมร้ อนให้ กบั เครื่องอบ
แห้ งผ่านท่อทองแดงที่ขดเป็ นวงกลมภายในถังสะสมพลังงานความร้ อน ดังแสดงในรูปที่ 1 และ รูปที่ 2 (ข) ภายในถัง
สะสมความร้ อนทาการติดตั้งเทอร์โมคัปเปิ ลสาหรับวัดอุณหภูมภิ ายในถังสะสมความร้ อน

รูปที่ 2 แสดงโครงสร้ างภายในของ (ก) เครื่องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ (ข) ระบบสะสมพลังงานความร้ อน
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รูปที่ 1 เครื่องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบสะสมความร้ อน
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วิธีการทดลอง
การทดสอบสมรรถนะทางความร้ อนของเครื่องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ท่มี รี ะบบพลังงานความร้ อนเสริม ทา
ได้ โดยการอบพริกจินดา ปริมาณ 10 กิโลกรัม ที่มคี วามชื้นก่อนการอบแห้ ง 65.75% w.b. แบ่งใส่แต่ละถาดในตู้อบแห้ ง
ในปริมาณที่เท่าๆ กัน จานวนทั้งหมด 5 ชั้น จากนั้นทาการเก็บข้ อมูลต่อไปนี้ อุณหภูมิภายในและภายนอกเครื่องอบแห้ ง
ระยะเวลาการอบแห้ งพริก และนา้ หนักของพริกที่ลดลงทุกๆ 30 นาที ทาการอบแห้ งจนมวลของพริกในตู้อบแห้ งไม่ลดลง
รวบรวมข้ อมูลผลการทดลอง และวิเคราะห์ผลการทดลอง รวมถึงวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยวิเคราะห์
ระยะเวลาคืนทุนของเครื่องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์เปรียบเทียบกับเครื่องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีระบบ
พลังงานความร้ อนเสริมสาหรับการอบแห้ งพริก ทาการเก็บข้ อมูลที่จังหวัดพิษณุโลก ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
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ผลการศึกษา
ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ (ตู้เปล่า) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ
อากาศเฉลี่ยภายในตู้อบแห้ งและความเข้ มรังสีอาทิตย์ ณ เวลาต่างๆ โดยทาการตรวจวัดอุณหภูมิอากาศ ณ จุ ดต่างๆ
ภายในตู้อบแห้ ง และความเข้ มรังสีอาทิตย์ท่ตี กกระทบตัวรับรังสีอาทิตย์ โดยบันทึกข้ อมูลอุณหภูมิอากาศ ทุกจุ ด ทุกๆ
5 นาที ตั้งแต่ เวลา 09.00 ถึง 20.00 น. ซึ่งผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3 พบว่ า อุณหภูมิในตู้อบแห้ งจะแปรผัน
ตามค่าความเข้ มรังสีอาทิตย์ท่ตี กกระทบบนตัวรับรังสีอาทิตย์ ความเข้ มรังสีอาทิตย์มีค่าสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 10.30 ถึง
1 4 .3 0 น . ซึ่ ง ส่ ง ผล ใ ห้ อุ ณ ห ภู มิ ข อง อา กา ศ ทั้ ง ใ น ตู้ อบแห้ ง แล ะ อา กา ศ แว ดล้ อมมี ค่ า สู ง ใ น ช่ ว ง เ ว ล า
ดังกล่ าวด้ วย และพบว่ าในเวลาตั้งแต่ 15.30 น. ขณะที่ความเข้ มรังสีอาทิตย์มีค่าลดต่าลงอย่ างรวดเร็ว อุณหภูมิเฉลี่ย
ภายในตู้อบแห้ งยังมีค่าคงที่ประมาณ 48 องศาเซลเซียส เนื่องจากในตู้อบแห้ งมีความร้ อนสะสมอยู่ จนกระทั่งเวลา
16.30 น. อุณหภูมิเฉลี่ยภายในตู้อบแห้ งมีค่าลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งมีค่าเท่ากับอุณหภูมิอากาศแวดล้ อม จากผลการ
ทดลองดังกล่ าว แสดงให้ เห็นว่ าเครื่องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ มีช่ัวโมงการใช้ งานอยู่ท่วี ันละ 7 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ
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40-50 องศาเซลเซียส หากต้ องการอบต่ อเนื่องจาเป็ นต้ องอาศัยระบบพลังงานความร้ อนเสริมอื่นๆ อาทิเช่ น ระบบ
พลังงานความร้ อนเสริมที่ใช้ ขดลวดไฟฟ้ า ระบบพลังงานความร้ อนเสริมที่ใช้ กา๊ ซหุงต้ มเป็ นเชื้อเพลิง เพื่อผลิตลมร้ อน
ให้ กบั เครื่องอบแห้ ง

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยภายในตู้อบแห้ งและความเข้ มรังสีอาทิตย์

รูปที่ 4 แสดงอัตราการอบแห้ งพริกที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปที่ 4 แสดงอัตราการอบแห้ งพริกที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส โดยทาการอบพริกในตู้อบลมร้ อนที่อุณหภูมิ
คงที่ 50 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็ นอุณหภูมิเฉลี่ยของเครื่องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ อหาอัตราการอบแห้ ง พบว่ า
ความชื้นมาตรฐานเปี ยกของพริกจะมีค่าลดลงตามระยะเวลาการอบแห้ ง จนกระทั่งมีค่าคงที่หลังจากทาการอบเป็ นเวลา
28 ชั่วโมง ซึ่งพริกมีค่าความชื้นเหลืออยู่เท่ากับ 4% w.b. ซึ่งเครื่องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้ เวลาในการอบพริก
ทั้งหมด 4-5 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ดังนั้นเพื่อเป็ นการลดระยะเวลาในการอบแห้ ง งานวิจัยนี้จึงใช้ ระบบพลังงาน
ความร้ อ นเสริ ม ที่ป ระยุ ก ต์ใ ช้ วั ส ดุ เ ปลี่ ย นสถานะ (PCM; Phase Change Material) ในการผลิ ต ลมร้ อนเพื่ อป้ อนกับ
เครื่องอบแห้ งในการอบต่อเนื่องที่อุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 ชั่วโมง ในเวลาที่ไม่มีแสงแดด โดยวัสดุ
เปลี่ยนสถานะที่เลือกใช้ คือ พาราฟิ น ซึ่งเป็ นวัสดุท่มี ีอุณหภูมิหลอมเหลวต่ า ค่าความร้ อนแฝงในการหลอมละลายสูง
คุณสมบัติทางเคมีค่อนข้ างคงที่ และราคาถูก (กันยรัตน์, 2551; ถาวร และคณะ, 2550) การสะสมความร้ อนของระบบ
สะสมความร้ อนทาได้ โดยการให้ ความร้ อนแก่พาราฟิ นเพื่อเปลี่ยนสถานะของพาราฟิ นจากของแข็งเป็ นของเหลว และใช้
อากาศเป็ นตัวกลางในการนาความร้ อนที่สะสมไว้ ในพาราฟิ นมาใช้ เพื่อผลิตลมร้ อนให้ กบั เครื่องอบแห้ ง ข้ อดีของระบบนี้
คือช่วยลดค่าใช้ จ่ายในส่วนของเชื้อเพลิงสาหรับระบบพลังงานความร้ อนเสริม
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จากนั้นทาการทดสอบสมรรถนะของเครื่องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบสะสมความร้ อนสาหรับการ
อบพริก โดยการอบแห้ งพริกจินดา จานวน 10 กิโลกรัม รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยในตู้อบ
แห้ ง และอุณหภูมิอากาศแวดล้ อม ของการอบพริกวันที่ 1 2 และ 3 กับเวลา พบว่ า ในช่ วงเวลา 9.30 ถึง 16.30 น.
อุณหภูมิเฉลี่ยภายในตู้อบแห้ งอยู่ท่ปี ระมาณ 45 ถึง 55 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ในวันที่ 3 พบว่าค่าเฉลี่ยอุณหภูมิอากาศใน
ตู้อบแห้ ง และอุณหภูมอิ ากาศแวดล้ อมมีค่าสูงกว่าวันที่ 1 และ 2 เนื่องจากสภาพอากาศแจ่มใสและไม่ค่อยมีเมฆ ทาให้ ค่า
รังสีอาทิตย์ในวันที่ 3 มีค่าสูง และในช่วงเวลา 16.30 ถึง 19.30 น. เมื่อใช้ ความร้ อนจากระบบสะสมพลังงานจะสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้อบแห้ งให้ อยู่ท่ปี ระมาณ 40-50 องศาเซลเซียส ซึ่งมีความแตกต่างกับอุณหภูมิอากาศแวดล้ อม
ประมาณ 15 ถึง 20 องศาเซลเซียส เมื่อเสร็จสิ้นการอบแห้ งในแต่ละวันจะนาพริกออกมาชั่งนา้ หนักเพื่อหาความชื้น
มาตรฐานเปี ยกที่เหลือ อยู่ ในผลิ ต ภัณ ฑ์ ซึ่ ง ผลแสดงดังรูปที่ 6 ความชื้ นของพริ กตอนเริ่มต้ นเท่ า กับ 65.75% w.b.
(มาตรฐาน AOAC 2005) หลังจากทาการอบแห้ ง 1 วัน 2 วัน และ 3 วัน ความชื้นของพริกเท่ากับ 35.58 13.14 และ
3.70% w.b. ตามลาดับ ผลิตภัณฑ์พริกก่อนอบและหลังอบแสดงดังรูปที่ 7

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเฉลี่ยอากาศในตู้อบแห้ งและอุณหภูมิอากาศแวดล้ อมของการอบพริกในแต่ละวัน
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รูปที่ 6 ความชื้นมาตรฐานเปี ยกของพริกหลังจากการอบในแต่ละวัน
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รูปที่ 7 ลักษณะภายนอกของพริก หลังอบ (ข) ก่อนอบ (ก)

สรุปผลการศึกษา
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ระบบสะสมความร้ อนแบบเปลี่ ย นสถานะเป็ นแหล่ ง พลั ง งานความร้ อนเสริ ม ให้ กั บ
เครื่องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยภายในตู้อบแห้ งที่ 40 ถึง 50 องศาเซลเซียส ในการอบ
ต่ อ เนื่ อ งเป็ นเวลา 3 ชั่ ว โมง เวลาที่ไ ม่ มี แ สงแดดหรื อ หลั ง จากเวลา 16.30 น. และสามารถลดระยะเวลาในการ
อบพริ ก จ านวน 10 กิ โ ลกรั ม จาก 4-5 วั น เหลื อ 3 วั น โดยใช้ เวลาอบแห้ ง 10 ชั่ ว โมงต่ อ วั น ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ
เชิ ง ความร้ อนของระบบเท่ า กั บ 18.13% เครื่ อ งอบแห้ งพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ มี ร ะยะเวลาคื น ทุ น อยู่ ท่ี 2.88 ปี
ส่วนเครื่องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบสะสมความร้ อน มีระยะเวลาคืนทุนอยู่ท่ี 2.61 ปี ผลการวิจัยแสดงให้
เห็นว่าสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการอบแห้ งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ไม่ต้องการอุณหภูมิสงู มากได้ จัดเป็ นเทคโนโลยี
สะอาด ที่สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้ กบั ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และเพิ่มรายได้ ให้ กบั เกษตรกร

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อภิปรายผลการศึกษา
เครื่องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบสะสมความร้ อนที่สร้ างขึ้นมีความสามารถในการอบแห้ งพริก
จ านวน 10 กิโ ลกรั ม ได้ ใ นเวลา 3 วั น วั น ละ 10 ชั่ ว โมง โดยใช้ ล มร้ อ นที่ผ ลิต จากระบบสะสมความร้ อ นป้ อนให้ กับ
เครื่องอบแห้ งเพื่อทาการอบต่อเนื่อง เป็ นเวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งหากต้ องการเพิ่มเวลาการอบต่อเนื่องโดยใช้ ลมร้ อนจากระบบ
สะสมความร้ อน ต้ องออกแบบให้ ระบบสะสมความร้ อนสามารถกักเก็บพลังงานความร้ อนได้ มากขึ้ น โดยการเพิ่มปริมาณ
ของวัสดุเปลี่ยนสถานะ ประสิทธิภาพของระบบอบแห้ งร่วมกับระบบสะสมความร้ อน มีค่าเท่ากับ 18.13% โดยคานวณ
จากเวลาที่ใช้ ในการอบแห้ งทั้งหมด 30 ชั่วโมง ซึ่งแบ่งเป็ นความร้ อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 21 ชั่วโมง และความร้ อน
จากระบบสะสมความร้ อน 9 ชั่วโมง ซึ่งผลการทดลองที่ได้ มีค่าประสิทธิภาพของระบบมากกว่าและใช้ เวลาในการอบพริก
น้ อยกว่า งานวิจัยของ Fudholi และคณะ (2014) และ Nimrotham และคณะ (2017) การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
เป็ นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผ้ ูลงทุนตัดสินใจในการลงทุนในโครงการต่างๆ โดยคานึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยง โดยนา
เทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินโครงการมาใช้ ตดั สินใจเพื่อให้ ได้ ประโยชน์สงู สุดจากการลงทุน โดยในงานวิจัยนี้จะทา
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์โดยวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน พิจารณา 2 กรณี คือ การอบแห้ งโดยใช้ พลังงานความร้ อน
จากแสงอาทิตย์ และการอบแห้ งโดยใช้ แสงอาทิตย์ร่วมกับระบบสะสมความร้ อน ผลการวิเคราะห์ค่าทางเศรษฐศาสตร์
พบว่ า ในการอบแห้ งพริกโดยใช้ พลังงานความร้ อนจากแสงอาทิตย์ มีระยะเวลาคืนทุนอยู่ท่ี 2.88 ปี โดยมีรายรับปี ละ
20,800 บาท ส่วนการอบแห้ งโดยใช้ แสงอาทิตย์ร่วมกับระบบสะสมความร้ อน มีระยะเวลาคืนทุนอยู่ท่ี 2.61 ปี โดยมี
รายรับปี ละ 36,400 บาท จะเห็นว่าระยะเวลาคืนทุนของทั้งสองกรณีมีค่าต่างกันไม่มาก เนื่องจากราคาค่าลงทุนที่ต่างกัน
ทั้งนี้ การคานวณระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กบั ปัจจัยอื่นๆ ด้ วย อาทิเช่น ชนิดผลิตภัณฑ์ ราคาซื้อและราคาขายผลิตภัณฑ์ เป็ น
ต้ น เพราะราคาขายของผลิตภัณฑ์แห้ งแต่ละชนิดไม่เท่ากัน ซึ่งหากผลิตภัณฑ์ท่ตี ้ องการอบแห้ งมีราคาขายสูงจะส่งผลให้
รายรับมีค่าเพิ่มขึ้น และระยะเวลาคืนทุนมีค่าลดลง
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