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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ได้ทาการทดลองอบแห้งมะเขือเทศราชินีแช่อมิ่ ด้วยโรงเรือน 2 ระบบ คือ โรงเรือนอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ และระบบโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เสริมความร้อนจากฮีตเตอร์
อินฟราเรด เปรียบเทียบกับการตากแดดตามธรรมชาติ โดยกาหนดอุณหภูมอิ บแห้งในโรงเรือน
อบแห้ง 45-60 oC ผลิตภัณฑ์มคี วามชืน้ เริม่ ต้นเฉลีย่ 95% มาตรฐานแห้ง (%d.b.) อบแห้งจนเหลือ
ความชื้น สุ ด ท้า ยเฉลี่ย 22% มาตรฐานแห้ง (%d.b.) จากการศึก ษาพบว่ า โรงเรือ นที่มีร ะบบ
ความร้อ นเสริม มีค่า ประสิท ธิภ าพทางความร้อ น (Thermal efficiency) สูง กว่ า โรงเรือ นอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ และมีค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะต่ ากว่าโดยเฉลี่ย 29.74% ใช้เวลา
ในการอบแห้งน้อยกว่า คือใช้เวลา 2 วัน ในขณะทีก่ ารอบแห้งด้วยระบบโรงเรือนและการตากแดด
ใช้เวลาในการอบแห้ง 3 และ 6 วัน ตามลาดับ สาหรับคุณภาพผลิตภัณฑ์หลังอบแห้งพบว่า ค่าสี
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ของการอบแห้ง ด้วยระบบเสริม จะมีสีท่ีค ล้ ามากที่สุ ดแต่ไ ม่แ ตกต่ างกัน มากนัก โดยผลการวัด
ค่าความสว่างของมะเขือเทศราชินีแช่อมิ่ ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี P≤0.05 แต่ค่าสีแดง (a)
และค่ า สีเ หลือ ง (b) ไม่ มีค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ ท่ี P>0.05 ค่ า ความหวาน
หลัง การอบแห้ง พบว่ า โรงเรือ นแบบมีร ะบบเสริม ความร้อ นมีค่ า ความหวานน้ อ ยที่สุ ดแต่ไ ม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี P>0.05 และการวิเคราะห์แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
ของ Midilli สามารถทานายอัตราส่วนความชืน้ ของการอบแห้งมะเขือเทศราชินีแช่อมิ่ ด้วยโรงเรือน
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ทงั ้ 2 ระบบได้ดที ส่ี ุด
คาสาคัญ: โรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบความร้อนเสริม, มะเขือเทศราชินีแช่อมิ่
ABSTRACT
This research was aimed to compare the traditional drying of dehydration cherry tomatoes
with two different drying systems including a solar greenhouse and a solar greenhouse in
association with quartz infrared heater (QIH). The inside drying temperatures of the
greenhouse were fixed at 45–60 oC. The products with the averaged initial moisture content
at 95% d.b. were dried in the two systems of the greenhouse until the average final moisture
content reached 22% d.b. The results revealed that thermal efficiency of the solar
greenhouse in association with quartz infrared heater was higher than the opponent. The
average specific energy consumption was also lower at 29.74% and it took shorter time, only
2 days. However, the solar greenhouse and the natural drying took 3 and 6 days respectively.
The quality of the products after the drying showed that the colors of those dried in the solar
greenhouse in association with QIH were the darkest, but they were not really different. The
brightness of the products was lower but not statistically significant (P≤0.05). The redness
(a) and yellowness (b) were not different with statistically significant (P≤0.05). The sweetness
of the products dried in the solar greenhouse in association with QIH was the least but not
statistically significant (P≤0.05). Midilli mathematical model was the best model for predicting
the moisture ratio of drying dehydration cherry tomatoes.
KEYWORDS: Solar Greenhouse, Quartz infrared heater, Dehydration cherry tomato
1. บทนา
มะเขือเทศเป็ นพืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญ เพราะนิยมปลูกและรับประทานกันอย่างแพร่หลาย ชนิด
มะเขือเทศทีป่ ลูกในประเทศไทยแบ่งตามการใช้ประโยชน์ได้ 2 ประเภท คือ มะเขือเทศส่งโรงงาน
บทความวิจัย
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อุตสาหกรรมมีพ้นื ที่ปลูก 12,177 ไร่ มีผลผลิตรวม 20,206 ตัน หรือมีผลผลิตเฉลี่ย 2.7 ตันต่อไร่
และมะเขือเทศบริโภคสดมีพน้ื ทีป่ ลูก 9,638 ไร่ มีผลผลิตรวม 14,767 ตัน หรือมีผลผลิตเฉลีย่ 1.2 ตัน
ต่อไร่ [1-2] มะเขือเทศราชินี (Cherry tomato) เป็ นหนึ่งในพันธุม์ ะเขือเทศทีม่ คี ุณค่าทางโภชนาการ
สูง มีสรรพคุณทางยา เช่น ลดอาการความดันเลือดสูง ลดอัตราการเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อม
ลูกหมาก บารุงสายตาและผิวพรรณ เป็ นต้น [3]
มะเขือเทศราชินีเป็ นหนึ่งในพืชผลทางการเกษตรที่ประสบปั ญหาล้นตลาดในแต่ละฤดูกาล
เป็ นผลิตภัณฑ์ทเ่ี ก็บไว้นานไม่ค่อยได้อายุการเก็บรักษาสัน้ และขนาดของมะเขือเทศไม่ได้มาตรฐาน
ทาให้ไม่สามารถนาขายออกได้ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างมาก การแปรรูปโดยการทาเป็ น
ผลไม้แช่อิ่มแล้วอบแห้งนัน้ เป็ นการยืดอายุการเก็บรักษาได้นานและเพิม่ มูลค่าให้กบั มะเขือเทศ
รวมถึงเป็ นการสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร แต่การอบแห้งในประเทศยังประสบปั ญหาหลาย
ประการ เช่น เกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนใหญ่อบแห้งโดยการตากแดดตามธรรมชาติ ซึ่ง
ปั ญหาที่ตามมาก็คอื ฝุ่นละอองที่เจือปนในผลิตภัณฑ์และการรบกวนของแมลงต่าง ๆ ซึ่งจะเป็ น
อันตรายต่อผู้บริโภค ระยะเวลาในการตากแดดต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน และยังมีข้อจากัดอัน
เนื่องมาจากไม่สามารถตากแห้งได้ในช่วงฤดูฝน โดยมีงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอบแห้งมะเขือเทศ
เป็ น การออกแบบและทดสอบโรงเรือ นอบแห้งพลัง งานแสงอาทิตย์แ บบการพาความร้อ นตาม
ธรรมชาติรปู ทรงพาราโบลาทีป่ กคลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต ด้านหลังมีช่องระบายอากาศ พบว่า
อุณหภูมเิ ฉลีย่ ภายในโรงเรือนมีค่ามากกว่าอุณหภูมสิ งิ่ แวดล้อมถึง 15 oC [4] การกระจายอุณหภูมิ
ภายในโรงเรือนมีความสม่ าเสมอเนื่องจากหลังคาที่มลี กั ษณะโค้ง [5] ซึ่งทาให้ระยะเวลาในการ
อบแห้งผลิตภัณฑ์สนั ้ กว่าการตากแดดตามธรรมชาติ ถึงแม้ว่าโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบการพาความร้อนตามธรรมชาติรูปทรงพาราโบลา สามารถแก้ไ ขปั ญหาคุณภาพหลังการ
อบแห้ง ของผลิต ภัณ ฑ์ไ ด้แ ละใช้ร ะยะเวลาในการอบแห้ง น้ อ ยกว่ า การตากแดดตามธรรมชาติ
แต่อย่างไรก็ตามก็ยงั ไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลากลางคืนหรือในช่วงฤดูฝน
จึงจาเป็ นต้องมีการศึกษาแหล่งให้ความร้อนเสริมกับโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงที่
ปริมาณพลังงานจากแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอต่อการอบแห้ง ซึง่ การอบแห้งด้วยรังสีอนิ ฟราเรดนัน้ มี
จุดเด่นทีน่ ่ าสนใจ คือ พลังงานจากรังสีอนิ ฟราเรดสามารถผ่านเข้าไปยังวัสดุทาให้โมเลกุลของน้ า
ภายในวัสดุสนและเกิ
ั่
ดความร้อนขึน้ มีผลทาให้อุณหภูมภิ ายในวัสดุสงู กว่าอุณหภูมทิ ผ่ี วิ ผลิตภัณฑ์
ไม่เกิดการเหีย่ วย่น [6] ช่วยให้มอี ตั ราการอบแห้งทีส่ ูงลดระยะเวลาการอบแห้ง ได้ 1-10 เท่า และ
พลังงานทีใ่ ช้น้อยกว่า 30-50% [7]
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
รูปทรงพาราโบลาในรูป แบบการพาความร้อนแบบธรรมชาติซ่ึงใช้ความร้อนเสริมจากฮีตเตอร์
อิน ฟราเรด ในการอบแห้ ง มะเขือ เทศราชินี แ ช่ อิ่ม โดยศึก ษาอัต ราการลดลงของความชื้น
ความสิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางด้านสี ความหวาน และหาแบบจาลอง
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เอมพิริคลั ในการทานายจลนพลศาสตร์การอบแห้งมะเขือเทศราชินีแช่อิ่ม ที่เหมาะสมกับระบบ
การอบแห้ง โดยทาการเปรียบเทียบกับการอบแห้งด้วยโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และ
การตากแดดธรรมชาติ ทัง้ นี้ผลการวิจยั จะก่อ ประโยชน์ ในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรกรหรือ
ประชาชน ทีส่ ามารถให้เป็ นทางเลือกเพือ่ ประยุกต์ใช้ในการอบแห้งมะเขือเทศเพือ่ การค้าต่อไป
2. อุปกรณ์และวิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
2.1 รงเรอนอบแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์
โรงเรือนอบแห้งรูปทรงพาราโบลาเพิม่ พื้นที่รบั แสงอาทิตย์ด้านข้างขนาด 3x3.5x1.55 เมตร
ปกคลุ ม ทุ ก ด้า นด้ว ยแผ่ น โพลีค าร์บ อเนต พื้น เทด้ว ยปูน ซีเ มนต์เ พื่อ รับ น้ า หนั ก โครงสร้า งของ
โรงเรือนและผลิตภัณฑ์ อีกทัง้ ยังสามารถดูดซับความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ทส่ี ง่ มายังพืน้ ปูนและ
แผ่ความร้อนภายในโรงเรือน ด้านหน้ามีประตูสาหรับนาผลิตภัณฑ์เข้าออกและช่องระบายอากาศ
เข้า จานวน 2 ช่อง ส่วนด้านหลังมีช่องระบายอากาศชืน้ จากภายในโรงเรือนออกสู่อากาศแวดล้อม
ภายนอก ลักษณะโรงเรือนอบแห้งดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1

รงเรอนอบแห้งรูปทรงพารา บลาเพิ่ มพนที่รบั แสงอาทิ ตย์ด้านข้าง

2.2 การออกแบบและติ ดตังระบบเสริ มความร้อนอิ นฟราเรด
ฮีตเตอร์อนิ ฟราเรดชนิดหลอดแก้ว (Quartz Infrared Heater) นิยมใช้ในระบบให้ความร้อน
ทัวไป
่ ซึง่ ติดตัง้ ง่ายและความปลอดภัยสูงเนื่องจากไม่มเี ปลวไฟ ความสูญเสียต่ า ประสิทธิภาพสูง
ประหยัด ไฟฟ้ าได้ 30-50% ในการเลือ กขนาดของฮีต เตอร์อิน ฟราเรดที่ใช้ในการอบแห้ง โดย
กาหนดให้อุณหภูมใิ นการอบแห้งอยู่ในช่วง 45-60 oC ซึ่งเป็ นช่วงอุณหภู มทิ ่เี หมาะสมและไม่สูง
เกินไปในการอบแห้งมะเขือเทศแช่อมิ่ ทาให้คุณภาพด้านสีหลังการอบแห้งใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ท่ี
จาหน่ายในท้องตลาด [8] ทาการคานวณดังสมการที่ (1) [7]
Q = mCp∆T
บทความวิจัย
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เมือ่ Q คือ ปริมาณความร้อน (kJ)
M คือ มวลของอากาศภายในโรงเรือน (kg)
Cp คือ ความจุความร้อนจาเพาะเฉลีย่ ของอากาศ (kJ/kg K)
∆T คือ ความแตกต่างของอุณหภูมสิ ุดท้ายและเริม
่ ต้น (K)
จากการคานวณออกแบบแล้ว เลือกใช้ฮตี เตอร์อนิ ฟราเรดชนิดหลอดแก้ว (Quartz Infrared
Heater) ขนาด 1,000 วัตต์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.017 เมตร จานวน 4 หลอด ติดตัง้ บริเวณ
โครงตรงกลางโรงเรือ นซึ่ ง ครอบคลุ ม ถาดใส่ ผ ลิต ภัณ ฑ์ เพื่อ เป็ นการเพิ่ม ประสิท ธิ ภ าพให้
กระบวนการอบแห้งเป็ นไปอย่างต่อเนื่องจึงออกแบบระบบควบคุมการอบแห้งอัตโนมัติ ซึง่ หลักการ
ทางานของระบบคือเมื่อปริมาณความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอต่อการอบแห้งระบบ
ความร้อนเสริมจากฮีตเตอร์อนิ ฟราเรดจะทางานโดยให้ความร้อนกับระบบอบแห้งเพื่อให้อุณหภูมิ
ภายในห้องอบแห้งอยูใ่ นช่วงทีก่ าหนด ตามผังระบบควบคุมดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

งั ระบบควบคุมการอบแห้ง ดยอัต นมัติ
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2.3 วิ ธีการทดลอง
เตรียมมะเขือเทศราชินีแช่อมิ่ โดยทาการเด็ดขัว้ แล้วล้างน้ าให้สะอาดผึง่ ให้สะเด็ดน้ ากรีดตาม
ความยาวผล 4-6 แฉก แล้ว น าไปแช่ ใ นน้ า ปู น ใส 30 นาที หลัง จากนั น้ ผึ่ง ให้ส ะเด็ด น้ า ปู น ใส
เติมน้ าตาล เกลือป่ น และมะนาวลงไป ทาการเชื่อมด้วยความร้อนปานกลางจนเหนียวและงวด
เป็ น ระยะเวลา 1 ชัวโมง
่
[9] ท าการทดลองอบแห้ง มะเขือ เทศราชินี แ ช่ อิ่ม ในโรงเรือ นอบแห้ง
รูป ทรงพาราโบลาเพิ่ม พื้น ที่ร บั แสงด้า นข้า งใน 2 ระบบ คือ ในระบบอบแห้ง โรงเรือ นพลัง งาน
แสงอาทิตย์ท่ใี ช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ เพียงอย่างเดียวและในระบบการทางานอัตโนมัติท่ใี ช้
ความร้อนเสริมจากหลอดความร้อนอินฟราเรดร่วมกับความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทัง้
สองระบบทาการเปรียบเทียบกับการตากภายนอกโรงเรือนหรือการตากแดดปกติ ในการทดลองจะ
นาตัวอย่างจานวนจากภายในโรงเรือนและนอกโรงเรือนครัง้ ละ 0.5 กิโลกรัม มาชังหาน
่ ้ าหนักที่
ลดลงตามเวลาทุก ๆ 30 นาที โดยเริม่ ต้นทาการทดลองตัง้ แต่เวลา 08:00-20:00 น. พร้อมเก็บค่า
อุณหภูมภิ ายในและอุณภูมภิ ายนอกโรงเรือน อุณหภูมภิ ายในผลิตภัณฑ์ อุณหภูมติ าแหน่ งทางเข้า
และทางออกของโรงเรือน ค่าความชืน้ สัมพัทธ์ภายในโรงเรือน ความชืน้ สัมพัทธ์สงิ่ แวดล้อม ข้อมูล
ความเข้มรังสีอาทิตย์ ตาแหน่ งการวัดค่าต่าง ๆ แสดงดังในรูปที่ 3 และทาการบันทึกค่าพลังงาน
ไฟฟ้ าที่ใช้ตลอดระยะเวลาที่ทาการทดลองเมื่อ ใช้ร ะบบเสริมความร้อนอิน ฟราเรดในช่วงเวลา
8:00-20:00 น. ทาการเก็บมะเขือเทศใส่กล่องเข้าตู้เย็น และเริม่ ทาการอบแห้งต่อในช่วงเช้าของ
วันถัดไป ทาการอบแห้งจนกว่าความชืน้ ของมะเขือเทศแช่อมิ่ มีค่าประมาณ 10-20% มาตรฐานเปี ยก
ซึ่งตรงตามที่ตลาดต้องการ [10] หรือเทียบเท่ากับความชื้นที่ใช้วเิ คราะห์ในกระบวนการอบแห้ง
ประมาณ 11-25% มาตรฐานแห้ง วิธกี ารหาความชื้นก่อนการอบแห้งและหลังการอบแห้งหาโดย
การนาตัวอย่างมะเขือเทศราชินีแช่อมิ่ ไปอบแห้ง ในตู้อบลมร้อนและตัง้ อุณหภูมิ 103 oC เป็ นเวลา
72 ชัวโมง
่ [11] แล้วนาน้าหนักแห้งไปคานวณหาปริมาณความชืน้ (Moisture content) ดังสมการที่ (2)

รูปที่ 3 ต าแหน่ ง การวัด ของอุณ หภูมิ ความช นสัม พัท ธ์ข องอากาศ และมวลตัว อย่ า ง
ภายใน รงเรอนอบแห้งเทียบกับสิ่ งแวดล้อม
บทความวิจัย
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2.4 การหาปริ มาณความชน
จากการทดลองอบแห้งมะเขือเทศราชินีแช่อมิ่ ทีม่ กี ารบันทึกน้ าหนักทุกๆ 30 นาที นาน้ าหนัก
ไปคานวณหาปริมาณความชืน้ ดังสมการที่ (2) [12]
MC =

w-d
x 100
d

(2)

เมือ่ MC คือ ความชืน้ มาตรฐานแห้ง (%d.b.)
w คือ น้าหนักของมะเขือเทศราชินีแช่อมิ่ ทีเ่ วลาใดๆ (g)
d คือ น้าหนักแห้งของมะเขือเทศราชินีแช่อมิ่ (g)
โดยในงานวิจยั นี้ กาหนดให้ค่าความชื้นสมดุล มีค่าน้ อ ยมากเทียบกับความชื้นที่เ วลาใด ๆ
(Meq<<Mt) และความชื้นเริม่ ต้น (Meq<<M0) ดังนัน้ อัตราส่วนความชื้น (Moisture ratio) สามารถ
คานวณได้ ดังสมการที่ (3) [13]

MR =

Mt
M0

(3)

เมือ่ MR คือ อัตราส่วนความชืน้ (decimal)
Mt คือ ความชืน้ ทีเ่ วลาใดๆ (%d.b.)
M0 คือ ความชืน้ เริม่ ต้น (%d.b.)
2.5 การวัดคุณภาพด้านสี
ทดสอบคุ ณ ภาพสี ข องมะเขื อ เทศราชิ นี แ ช่ อิ่ ม ด้ ว ยเครื่ อ ง Portable Colorimeter 3NH
รุ่น NH310 มาตรฐานชนิดแหล่งกาเนิดแสง D65 แสดงดังรูปที่ 4 เป็ นการทดสอบสีแบบ L a b เมือ่
L แสดงถึงค่าความสว่างมีค่า 0-100 โดยค่า 0 คือ สีดา และค่า 100 คือ สีขาว a แสดงสีแดง (+a)
ถึงสีเขียว (-a) และค่าb แสดงสีเหลือง (+b) ถึงสีน้ าเงิน (-b) โดยจะทาการวัดสีของมะเขือเทศราชินี
แช่อมิ่ ก่อนอบแห้งและหลังอบแห้งด้วยโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงเรือนเสริมระบบ
อินฟราเรดร่วม เปรียบเทียบกับการตากแดดตามธรรมชาติ แล้วนาค่าสีทว่ี ดั ได้ไปวิเคราะห์ผลทาง
สถิติ
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รูปที่ 4 เครื่องวัดสี Portable colorimeter
2.6 การวัดค่าความหวาน
ปริมาณของแข็งทีล่ ะลายน้ าได้ (Total Soluble Solid, TSS) ทัง้ หมดจะใช้เป็ นดัชนีวดั ปริมาณ
น้ าตาล หรือความหวาน (Brix) แสดงค่าในรูปของ %Brix ด้วยเครื่อง Refractometer ยี่ห้อ OEM
รุ่น RHB-90ATC ความแม่นยา ±0.05 โดยทดสอบค่าความหวานของมะเขือเทศราชินีแช่อมิ่ หลัง
การอบแห้ง ด้วยโรงเรือ นพลัง งานแสงอาทิตย์แ ละระบบเสริม อิน ฟราเรดร่ ว ม เปรีย บเทีย บกับ
การตากแดดตามธรรมชาติ วิธีก ารคือ นามะเขือเทศราชินีแช่อิ่มมาบดให้ล ะเอียด และผสมน้ า
บริสุทธิ์ในอัตราส่วนผสม 1 ต่อ 1 หยดลงบนปริซมึ ของเครื่อง Refractometer และอ่านค่าบนแถบ
แสดงค่าความหวาน แล้วนาค่าความหวานทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ [14]
2.7 ประสิ ทธิ ภาพทางความร้อนระบบอบแห้งและความสิ้ นเปลืองพลังงานจาเพาะ
ประสิทธิภาพทางความร้อนของระบบการอบแห้ง (Thermal Efficiency of Drying System)
เป็ นอัตราส่วนของค่าพลังงานทีใ่ ช้ในการระเหยน้าต่อพลังงานทีใ่ ห้กบั ระบบอบแห้ง โรงเรือนอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ในงานวิจยั นี้มีการใช้ระบบโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และระบบ
ความร้อนเสริมอินฟราเรดร่วมกับความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งในการคานวณจะแยก
ออกเป็ นสองกรณี คือประสิทธิภาพของโรงเรือนพลังงงานแสงอาทิตย์ คานวณได้จากสมการที่ (4)
และกรณีมรี ะบบความร้อนเสริมอินฟราเรดร่วม ต้องรวมค่าพลังงานของฮีตเตอร์อนิ ฟราเรดที่ให้
ความร้อนกับโรงเรือนอบแห้ง สามารถคานวณได้ดงั สมการที่ (5) [15]

th =

บทความวิจัย

(mi - m f ) x hfg
(A c x I x t)

x 100

(4)
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th =

(mi - m f ) x hfg
(A c x I x t ) + (Einfrared )

x 100

(5)

เมือ่  th คือ ประสิทธิภาพทางความร้อนของระบบโรงเรือนอบแห้ง (%)
mi คือ มวลของมะเขือเทศราชินีแช่อมิ่ ก่อนการอบแห้ง (kg)
mf คือ มวลของมะเขือเทศราชินีแช่อมิ่ หลังการอบแห้ง (kg)
hfg คือ พลังงานความร้อนแฝงของการระเหยกลายเป็ นไอของน้า (kWh/kg)
Ac คือ พืน้ ทีโ่ รงเรือนทีร่ บั รังสีอาทิตย์ (m2)
I คือ ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ทต่ี กกระทบโรงเรือน (W/m2)
t คือ เวลาทีใ่ ช้ในการอบแห้ง (h)
Einfrared คือ พลังงานทีใ่ ช้กบั ฮีตเตอร์อนิ ฟราเรด (kWh)
ความสิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะ (Specific Energy Consumption, SEC) เป็ นอัตราส่วนการใช้
พลังงานของโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต่อความชืน้ ทีร่ ะเหยออกจากมะเขือเทศราชินีแช่
อิ่ม ในระหว่ า งที่ท าการทดลอง ความสิ้น เปลือ งพลัง งานจ าเพาะของโรงเรือ นอบแห้ง พลัง งาน
แสงอาทิตย์ คานวณได้จากสมการที่ (6) และกรณีระบบความร้อนเสริมอินฟราเรดร่วม ซึง่ ต้องรวม
พลังงานของฮีตเตอร์อนิ ฟราเรดทีใ่ ห้กบั โรงเรือนอบแห้ง คานวณได้ดงั สมการที่ (7) [15]

(A c x I) t
mi - m f

(6)

(A c x I x t) + (Einfrared )
mi - m f

(7)

SEC =

SEC =

เมือ่ SEC คือ ความสิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะ (kWh/kg)
2.8 แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์การอบแห้งชัน้ บาง
การหารูป แบบสมการทางคณิ ต ศาสตร์ท่ีเ หมาะสมส าหรับ วิเ คราะห์ก ระบวนการอบแห้ง
ซึ่ ง งานวิจ ัย นี้ มีก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ แ บบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ใ นรู ป สมการอบแห้ ง เอมพิริค ัล
แบบชัน้ บาง 6 แบบจาลอง ดังตารางที่ 1 โดยมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธกี ารถดถอยแบบไม่เป็ น
เชิงเส้น (Non-linear Regression) เพื่อเลือกสมการที่เหมาะสมที่สุด ดัชนีท่ใี ช้บ่งชี้ความสามารถ
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ในการทานายการเปลีย่ นแปลงความชืน้ มะเขือเทศราชินีแช่อมิ่ ของแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ คือ
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of determination, R2) ค่ารากทีส่ องของความคลาดเคลื่อน
กาลังสองเฉลีย่ (Root mean square error, RMSE) ดังสมการที่ (8) และ (9) [16] โดยแบบจาลอง
ทีท่ านายได้เหมาะสมต้องมีคา่ R2 สูงทีส่ ุด และมีคา่ RMSE ต่าทีส่ ุด
ตารางที่ 1 แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์การอบแห้งชันบาง [17-20]
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

สมการแบบจาลอง
MR = exp(-kt)
MR = exp(-ktn)
MR = aexp(-kt)
MR = aexp(-kt) + c
MR = aexp(-kt) + (1-a) exp(-kat)
MR = aexp(-ktn) + bt

ช่อแบบจาลอง
Newton
Page
Henderson and Pabis
Logarithmic
Two-term exponential
Midilli

2

i=1 (MR exp,i - MR pre,i )
R = 1- N
i=1 (MR exp,i - MR exe,ave ) 2
N

2

 Ni=1 (MR exp,i - MRpre,i ) 2 
RMSE = 

N



(8)
0.5

(9)

เมือ่ MRexp,i คือ อัตราส่วนความชืน้ จากการทดลอง (decimal)
MRexp,ave คือ อัตราส่วนความชืน้ จากการทดลองเฉลีย่ (decimal)
MRpre,i คือ อัตราส่วนความชืน้ จากการคานวณ (decimal)
N คือ จานวนข้อมูลจากการทดลอง
3. ลการวิ จยั
3.1 ลการทดลองอบแห้งมะเขอเทศราชิ นีแช่อิ่ม
ระบบแรกอบแห้งภายในโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เปรียบเทียบการการตากแดด
ปกติ จากผลการทดลองในช่วงวันที่ 9-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึง่ ในช่วงเวลาดังกล่าวมีลกั ษณะ
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ของท้องฟ้ าแจ่มใส และมีเมฆเล็กน้ อยตลอดระยะเวลาของการทดลอง โดยมีค่าความเข้ม รัง สี
อาทิตย์เฉลี่ย 465.40 W/m2 อุณหภูมภิ ายในเฉลี่ย 53 oC สาหรับค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ
ภายในต่ าที่สุดอยู่ท่ี 22% แสดงดังรูปที่ 5-6 สามารถลดความชื้นเริม่ ต้นจาก 94% มาตรฐานแห้ง
จนเหลือความชื้น 22% มาตรฐานแห้ง พบว่ามะเขือเทศทีอ่ บแห้งภายในโรงเรือนอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ใช้เวลาเพียง 3 วัน เมื่อเทียบกับการตากแห้งตามธรรมชาติใช้เวลาถึง 6 วัน ซึ่งเหลือ
ความชืน้ สุดท้าย 22% มาตรฐานแห้ง ดังรูปที่ 7

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิภายใน รงเรอนอบแห้ง อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ
ขาเข้าขาออก และความเข้มรังสีอาทิ ตย์ในช่วงเวลาที่ทาการทดลอง

รูปที่ 6 ความช นสัม พัท ธ์ ภ ายใน รงเร อนอบแห้ ง เปรี ย บเที ย บกับ ความช นสัม พัท ธ์
แวดล้อมในช่วงเวลาที่ทาการทดลอง
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รูปที่ 7 ความชนของมะเขอเทศราชิ นีแช่อิ่มภายใน รงเรอนอบแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์
เทียบกับการตากแห้งตามธรรมชาติ ในช่วงเวลาที่ทาการทดลอง
ระบบที่ส องอบแห้ง ด้ว ยระบบโรงเรือ นเสริม อิน ฟราเรดร่ ว ม ผลการทดลองในช่ ว งวัน ที่
5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่ง ในวันแรกของการทดลองช่วงเช้ามีเ มฆเป็ นส่วนมากตัง้ แต่เวลา
08:00-10:00 น. หลังจากนัน้ ท้องฟ้ าแจ่มใส ส่วนวันทีส่ องมีเมฆสลับกับแสงแดดตลอดทัง้ วัน โดยมี
ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์เฉลีย่ 460.20 W/m2 อุณหภูมภิ ายในเฉลีย่ 58 °C และมีคา่ ความชืน้ สัมพัทธ์
ของอากาศภายในต่ า ที่สุ ด อยู่ท่ี 13% แสดงดัง รูป ที่ 8-9 สามารถลดความชื้น เริ่ม ต้น จาก 95%
มาตรฐานแห้ง จนเหลือความชืน้ เพียง 21% มาตรฐานแห้ง ได้ภายในระยะเวลา 2 วัน เมื่อเทียบกับ
การตากแดดตามธรรมชาติในช่วงเวลาการทดลองเดียวกันใช้เวลาการอบแห้ง 6 วัน ซึ่งเหลือ
ความชื้นสุดท้าย 22% มาตรฐานแห้ง ดังรูปที่ 10 ในการทดลองครัง้ นี้มกี ารใช้ปริมาณพลัง งาน
ไฟฟ้ าทัง้ สิน้ 14.7 kWh จากฮีตเตอร์อนิ ฟราเรดทีใ่ ห้ความร้อนด้วยระบบอัตโนมัตใิ นช่วงทีอ่ ุณหภูมิ
ภายในโรงเรือนต่ากว่าทีก่ าหนด
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รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิภายใน รงเรอนอบแห้ง อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ
ขาเข้าขาออก และความเข้มรังสีอาทิ ตย์ในช่วงเวลาที่ทาการทดลอง

รูปที่ 9 ความช นสัม พัท ธ์ ภ ายใน รงเร อนอบแห้ ง เปรี ย บเที ย บกับ ความช นสัม พัท ธ์
แวดล้อมในช่วงเวลาที่ทาการทดลอง

รูปที่ 10 ความชนของมะเขอเทศราชิ นีแช่อิ่มภายใน รงเรอนอบแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์
เทียบกับการตากแห้งตามธรรมชาติ ในช่วงเวลาที่ทาการทดลอง
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เมือ่ พิจารณาผลการทดลองอบแห้งทัง้ 2 ระบบ ทีค่ า่ ความชืน้ เริม่ ต้นของมะเขือเทศราชินีแช่อมิ่
ใกล้เคียงกัน พบว่าระบบโรงเรือนเสริมอินฟราเรดร่วม สามารถทาให้กระบวนการอบแห้งเป็ นไป
อย่างต่อเนื่องในช่วงที่แสงแดดไม่เพียงพอหรืออุณหภูมนิ ้อยไม่เหมาะสมต่อการทาอบแห้ง และ
พบว่าอุณหภูมเิ ฉลีย่ ภายในโรงเรือนอบแห้งมีค่าสูงกว่า ความชื้นสัมพัทธ์ภายโรงเรือนมีค่าต่ ากว่า
ซึ่งทาให้วสั ดุสามารถคายความชื้นได้ดี ระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้งสัน้ กว่าโดยพิจารณาจากค่า
อัตราส่วนความชืน้ ของการอบแห้งของทัง้ 3 ระบบ แสดงได้ดงั รูปที่ 11

รูปที่ 11 เปรี ย บเที ย บอัต ราส่ ว นความช นของมะเข อเทศราชิ นี แช่ อิ่ ม ภายใน รงเร อน
อบแห้ง 2 ระบบ และการตากแห้งตามธรรมชาติ
3.2 คุณภาพด้านสี
ผลการวัดค่าสีของมะเขือเทศแช่อมิ่ ก่อนและหลังจากการอบแห้ง ภายในโรงเรือนทัง้ 2 ระบบ
กับการตากแดดตามธรรมชาติ จากผลการทดลองพบว่าเมื่อทาการอบแห้งด้วยระบบโรงเรือนเสริม
อินฟราเรดร่วม มีค่าความสว่าง (L) น้อยกว่ามะเขือเทศแช่อมิ่ อบแห้งด้วยโรงเรือนที่ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ และการตากแดดตามธรรมชาติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี P≤0.05 เนื่องจากการ
อบแห้งด้วยระบบโรงเรือนเสริมอินฟราเรดร่วม มีค่าอุณหภูมเิ ฉลี่ยสูงกว่าระบบโรงเรือนอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์และการตากแดดธรรมชาติ ส่งผลให้มแี นวโน้มในการเกิดปฏิกริ ยิ าเมลลาร์ด
(Maillard Reaction) หรือปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาล (Browning reaction) มากกว่า [12] อย่างไร
ก็ต าม ค่ า สีแ ดง (a) และค่ า สีเ หลือ ง (b) ของมะเขือ เทศแช่ อิ่ม อบแห้ง ด้ว ยโรงเรือ นพลัง งาน
แสงอาทิต ย์ ท ัง้ 2 ระบบ และการตากแห้ง ไม่ มีค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ
ที่ P>0.05 ดังแสดงผลในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คุณภาพด้านสีของมะเขอเทศราชิ นีแช่อิ่มก่อนและหลังการอบแห้ง
วิ ธีการ (Method)

L
31.48±1.35b
29.74±1.33b
30.48±0.61b

ค่าสี
a
18.05±2.74a
18.67±2.42a
19.14±1.02a

b
10.42±1.02b
8.30±1.03ab
7.35±0.63a

มะเขือเทศราชินีแช่อมิ่ ก่อนอบแห้ง
การตากแดดตามธรรมชาติ
โรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์
โรงเรือนอบแห้งเสริมความร้อน
26.60±1.65a
16.13±1.58a
8.29±1.57ab
อินฟราเรดร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
หมายเหตุ : ค่า L a และ b ตัวอักษรต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (P≤0.05)

3.3 ความหวาน
ผลการทดสอบค่าความหวาน (Brix) ของมะเขือเทศแช่อมิ่ อบแห้ง จากผลการทดลองพบว่า
มะเขือเทศแช่อมิ่ อบแห้งด้วยการตากแดดธรรมชาติ มีค่าความหวานมากกว่าการอบแห้งภายใน
โรงเรือนทัง้ 2 ระบบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี P≤0.05 สาหรับค่าความหวานของมะเขือเทศหลัง
อบแห้งด้วยโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์ทงั ้ 2 ระบบ มีค่าความหวานไม่แตกต่างกัน โดยไม่มคี วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี P>0.05 แสดงได้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความหวานของมะเขอเทศราชิ นีแช่อิ่มหลังการอบแห้ง
วิ ธีการ (Method)
ความหวาน (%Brix)
อบแห้งโดยการตากแห้งตามธรรมชาติ
30.67±1.37b
อบแห้งโดยโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
28.00±0.00a
อบแห้งโดยโรงเรือนอบแห้งเสริมความร้อนอินฟราเรด
27.33±0.58a
ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
หมายเหตุ : ตัวอักษรต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (P≤0.05)
3.4 ประสิ ทธิ ภาพทางความร้อนและความสิ นเปลองพลังงานจาเพาะ
จากการเก็บข้อมูลของการอบแห้งมะเขือเทศแช่อมิ่ ด้วยโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ
ได้ปริมาณค่าอุณหภูมิ ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการอบแห้ง และพลังงานทีใ่ ช้ใน
ระบบ นามาคานวณหาประสิทธิภาพทางความร้อนและความสิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะ จากผลการ
ทดลองพบว่า การอบแห้งมะเขือเทศราชินีแช่อมิ่ ด้วยโรงเรือนระบบเสริมอินฟราเรดร่วม ซึง่ ระบบจะ
Faculty of Engineering, Kasem Bundit University

Research Article

77

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563

ทางานอัตโนมัติ ในช่วงทีอ่ ุณหภูมโิ รงเรือนต่ากว่าทีก่ าหนดหรือช่วงทีแ่ สงอาทิตย์ไม่เพียงพอต่อการ
อบแห้ง เพื่อเพิม่ ค่าความร้อนให้กบั ระบบ ทาให้กระบวนการอบแห้งเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมี ค่า
อุณหภูมภิ ายในเฉลี่ยสูงกว่า ทาให้น้ าในผลิตภัณฑ์ระเหยได้ง่ายและรวดเร็วขึน้ เวลาที่ใช้ในการ
อบแห้งน้ อยลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพทางความร้อนมีค่าสูงกว่าเฉลี่ย 26.86% ในขณะที่ค วาม
สิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะมีค่าต่ ากว่าเฉลีย่ 29.74% เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรือนอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ดังแสดงผลการคานวณดังตารางที่ 4 โดยมีค่าประสิทธิภาพทางความร้อน 7.69% และ
ความสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะ 8.53 kWh/kg เมื่อไม่นานมานี้มงี านวิจยั ทดสอบประสิทธิภาพ
โรงเรือนอบแห้งทีใ่ ช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการอบแห้งข้าวฮางงอก พบว่าประสิทธิภาพทางความ
ร้อนเฉลีย่ มีค่า 4.64% [21] ซึ่งมีค่าน้อยกว่าโรงเรือนระบบเสริมอินฟราเรดร่วม อีกทัง้ งานวิจยั การ
อบแห้งมะเขือเทศด้วยระบบสายพานลาเลียงที่ใช้ไฟฟ้ าในการทาความร้อนเพียงอย่างเดียว โดย
กาหนดอุณหภูมใิ นการอบแห้ง 60 °C จากผลการทดลองพบว่าค่าความสิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะมี
ค่า 109.22 kWh/kg [8] ซึ่งมีค่าสูงกว่าโรงเรือนระบบเสริมอินฟราเรดร่วม นอกจากนี้ยงั มีความ
สอดคล้องกับงานวิจยั การอบแห้งปลาช่อนด้วยเครือ่ งอบแห้งพลังงานร่วมแสงอาทิตย์และไฟฟ้ า ทีม่ ี
การติดตัง้ แผงรับรังสีอาทิตย์ทงั ้ 3 ด้านของเครื่องอบแห้ง ภายในติดตัง้ ขดลวดความร้อน โดย
กาหนดอุณหภูมใิ นการอบแห้ง 60 °C จากผลการทดลองพบว่าประสิทธิภาพทางความร้อนเฉลีย่ มี
ค่า 5.54% และค่าความสิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะมีคา่ 42.57 MJ/kg [22] หรือมีคา่ เทียบเท่า 11.82
kWh/kg ดัง นั น้ สามารถวิเ คราะห์ไ ด้ว่ า การประยุ ก ต์ ใ ช้ร ะบบเสริม ความร้อ นร่ ว มกับ พลัง งาน
แสงอาทิตย์สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพทางความร้อนให้สูงขึน้ และส่งผลให้ความสิน้ เปลืองพลังงาน
จาเพาะทีใ่ ช้ในระบบอบแห้งมีคา่ ต่าลง
ตารางที่ 4 ประสิ ทธิ ภาพทางความร้อนของ รงเรอนอบแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์
รงเรอนอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิ ตย์
วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3
53.74 52.22 53.90
482
430
483

รงเรอนอบแห้งอิ นฟราเรดเสริ ม
ร่วมกับพลังงานแสงอาทิ ตย์
วันที่ 1
วันที่ 2
59.12
57.05
462
458

ηth (%)

36
5.43

24
14.735
7.69

SEC (kWh/kg)

12.14

8.53

ตัวแปร
Average Tin (°C)
Average I (W/m2)
Drying time (h)

Einfrared (kWh)
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3.5 แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ของการอบแห้งมะเขอเทศราชิ นีแช่อิ่ม
จากผลการทดลองอบแห้งภายในโรงเรือนอบแห้งทัง้ 2 ระบบ นามาหาค่าอัตราส่วนความชืน้ ที่
เปลีย่ นแปลงตามเวลา วิเคราะห์รว่ มกับแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งชัน้ บางทีน่ ิยมใช้
ทัวไปในงานทางด้
่
านการอบแห้ง 6 แบบจาลอง โดยใช้โปรแกรม Statistica ตามรูปแบบสมการทาง
คณิตศาสตร์เอมพิรคิ ลั มีค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ แสดงไว้ดงั ตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาค่า R2 และค่า
RMSE ที่เหมาะสมสาหรับการอธิบายจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งมะเขือเทศราชินีแช่อิ่มแล้ว
พบว่าแบบจาลองของ Midilli มีความเหมาะสมที่สามารถใช้ทานายอัตราส่วนความชื้นของมะเขือ
เทศราชินี แ ช่อิ่ม ระหว่างการอบแห้งได้ดีท่ีสุดสาหรับ การอบแห้ง ด้ วยโรงเรือ นอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ทงั ้ 2 ระบบ โดยโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และโรงเรือนอบแห้งเสริมความ
ร้อนอินฟราเรดร่วม ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 ) 0.99167 และ 0.99816 ตามลาดับ ซึ่งมีค่า
มากที่สุดเมื่อเทียบกับแบบจาลองอื่นๆ และค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย
(RMSE) มีคา่ 0.02040 และ 0.01024 ตามลาดับ โดยมีคา่ ต่าทีส่ ุดเมือ่ เทียบกับแบบจาลองอื่น ๆ ซึง่
หมายความว่า ค่าทีท่ านายได้มคี ่าใกล้เคียงกับค่าการทดลองมากทีส่ ุดจึงเหมาะสมสาหรับใช้ในการ
ทานายอัตราส่วนความชืน้ ของมะเขือเทศราชินีแช่อมิ่ ระหว่างการอบแห้งได้ดที ส่ี ุด โดยแสดงกราฟ
การเปรียบเทียบ อัตราส่วนความชื้นของมะเขือเทศราชินีแช่อมิ่ ระหว่างผลการทดลองและผลการ
ทานายจากแบบจาลองของ Midilli ดังรูปที่ 12
ตารางที่ 5

ลการวิ เคราะห์แบบจาลองเอมพิ ริคลั

แบบจาลอง

Newton

Page

พารามิ เตอร์

รงเรอนพลังงาน
แสงอาทิ ตย์

รงเรอนพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่
มีระบบความร้อนเสริ ม

k
R2
RMSE
k
n
R2
RMSE

0.04349
0.98235
0.02969
0.06465
0.86760
0.99118
0.02098

0.09079
0.95055
0.05374
0.16912
0.74415
0.98531
0.02925
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ตารางที่ 5

ลการวิ เคราะห์แบบจาลองเอมพิ ริคลั (ต่อ)

แบบจาลอง

Henderson and
Pabis

Logarithmic

Two-term
exponential

Midilli

บทความวิจัย

พารามิ เตอร์

รงเรอนพลังงาน
แสงอาทิ ตย์

รงเรอนพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่
มีระบบความร้อนเสริ ม

a
k
R2
RMSE
a
k
c
R2
RMSE
a
k
R2
RMSE
a
k
n
b
R2
RMSE

0.96546
0.04143
0.98593
0.02651
0.85919
0.05647
0.13394
0.99038
0.01505
0.24790
0.12854
0.99136
0.02076
1.01095
0.06805
0.85978
0.00022
0.99167
0.02040

0.93450
0.08348
0.96036
0.04812
0.82330
0.14991
0.18179
0.99722
0.01262
0.24811
0.27707
0.98057
0.03365
0.99664
0.11763
1.02060
0.00707
0.99816
0.01024
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รูปที่ 12 เปรียบเทียบอัตราส่วนความชนของมะเขอเทศราชิ นีแช่อิ่มระหว่าง ลการทานาย
และ ลการทดลอง
4. สรุป
งานวิจยั นี้ ได้ศกึ ษาประสิทธิภาพโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์รูปทรงพาราโบลาแบบ
การพาความร้อนแบบธรรมชาติ โดยใช้หลอดอินฟราเรดเสริมความร้อนให้กบั ระบบโรงเรือนอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยออกแบบให้ทางานอัตโนมัติเมื่อค่าอุณหภูมภิ ายในต่ ากว่าหรือสูงกว่า
ในช่วง 45-60 °C เปรียบเทียบกับการอบแห้งด้วยโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการตาก
แดดปกติ สรุปได้ว่าค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของโรงเรือนระบบเสริมอินฟราเรดร่วมมีค่าดีทส่ี ุด
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการอบแห้งน้อยทีส่ ุด ความสิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะมีค่าต่าทีส่ ุด คุณภาพสีของ
ผลิต ภัณ ฑ์ห ลัง การอบแห้ง มีค วามเข้ม มากที่สุด และความหวานน้ อ ยที่สุด เมื่อ เทีย บกับ ระบบ
โรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และตากแดดธรรมชาติ ทัง้ นี้เนื่องจากอุณหภูมภิ ายในโรงเรือน
ระบบเสริมอินฟราเรดร่วมมีค่าสูงทีส่ ุด จึงส่งผลให้ผวิ ของผลิตภัณฑ์มสี คี ล้าขึน้ และความหวานของ
ผลผลิตทีไ่ ด้น้อยลง นอกจากนี้ยงั พบว่า สมการของ Midilli มีความเหมาะสมในการทานายผลการ
อบแห้งมะเขือเทศราชินีแช่อมิ่ ด้วยโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์ทงั ้ สองระบบ ได้ดที ส่ี ุด
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ทีใ่ ห้การสนับสนุนในงานวิจยั นี้
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