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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาจลนพลศาสตร์ การอบแห้ งของกล้ วยหอมทองและสมรรถนะของเครื่ อง
อบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอินฟราเรด โดยใช้ กระจกใสและเลนส์นนู เป็ นตัวรับรังสีและอุณหภูมิอบแห้ ง 50
60 และ 70 oC ดาเนินการทดลองโดยนากล้ วยหอมทองที่มีความชื ้นเริ่ มต้ น 309.2 %db. หัน่ ตามขวางเป็ นชิ ้นบาง
ขนาด 0.5 cm. จานวน 10 kg นาไปอบแห้ งจนความชื ้นสุดท้ ายเท่ากับ 6.0 %db. ผลการวิจยั พบว่าความเข้ มรังสี
แสงอาทิตย์เฉลี่ยทังวั
้ น มีค่าอยู่ระหว่าง 666.8 - 687.1 W/m2 ความชื ้นและอัตราความชื น้ จะลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยอบที่อณ
ุ หภูมิอบแห้ ง 70 ๐C ลดลงเร็ วและใช้ เวลาอบน้ อยกว่าอุณหภูมิอบแห้ ง 60 และ 50 ๐C อัตราการอบแห้ ง
ในช่วงเริ่ มต้ นต่า เพิ่มขึ ้นในช่วงกลางวันและลดลงเล็กน้ อยในช่วงเย็น สัมประสิทธิ์การแพร่ ความชื ้นมีคา่ อยูร่ ะหว่าง
8.6810-08 - 9.8510-08 m2/s และสมการการอบแห้ งของ Page สามารถพยากรณ์การอบแห้ งกล้ วยได้ ชนิดของ
ตัวรับรังสีและอุณหภูมิอบแห้ งไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของการอบแห้ งและความสิ ้นเปลืองพลังงานจาเพาะ เฉพาะ
อุณหภูมิอบแห้ งมีผลต่อความสิ ้นเปลืองพลังงานจาเพาะโดยอบที่อุณหภูมิอบแห้ ง 60 และ 70 oC มีค่าสูงกว่า 50
o
C
คาสาคัญ: เครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอินฟราเรด จลนพลศาสตร์ การอบแห้ ง กล้ วยหอมทอง
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Abstract
The objective of this research was to study the drying kinetics of gros michel banana and the
performance of solar combined with an infrared dryer by using flat plate glass and convex lens as solar
collectors and drying temperature was 50, 60 and 70 oC. The banana with 309.2 %db. initial moisture
content was sliced into 0.5 cm. thin pieces. Ten kilograms of banana was dried until the final moisture
content was 6.0 % db. The research found that the average daily solar radiation intensity was between
666.8 - 687.1 W/m2. The moisture content and moisture rate decreased continuously, and drying time in
the case of drying temperature at 70 °C was less than that of drying at 60 °C and 50 °C. The initial drying
rate had low, increased during the daytime and slightly decreased in the evening. The moisture diffusion
coefficient was between 8.6810-08- 9.8510-08 m2/s. The Page drying equation can predict the drying
of banana. Types of collectors and drying temperatures do not affect on drying efficiency and specific
energy consumption. The drying temperature affects on the specific energy consumption which 60 and
70 oC drying temperatures have SEC higher than 50 oC.
Keywords: The solar combined with infrared dryer, Drying kinetics, Gros michel banana

บทนา
กล้ วยหอมของไทยได้ ชื่อว่ามีคุณภาพดีและมี
หลายพันธุ์ ซึ่งแต่ละพันธุ์ล้วนมีรสชาติและความหอมที่
ผู้บ ริ โภคชื่ น ชอบ กล้ ว ยหอมทองเป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่
สามารถปลูกได้ ทวั่ ไปและให้ ผลผลิตตลอดปี แต่มีอายุ
เก็บรักษาเพียง 5-7วัน ในบางฤดูกาลมีผลผลิตมากเกิน
ความต้ องการ ดังนันการแปรรู
้
ปให้ เป็ นกล้ วยอบแห้ งจึง
เป็ นทางเลือกที่สามารถแก้ ปัญหาในส่วนนี ้ได้
การอบแห้ งเป็ นกระบวนการลดความชื น้ หรื อ
กาจัดนา้ ออกจากผลิตภัณฑ์โดยใช้ ความร้ อนภายใต้
สภาวะควบคุม ซึ่ ง จะมี ก ารถ่ า ยโอนความร้ อนและ
ถ่ายเทมวลสารเกิดขึ ้นพร้ อม ๆ กัน ช่วยลดค่าวอเตอร์
แอกติ วิ ตี ใ้ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ซึ่ ง มี ผ ลยับ ยัง้ การเจริ ญ ของ

เชื อ้ จุลินทรี ย์และการทางานของเอนไซม์ ลดนา้ หนัก
และปริ มาณของผลิตภัณฑ์ทาให้ สะดวกในการขนส่ง
และเก็บรักษา ช่วยรักษาคุณภาพให้ ได้ ยาวนานขึ ้น การ
พัฒ นาวิ ธีก ารอบแห้ ง จะใช้ เ ทคนิ คและหลักวิ ช าทาง
วิศวกรรมโดยอาศัยหลักการส่งผ่านความร้ อนเข้ าไปใน
ชิ ้นผลิตภัณฑ์ทาให้ น ้าหรื อความชื ้นกลายเป็ นไอระเหย
ออกไปจากผิวหน้ าของผลิตภัณฑ์ ความร้ อนที่สง่ เข้ าไป
อาจจะเป็ นการนาความร้ อน การพาความร้ อน หรื อการ
แผ่ รั ง สี ท าให้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ห้ งเร็ ว ขึ น้ คุ ณ ภาพดี มี
ความชื น้ ต่า ได้ คุณภาพตามที่ต้องการ และสามารถ
ควบคุมอัตราการอบแห้ งได้ นอกจากนี ้ การอบแห้ งยัง
ท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพ เคมี และ
โภชนาการเกิดขึ ้นในระหว่างกระบวนการอบแห้ งด้ วย
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โดยเฉพาะผลิต ภัณ ฑ์ ที่ มี ค วามไวต่อ ความร้ อน เช่ น
อาหารและชี ว ผลิต ภัณ ฑ์ ต่ า ง ๆ ท าให้ สี คุณ ค่า ทาง
อาหาร รสชาติ และโครงสร้ างมีการสูญเสียเกิดขึ ้น [1]
การอบแห้ งสามารถทาได้ หลายวิธีซงึ่ แต่ละวิธีมีทงข้
ั ้ อดี
และข้ อ เสีย ที่ แ ตกต่า งกัน ไป จากการศึก ษางานวิ จัย
เกี่ยวกับการอบแห้ งที่ผ่านมาพบว่าการอบแห้ งด้ วยไอ
นา้ ร้ อนยวดยิ่ ง อบแห้ ง ด้ ว ยสุญ ญากาศ และอบแห้ ง
ด้ วยปั ม้ ความร้ อนจะได้ คณ
ุ ภาพผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้ างดี
เป็ นที่ ต้ องการของผู้บ ริ โภค [2] แต่มีข้ อ เสียคื อ ระบบ
ซับซ้ อนและต้ นทุนที่สงู ซึ่งไม่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม
ขนาดครัวเรื อน สาหรับการอบแห้ งด้ วยไมโครเวฟเป็ น
อีกวิธีที่นา่ สนใจผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการอบมีคณ
ุ ภาพสูง
[3] และเป็ น ที่ ร้ ู จัก กัน ดี ใ นปั จ จุ บัน แต่มี ข้ อ จ ากัด คื อ
ไมโครเวฟมีอนั ตรายเพราะเป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มี
ความถี่สงู การอบแห้ งด้ วยลมร้ อนเป็ นอีกวิธีหนึง่ ที่ได้ รับ
การนิยมอย่างมากเพราะมีต้นทุนในการสร้ างเครื่ องที่
ค่อนข้ างต่าเมื่อเทียบกับวิธีอื่น ที่ได้ กล่าวมา [4] เครื่ อง
อบแห้ ง ด้ ว ยลมร้ อนสามารถใช้ แ หล่ง ความร้ อนจาก
หลายแหล่งที่หาได้ ง่าย เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ขด
ลวดความร้ อน นา้ มันเชื อ้ เพลิง ก๊ า ซ LPG หรื อความ
ร้ อนทิ ้งจากกระบวนการต่าง ๆ ของโรงงาน เป็ นต้ น แต่
การอบแห้ งด้ วยลมร้ อนก็ มี ข้ อด้ อยคื อ ผิ ว นอกของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กิ ด การเหี่ ย วย่ น เพราะอุ ณ หภู มิ ข อง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ะสู ง สุด ที่ ผิ ว นอก การอบแห้ งด้ วยรั ง สี
อินฟราเรดเป็ นวิธีการอบแห้ งวิธีหนึง่ ที่มีต้นทุนต่า [4, 5]
มี จุด เด่น คื อ พลัง งานจากรั ง สีอิ น ฟราเรดจะแผ่ไปยัง
ผลิตภัณฑ์ซึ่งจะทาให้ น ้าภายในผลิตภัณฑ์สนั่ และเกิด
ความร้ อนขึน้ อุณหภูมิภายในผลิตภัณ ฑ์ มีค่า สูงกว่า
อุณหภูมิที่ผิว [6, 7] ทาให้ ผิวนอกผลิตภัณฑ์ไม่เหี่ยวย่น
ช่วยให้ มีอตั ราการอบแห้ งสูง ลดเวลาและพลังงานที่ใช้
ในการอบแห้ ง การใช้ หลอดอินฟราเรดจะให้ Heat Flux

ค่ อ นข้ างสูง [8, 9, 10, 11] ดัง นัน้ เครื่ อ งอบแห้ งจึ ง มี
ขนาดกะทัดรัด ช่วยลดเงินทุนในการสร้ างเครื่ องอบแห้ ง
นอกจากนี ้การให้ ความร้ อนโดยการแผ่รังสีอินฟราเรด
อุณหภูมิจะกระจายค่อนข้ างสม่าเสมอ [11, 12] จึงไม่มี
ปั ญหาความชื ้นไม่สม่าเสมอ อีกทังยั
้ งต้ องการอากาศ
หมุนเวียนที่เล็กน้ อย ทาให้ ไม่ต้องใช้ พดั ลมขนาดใหญ่
ลดต้ น ทุน อุป กรณ์ แ ละค่ า พลัง งาน และอิ น ฟราเรด
สามารถนาไปใช้ ควบคู่กบั ระบบอื่นได้ ง่ายเนื่องจากใช้
พื ้นที่ในการติดตังที
้ ่น้อย ไม่มีความซับซ้ อนของระบบ
รวมทังตอบสนองต่
้
อการควบคุมได้ รวดเร็ ว [4, 5]
พลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานรู ปแบบหนึ่งที่
มี ก ารน ามาใช้ ประโยชน์ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน มี ค วาม
จาเป็ น ต่อ ด ารงชี วิ ต โดยเฉพาะในการถนอมอาหาร
ส่วนใหญ่จะใช้ การตากแดดซึง่ เป็ นวิธีการที่ใช้ ต้นทุนต่า
หรื อ ไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย แต่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ไ ด้ มี คุณ ภาพต่ า
เนื่ อ งจากการปนเปื อ้ นสิ่ ง สกปรกต่ า ง ๆ เกิ ด ความ
เสียหายระหว่างการตาก เช่น เปี ยกฝน ขึ ้นรา หรื อถูก
ทาลายจากนก หนู แมลง และสัตว์ต่าง ๆ ใช้ เวลานาน
ไม่ส ามารถผลิต ได้ ต่อ เนื่ อ ง ถ้ า หากสภาพอากาศไม่
เอื ้ออานวยก็ไม่สามารถทาได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ คุณภาพ
ไม่ ค่ อ ยคงที่ ห รื อ สม่ า เสมอ [13] ในการแก้ ปั ญหา
ดังกล่าวผู้ประกอบการจาเป็ นต้ องใช้ เครื่ องอบแห้ งที่
เหมาะสมในการอบแห้ งเพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์อบแห้ งที่มี
คุณภาพดีและลดการสูญเสีย เครื่ องอบแห้ งพลังงาน
แสงอาทิตย์จึงเป็ นทางเลือกในการแก้ ปัญหาดังกล่าว
เพราะจะช่วยให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีความชืน้ ที่เหมาะสม
สามารถเก็บรักษาได้ นานยิ่งขึ ้น [14]
จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ นาความร้ อน
จากแสงอาทิตย์และรังสีอินฟราเรดมาใช้ ประโยชน์ใน
การอบแห้ ง กล้ ว ยหอมทอง โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ
ศึกษาจลนพลศาสตร์ การอบแห้ งของกล้ วยหอมทอง
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และสมรรถนะของเครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์
ร่ วมกับอินฟราเรดที่ใช้ ตวั รับรังสีและอุณหภูมิอบแห้ ง
ต่างกัน หลักการที่สาคัญ คือ ถ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
เพียงพอจะใช้ พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็ นหลัก แต่ถ้า
พลั ง งานจากแสงอาทิ ต ย์ ไ ม่ เ พี ย งพอ ระบบของ
อินฟราเรดก็ จะทางานเพื่อช่ว ยเพิ่มความร้ อน นับว่า
เป็ นสิ่งที่จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับเกษตรกรหรื อ
ผู้ผลิต กล้ วยหอมทองอบแห้ ง เพื่ อสร้ างมูลค่าเพิ่ม กับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยแก้ จุ ด อ่ อ นของการอบแห้ งโดยใช้
พลังงานจากแสงอาทิตย์

วิธีการวิจัย
1. การดาเนินการอบแห้ งโดยนากล้ วยหอมทอง
สุกปอกเปลือก ล้ างน ้าให้ สะอาด แล้ วหัน่ ตามขวางเป็ น
ชิน้ เล็ก ๆ มีความหนา 0.5 cm อบด้ วยเครื่ องอบแห้ ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับอินฟราเรดที่ใช้ กระจกใส
และเลนส์ นู น สองหน้ าเป็ นตัว รั บ รั ง สี แ ละอุ ณ หภู มิ
อบแห้ ง 50, 60 และ 70 oC ควบคุมอุณหภูมิในห้ องอบ
โดยเครื่ อ งควบคุม อุณหภูมิ ที่ป รั บค่าได้ โดยถ้ าหาก
อุณหภูมิต่ากว่าอุณหภูมิที่กาหนด ระบบอินฟราเรดจะ
ทางาน ถ้ าสูงกว่าอุณหภูมิที่กาหนดระบบอินฟราเรดจะ
หยุดทางาน อบครัง้ ละ 10 kg ความเร็ วลม 8 m/s ตังแต่
้
เวลา 09.00 น. จนกระทัง่ ความชื ้นลดจาก 309.2 %db.
เหลื อ ประมาณ 6.0 %db. ทดลองอย่ า งละ 3 ซ า้
ดาเนินการทดลองในระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม
2561 เก็ บ รวบรวมข้ อ มูลด้ ว ยเครื่ อ งมื อ วัด ต่า ง ๆ ดัง
แสดงใน Figure 1
2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าต่าง ๆ ดังนี ้
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2.1 หาค่าความชื ้นและอัตราส่วนความชื ้น โดย
คานวณจากสมการ (1) และ (2) [15]
MC = [
MR =

(Min + 1) Wt
Win
Mt - Meq

] -1

(1)
(2)

Min - Meq

2.2 หาอัตราการอบแห้ งของกล้ วยหอมทอง
โดยคานวณจากสมการ (3) [15]
M -M

DR = t t+dt
(3)
dt
2.3 หาค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ ความชื ้น โดยใช้
สมการที่ พัฒ นามาจากสมการของ Fick ก าหนดให้
อัตราความชื ้นเฉลีย่ ของผลิตภัณฑ์แผ่นแบน กว้ างและ
ยาวไม่จากัด ซึง่ มีรูปแบบสมการ (4) ดังนี ้ [16]

8
1
2 D t
MR = 2 
exp[-(2n-1)2 2 eff ] (4)

(2n+1)
l
n=1
พิจารณาเฉพาะเทอมที่ 1 ของสมการ (4) จะได้
ค่าสัมประสิทธิ์ การแพร่ ความชื น้ ซึ่งการวิจัยครั ง้ นีใ้ ช้
วิ ธี การ The Regular Regime Method เขี ย นกราฟ
ความสัมพันธ์ ระหว่าง Ln (MR) กับเวลาในการอบแห้ ง
จะได้ ค่ า คงตัว 2 ค่ า จากความชั น ของกราฟท าให้
สามารถหาค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ก ารแพร่ ค วามชื น้ ได้ จ าก
สมการ (5) [17]
w2

Deff = -slope( 2 )
(5)

2.4 สร้ างสมการการอบแห้ งแบบชัน้ บาง โดย
ใช้ สมการของ Page ดังนี ้ [18]
MR = exp(-ktn)
(6)
2.5 หาประสิทธิภาพของการอบแห้ ง โดย
คานวณจากสมการ (7) [19]
=

Mw L
Edry

×100

Edry = ṁ cp (Ti - To )

(7)
(8)
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Figure 1. Dryer and measurement position (1) inlet temperature of the solar air heater (2) outlet
temperature of the solar air heater (3) inlet temperature of drying chamber (4) temperature of drying
chamber (5) outlet temperature of drying chamber (6) ambient temperature (7) pyranometer (8) load
cell (3) electric meter and temperature controller (10) Infrared tube (11) computer (12) data logger
2.6 หาความสิ ้นเปลืองของพลังงานจาเพาะ
ของการอบแห้ ง โดยคานวณจากสมการ (9) และ (10)
[20]
SEC =

Eelec + Esolar
Mw

(9)

Esolar = IAc t
(10)
เมื่อ MC = ค่าความชื ้น (db.)
MR = อัตราความชื ้น
Wt = มวล ที่เวลาใดๆ (kg)
Win = มวลเริ่ มต้ น (kg)
Min = ความชื ้นเริ่ มต้ น (db.)
Meq = ความชื ้นสมดุล (db.)
Mt = ความชื ้นเวลาใดๆ (db.)
DR = อัตราการอบแห้ ง
Mt+dt = ความชื ้น ที่เวลา t + dt (db.)
dt = คือ ช่วงเวลาทีเ่ พิ่มขึ ้น (s)

Deff = สัมประสิทธิ์การแพร่ความชื ้น (m2/s)
t = ระยะเวลาในการอบแห้ ง (s)
w = ความกว้ างของกล้ วยที่อบแห้ ง (m)
Edry = พลังงานทีใ่ ช้ ในการอบแห้ ง (kJ)
ṁ = อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ (kg/s)
 = ประสิทธิภาพของการอบแห้ ง (%)
Mw = ปริ มาณน ้าที่ระเหยออกจากกล้ วย (kg)
L = ความร้ อนแฝงในการระเหยน ้า (kJ/kg)
To = อุณหภูมิออกจากตู้อบแห้ ง (K)
Ti = อุณหภูมิเข้ าตู้อบแห้ ง (K)
cP = ค่าความจุความร้ อนจาเพาะของอากาศ
(kJ/kg.K)
Esolar = พลังงานแสงอาทิตย์ (kW.hr)
SEC = ความสิ ้นเปลืองพลังงานจาเพาะ
(kW.hr/kgwater)
Eelec = พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (kW.hr)
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I

= ความเข้ มแสงอาทิตย์ (W/m2)
Ac = พื ้นที่ที่ได้ รับรังสีดวงอาทิตย์ (m2)
2 = ไคสแควร์ (Chi square)
RMSE = Root mean Squared Error
R2 = Coefficient of Determination

2.7 เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพและความ
สิ น้ เปลื อ งพลั ง งานจ าเพาะของการอบแห้ งที่ ใ ช้
ตัวรับรังสีและอุณหภูมิอบแห้ งต่างกันโดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA)
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2. จนศาสตร์ การอบแห้ ง
2.1 ความชื น้ (MC) และอัต ราส่ ว นความชื น้
(MR) ของกล้ วยหอมทองลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยค่า
ความชื ้นเริ่ มต้ นอยู่ที่ 309.2 %db. และอบจนเหลือค่า
ความชื น้ สุด ท้ า ยที่ 6.0-9.0 %db. โดยอบที่ อุณ หภูมิ
อบแห้ ง 70 ๐C ใช้ เวลาน้ อยกว่าอบที่อุณหภูมิอบแห้ ง
60 และ 50 ๐C ความชื น้ และอัตราส่ว นความชื น้ ของ
กล้ วยหอมทองกรณีอบที่อณ
ุ หภูมิอบแห้ ง 70 ๐C ลดลง
เร็ ว กว่า อุณ หภูมิ อ บแห้ ง 60 และ 50 ๐C ดัง แสดงใน
Figure 3, 4

ผลการวิจัย
1. ในช่ ว งเริ่ ม ท าการทดลอง ความเข้ มรั ง สี
แสงอาทิตย์มีคา่ ต่า และค่อนข้ างแปรปรวน โดยการอบ
ที่อณ
ุ หภูมิอบแห้ ง 50 และ 60 ๐C มีคา่ สูงสุดในช่วงเวลา
ตังแต่
้ 11.30–12.00 น. ส่วนการอบที่อุณหภูมิอบแห้ ง
70 ๐C มีค่าสูงสุดในช่วงเวลาตัง้ แต่ 12.10-13.150 น.
และจะค่ อ ย ๆ ลดลงในช่ ว งบ่ า ย ความเข้ มรั ง สี
แสงอาทิตย์เฉลี่ยทังวั
้ นในกรณีอณ
ุ หภูมิอบแห้ ง 50, 60
และ 70 ๐C มีคา่ เท่ากับ 666.8, 687.1 และ 670.6 W/m2
ตามลาดับ ดังแสดงใน Figure 2

Figure 2. Solar intensity

Figure 3. Moisture content of banana
(G = Glass and L = Lens)

Figure 4. Moisture rate of banana
(G = Glass and L = Lens)
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2.2 อัตราการอบแห้ ง (DR) กล้ วยหอมทองที่อบ
ด้ วยเครื่ องอบแห้ งที่ใช้ ตัวรั บรั งสีและอุณหภูมิอบแห้ ง
ต่า งกัน ในช่ ว งเริ่ ม ต้ น จะต่ า เพราะเป็ น ช่ ว งที่ ผิ ว ของ
กล้ วยมีน ้าหล่อเลี ้ยงอยู่ตลอดเวลา อัตราการระเหยน ้า
ออกน้ อย ช่วงกลางวันจะเพิ่มขึ ้นเป็ นช่วงที่มีการระเหย
น ้าออกได้ อย่างรวดเร็ ว และช่วงเย็นจะลดลงเล็กน้ อย
เนื่องจากน ้ามีปริ มาณลดลงจึงระเหยได้ ช้า ดังแสดงใน
Figure 5

ความสัมพันธ์ ระหว่าง Ln (MR) กับเวลาในการอบแห้ ง
ได้ ดงั แสดงใน Figure 6

Figure 6. Changes of Ln (MR)
(G = Glass and L = Lens)

Figure 5. Drying rate of banana
(G = Glass and L = Lens)
2.3 ค่าสัมประสิทธิ์ การแพร่ ความชืน้ หาโดย
วิ ธี การ The Regular Regime Method เขี ย นกราฟ
Table 1. The moisture diffusion coefficient
Collector and drying temperature

จากความชัน ของกราฟท าให้ ส ามารถหาค่ า
สัมประสิทธิ์การแพร่ ความชื ้น พบว่ากรณีที่ใช้ กระจกใส
เป็ นตัวรับรังสี อุณหภูมิอบแห้ ง 50, 60 และ 70 ๐C มี
ค่า เท่ า กับ 9.3910-08, 9.2910-08 และ 9.8510-08
m2/s ตามลาดับ ส่วนกรณีที่ใช้ เลนส์นูนเป็ นตัวรับรังสี
อุ ณ หภู มิ อ บแห้ ง 50, 60 และ 70 ๐ C มี ค่ า เท่ า กั บ
8.6810-08, 8.7310-08 แ ล ะ 9.6210-08 m2/s
ตามลาดับ ดังแสดงใน Table 1

Slope

R2

Deff(m2/s)

flat plate glass and 50 oC

-0.0371

0.8574

9.39  10-08

flat plate glass and 60 oC

-0.0367

0.8518

9.29  10-08

flat plate glass and 70 oC

-0.0389

0.8470

9.85  10-08

convex lens and 50 oC

-0.0343

0.7844

8.68  10-08

convex lens and 60 oC

-0.0345

0.8702

8.73  10-08

convex lens and 70 oC

-0.038

0.8306

9.62  10-08
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Table 2. Drying constants and statistical relationship values of Page equations
Collector and drying temperature
Flat plate glass and 50 oC

k
0.0002

2

RMSE

0.996

0.0294

0.1705

n

R2

1.5839

Flat plate glass and 60 oC

0.0001

1.6952

0.991

0.0009

0.0298

Flat plate glass and 70 oC

0.0002

1.6145

0.99

0.0027

0.0512

Convex lens and 50 oC

0.0001

1.6869

0.986

0.0033

0.0574

Convex lens and 60 oC

0.0001

1.7629

0.996

0.0132

0.1141

Convex lens and 70 oC

0.0001

1.783

0.991

0.0151

0.1219

2.4 สมการการอบแห้ งกล้ วยหอมทองที่อบด้ วย
เครื่ องอบแห้ ง พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอินฟราเรด
โดยใช้ สมการของ Page ค่าคงตัวการอบแห้ งและค่า
ความสัมพันธ์ ทางสถิ ติ มีค่าดังแสดงใน Table 2 และ
เปรี ยบเทียบอัตราส่วนการอบแห้ ง (MR) ในกรณี ที่ได้
จากการทดลองลอง (exp) และสมการของ Page (pre)
ได้ ดงั แสดงใน Figure 7

3. สมรรถนะของเครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์
ร่วมกับอินฟราเรด
3.1 ประสิทธิภาพการอบแห้ งกรณีใช้ กระจกใส
เป็ นตัวรับรังสี อุณหภูมิอบแห้ ง 50, 60 และ 70 ๐C มีค่า
เท่ากับ 33.4, 26.7 และ 27.0% ตามลาดับ ส่วนกรณีใช้
เลนส์ นูน อุณ หภูมิ อ บแห้ ง 50, 60 และ 70 ๐C มี ค่ า
เท่ากับ 27.5, 22.8 และ 27.5 % ตามลาดับ ดังแสดงใน
Table 3 และชนิดของตัวรับรังสีกบั อุณหภูมิอบแห้ งไม่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการอบแห้ ง ดังแสดงใน Table 4
Table 3. Efficiency of drying system

Figure 7. MR comparison of experiment and
Page equation (G = Glass and L = Lens)

Collector and drying temperature

(%)

Flat plate glass and 50 oC
Flat plate glass and 60 oC

33.4
26.7

Flat plate glass and 70 oC

27.0

Convex lens and 50 oC

27.5

Convex lens and 60 oC
Convex lens and 70 oC

22.8
27.5
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Table 4. Comparison of drying efficiency
Source

SS

df

Temperature
Collector
Temp*coll
Error
Total

95.97
43.09
31.46
282.43
14057.2

2
1
2
12
18

MS

F

Sig.

47.984 2.04 0.17
43.090 1.83 0.20
15.732 0.67 0.53
23.536

3.2 ความสิน้ เปลือ งพลัง งานจ าเพาะกรณี ใ ช้
กระจกใสเป็ นตัวรับรั งสี อุณหภูมิอบแห้ ง 50, 60 และ
70 ๐C มีค่าเท่ากับ11.7, 15.4 และ 14.9 kW.hr/kgwater
ตามลาดับ ส่วนกรณีใช้ เลนส์นนู เป็ นตัวรับรังสี อุณหภูมิ
อบแห้ ง 50, 60 และ 70 ๐C มีค่าเท่ากับ 11.7, 14.2
และ 15.1 kW.hr/kgwaterตามลาดับ ดังแสดงใน Table
5
Table 5. SEC of drying (kW.hr/kgwater)
Collector and drying temperature
Flat plate glass and 50 oC
Flat plate glass and 60 oC
Flat plate glass and 70 oC
Fonvex lens and 50 oC
Convex lens and 60 oC
Fonvex lens and 70 oC

SEC
11.7
15.4
14.9
11.7
14.2
15.1

ชนิดของตัวรั บรั งสีกับ อุณหภูมิอบแห้ งไม่มีผล
ต่อความสิ ้นเปลืองพลังงานจาเพาะ แต่เฉพาะอุณหภูมิ
อบแห้ งที่มีผลต่อความสิ ้นเปลืองพลังงานจาเพาะ ดัง
แสดงใน Table 6 โดยกรณี อ บที่ อุณ หภูมิ อ บแห้ ง 60

และ 70 oC มีค่า SEC สูงกว่า อุณ หภูมิ อบแห้ ง 50 oC
ดังแสดงใน Table 7
Table 6. The comparison of SEC
Source

SS

df

Temperature
Collector
Temp*coll
Error
Total

40.05
0.42
1.96
4.12
3489.9

2
1
2
12
18

MS

F

Sig.

20.03 58.29* .00
0.42 1.23 .29
0.98 2.85 .09
0.34

* p<.05
Table 7. The pair comparison of SEC
Drying temperature

SEC  S.D.

50 oC
60 oC
70 oC

11.7 ±0.7a
14.8±0.9b
15.0±0.3b

Different letters indicates significant difference
(P<0.05).
4. การเปรี ยบเทียบกล้ วยหอมทองก่อนและหลัง
การอบแห้ งดังแสดงใน Figure 8

Fresh banana
Dried banana
Figure 8. Fresh and dried banana
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อภิปรายผล
1. ความชื น้ และอัตราความชื น้ จะลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยอบที่อณ
ุ หภูมิ 70 ๐C ลดลงเร็ วกว่าและใช้
เวลาอบแห้ งน้ อยกว่าการอบที่อณ
ุ หภูมิ 60 และ 50 ๐C
อัตราการอบแห้ งในช่วงเริ่ มต้ นจะมีอตั ราการอบแห้ งต่า
และจะเพิ่มขึ ้นในช่วงกลางวันและลดลงเล็กน้ อยในช่วง
เย็น การที่ผลการวิจัยเป็ นเช่นนี ้เพราะ ในช่วงเริ่ มต้ น
เป็ นช่วงที่ผิวของวัสดุมีน ้าหล่อเลี ้ยงอยูต่ ลอดเวลาจึงทา
ให้ อตั ราการระเหยน ้าออกน้ อยเนื่องจากความต้ านทาน
ในการถ่ายโอนความร้ อนและมวลสารภายนอกวัสดุมี
ค่ามาก ส่วนในช่วงกลางวันจะมี ความต้ านทานในการ
ถ่ายโอนความร้ อนและมวลสารภายนอกวัสดุน้อยจึงทา
ให้ อัตราการอบแห้ งเพิ่มขึน้ เป็ นช่วงที่มีการระเหยน า้
ออกได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และช่ ว งเย็ น จะลดลงเล็ก น้ อ ย
เนื่ อ งจากน า้ มี ป ริ ม าณลดลงจึ ง ระเหยได้ ช้ า [19]
สัมประสิทธิ์การแพร่ ความชืน้ มีค่าระหว่าง 8.681008
- 9.8510-08 m2/s และสมการการอบแห้ งของ Page
สามารถพยากรณ์ ก ารอบแห้ ง กล้ ว ยหอมทองได้ ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จัย ของ Esper และ Muhlbauer
[20], Bala และคณะ [21], Akpinar [22], Lahsasni
และคณะ [23] และ Doymaz [24] การที่ผลเป็ นเช่นนี ้
เพราะว่า ในช่วงแรกของการอบแห้ งที่ความชืน้ ลดลง
ค่อ นข้ า งเร็ ว เนื่ อ งจากที่ ผิ ว ของกล้ ว ยหอมทองยัง มี
ความชื ้นอยู่คอ่ นข้ างมาก ซุม่ ไปด้ วยน ้าซึง่ จะถูกนาออก
จากผิวกล้ วยหอมทองด้ วยความร้ อนที่ทาให้ น ้าระเหย
ออก เกิ ดการถ่า ยโอนความร้ อนระหว่างตัวกลางลม
ร้ อนไปยังผิวผลิตภัณฑ์ เมื่อเพิ่มอุณหภูมิของอากาศ
อบแห้ งจะทาให้ ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างที่
ผิวผลิตภัณฑ์และของกระแสอากาศที่ไหลอย่างอิสระมี
มากขึ ้นเป็ นผลให้ การถ่ายโอนความร้ อนและมวลดี จึง
ท าให้ ในช่ ว งแรกของการอบแห้ งที่ ค วามชื น้ ลดลง
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ค่อ นข้ า งเร็ ว และในช่ ว งที่ 2 อัต ราการอบแห้ ง ช้ า ลง
เพราะการถ่ายโอนความร้ อนและมวลจะไม่จากัดอยู่
เฉพาะที่ ผิ ว นอกของผลิต ภัณ ฑ์ เ ท่ า นัน้ แต่ จ ะเกิ ด ขึ น้
ภายในผิวและเนื ้อผลิตภัณฑ์ด้วย คือความชื ้นในกล้ วย
หอมทองเหลือน้ อยจนแพร่ ไปยังผิวหน้ าของกล้ วยหอม
ทองอย่า งไม่ต่อ เนื่อง ผิวหน้ า ของกล้ วยหอมทองเริ่ ม
แห้ ง ทาให้ อณ
ุ หภูมิที่ผิวของกล้ วยหอมทองสูงขึ ้นเรื่ อยๆ
อัต ราการอบแห้ ง จะลดลง ความขึน้ จะลดลงเรื่ อ ยๆ
จนถึงค่าความชืน้ สมดุล ซึ่งเป็ นความชืน้ ที่ต่าสุด หรื อ
เป็ นความเข้ มข้ นของความชื ้นและความดันไอระหว่าง
อากาศกับผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกันน้ อยลงทาให้
เกิ ดการถ่ายเทมวลสารน้ อยลงจึงมีการเปลี่ยนแปลง
ของความชืน้ ลดลงเช่นกัน [25] สามารถอธิ บายได้ ว่า
อุณ หภู มิ มี ผ ลต่ อ เวลาการอบแห้ ง การเพิ่ ม ขึ น้ ของ
อุณหภูมิจะทาให้ เวลาในการอบแห้ งลดลง ในการนา
กล้ วยหอมทองอบแห้ งไปใช้ แปรรู ปเป็ นกล้ วยหอมทอง
อบแห้ งนัน้ ต้ องอบให้ กล้ วยหอมทองมีความชื ้นสุดท้ าย
ไม่เกิน 6 %db. [26] ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี ้พบว่าความชื ้น
สุ ด ท้ ายในการอบแห้ งครั ง้ นี ย้ ั ง มี ค่ า มากกว่ า ค่ า
มาตรฐานเล็ ก น้ อย (6.0-9.0 %db.) เนื่ อ งจากการ
อบแห้ ง นัน้ มี ตัว ให้ พ ลัง งานในการอบอยู่ต ลอดเวลา
ถึ ง แม้ แ ดดจะไม่ เ พี ย งพอ ปั จ จัย ที่ มี ผลต่อ อัต ราการ
อบแห้ งนอกจากสภาพธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ ยังมีอีก
หลายปั จจัย ซึ่งได้ แก่ 1) อุณหภูมิ โดยในวันที่ทาการ
อบแห้ งนัน้ อุณหภูมิที่ใช้ ในการอบแห้ งมีค่าไม่สูงมาก
และค่อนข้ างจะแปรปรวนตลอดทังวั
้ นเนื่องจากความ
เข้ มของรังสีแสงอาทิตย์คอ่ นข้ างต่าเพราะเป็ นฤดูหนาว
ทาให้ อณ
ุ หภูมิยงั ไม่เพียงพอต่อการอบแห้ ง 2)ความชื ้น
สัมพัทธ์ ในอากาศ ถ้ าความชืน้ สัมพัทธ์ ในอากาศขณะ
อบแห้ ง นัน้ มีค่าสูง จะมีผลทาให้ การเคลื่อนที่ ของน า้
และการระเหยของไอน า้ ออกจากชิ น้ ผลิตภัณ ฑ์ ม าสู่
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อากาศโดยรอบนันเป็
้ นไปได้ ยากขึ ้น เนื่องจากอากาศ
ภายนอกนันมี
้ ปริ มาณน ้าสูงอยู่แล้ ว โดยในวันที่ทาการ
อบอบแห้ งนัน้ สภาพอากาศไม่เอื ้อต่อการอบแห้ งมาก
นักเพราะอากาศมีความชื ้นสูง (เดือนตุลาคม-ธันวาคม)
และ 3) ในการอบแห้ งครัง้ นี ้ใช้ ความเร็ วลม 8 m/s ทาให้
อากาศที่ถ่ายเทสะดวก ช่วยให้ น ้าและไอน ้าเคลือ่ นที่มา
ที่ผิวผลิตภัณฑ์และระเหยออกจากผิวอาหารได้ รวดเร็ ว
ขึน้ ถ้ าเพิ่ ม ความเร็ ว ลมให้ สูง ขึ น้ จะท าให้ อัต ราการ
อบแห้ งเร็ วขึ ้น แต่อาจจะมีผลต่อผิวของผลิตภัณฑ์ [27]
2. ประสิทธิ ภาพการอบแห้ งกรณี ใช้ ตัวรั บรั ง สี
และอุณหภูมิอบแห้ งต่างกันมีค่าไม่ต่างกัน แสดงให้
เห็นว่าประสิทธิภาพของการอบแห้ งนันจะมากหรื
้
อน้ อย
ขึ ้นอยู่กับปริ มาณรังสีของแสงอาทิตย์ ที่ได้ รับและการ
สะสมความร้ อนของเครื่ องอุ่น อากาศ สอดคล้ อ งกับ
งานวิจยั ของภูมิใจ สะอาดโฉม [28] และพีรพัฒน์ คงภู
ผา และคณะ [29] การที่ผลการศึกษาเป็ นเช่นนี ้อาจ
เนื่องมาจากประสิทธิ ภาพเครื่ องอบแห้ งจะขึน้ อยู่กับ
ความเข้ มรังสีแสงอาทิตย์ ผลต่างของอุณหภูมิขาออก
และขาเช้ าของเครื่ องอุ่นอากาศ ความจุความร้ อนของ
อากาศ และอัตราการไหลเซิงมวลของอากาศ ดังนัน้
ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งอบแห้ ง ครั ง้ นี จ้ ึ ง ไม่ ต่ า งกั น
นอกจากนี ้ ผลการวิจัยยังพบว่า ชนิดของตัวรับรังสีกับ
อุณ หภูมิ อ บแห้ ง ไม่มี ผลต่อ ความสิน้ เปลือ งพลัง งาน
จาเพาะ แต่เฉพาะอุณหภูมิอบแห้ งเท่านัน้ ทีมีผลต่อ
ความสิน้ เปลือ งพลัง งานจ าเพาะ โดยอบที่ อุณ หภูมิ
อบแห้ ง 60 และ 70 oC มีคา่ สูงกว่า 50 oC ซึง่ สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของอาไพศักดิ์ ทีบญ
ุ มา และคณะ [30] การ
ที่ ผ ลการศึ ก ษามี ลัก ษณะเช่ น นี เ้ พราะว่ า การอบที่
อุณหภูมิอบแห้ ง 50 ๐C ปริ มาณพลังงานที่ได้ รับจาก
แสงอาทิ ต ย์ มี ป ริ ม าณเพี ย งพอ จึ ง ท าให้ ใ ช้ พลัง งาน
ไฟ ฟ้ า น้ อ ย แ ต่ ที่ อุ ณ หภู มิ อ บ แ ห้ ง 60 แ ล ะ 70

๐

C ปริ ม าณพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ ไ ด้ รั บ ไม่ เ พี ย งพอ
ดัง นัน้ จึ ง ต้ อ งใช้ พ ลัง งานไฟฟ้า เพื่ อ ท าให้ อิ น ฟราเรด
ทางานมากไปด้ วย จึงทาให้ คา่ ความสิ ้นเปลืองพลังงาน
จ าเพาะในการอบที่ อุ ณ หภู มิ อ บแห้ งสูง มี ค่ า ความ
สิ ้นเปลืองพลังงานจาเพาะของการอบแห้ งมากกว่าการ
อบที่อณ
ุ หภูมิอบแห้ งต่า

สรุปผลการวิจัย
ค่าเฉลีย่ ความเข้ มรังสีแสงอาทิตย์ทงวั
ั ้ นมีคา่ อยู่
ระหว่ า ง 666.8-687.1 W/m2 ความชื น้ และอั ต รา
ความชื น้ จะลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยอบที่ อุณ หภู มิ
อบแห้ ง 70 ๐C ลดลงเร็ วกว่าและใช้ เวลาอบแห้ งน้ อย
กว่าอุณหภูมิอบแห้ ง 60 และ 50 ๐C อัตราการอบแห้ ง
ในช่วงเริ่ มต้ นจะมีอัตราการอบแห้ งต่า เพิ่มขึ ้นในช่วง
กลางวันและลดลงเล็กน้ อยในช่วงเย็น สัมประสิทธิ์การ
แพร่ ความชืน้ มีค่าอยู่ระหว่าง 8.68 X 10-08-9.85 X 1008 2
m /s และสมการการอบแห้ งของ Page สามารถ
พยากรณ์ การอบแห้ งกล้ วยได้ ชนิดของตัวรับรังสีและ
อุณ หภูมิอ บแห้ ง ต่างกัน ไม่มีผลต่อ ประสิทธิ ภาพของ
การอบแห้ งและความสิ น้ เปลื อ งพลัง งานจ าเพาะ
ยกเว้ นอุณหภูมิอบแห้ งเท่านันที
้ ่มีผลต่อความสิ ้นเปลือง
พลังงานจาเพาะโดยอบที่อณ
ุ หภูมิอบแห้ ง 60 และ 70
o
C มีคา่ สูงกว่า 50 oC

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี ไ้ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University I Volume 16 Number 1 January-June 2019

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ปี ที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

เอกสารอ้ างอิง
1. Perera, C, O. and Rahman, M, S. 1997. Heat
pump dehumidifier drying of food. Trends in
Food Science and Technology. 8: 75-79.
2. Rossi S, J., Neues I, C. and Kicokbusch, T, G.
1992. Thermodynamics and energetic
evaluation of a heat pump applied to drying of
vegetables. Drying. 92: 1475-1483.
3. Sharma, G, P. and Prasad, S. 2001. Drying of
garlic cloves by microwave-hot air
combination. Journal of Food Engineering,
50: 99-105.
4. Chu, K, J. and Chou, S, K. 2003. Low cost
drying methods for developing countries.
Trends in Food Science & Technology. 14:
519-528.
5. Isengard, H, D. 1995. Rapid water
determination in foodstuffs. Trends in Food
Science& Technology. 6(5): 155-162.
6. Sakai, N. and Hanzawa, T. 1994. Applications
and advances in far infrared heating in Japan.
Trends in Food Science & Technology. 5: 357362.
7. Glouannec, P., Lecharpentier, D., and Noel, H.
2002. Experimental survey on the combination
of radiating infrared and microwave sources
for the drying of porousmaterial. Applied
Thermal Engineering. 22: 1689-1703.
8. Afzal, T, M. and Abe, T. 1998. Diffusion in
potato during far infrared radiation drying.
Journal of Food Engineering. 37: 353-365.

23

9. Fasina, O, O., Tyley, R, T. and Pickard, M, D.
1998. Modeling the infrared radiative heating
of agricultural crops. Drying Technology An
International Journal. 16(9): 2065-2082.
10. Hashimoto, A. and Kameoka, T. 1999. Effect
of infrared irradiation on drying
characteristics of wet porous materials.
Drying Technology An International Journal,
17: 1613-1626.
11. Sheridan, P. and Shilton, N. 1999.
Application of for infrared radiation to cooking
of meat Products. Journal of Food
Engineering. 41: 203-208.
12. Afzal, T, M. and Abe, T. 2000. Simulation of
moisture changes in barley during far
infrared radiation drying. Computers and
Electronics in Agriculture. 26: 137-145.
13. Condori, M., Echazu, R. and Saravia, M.
2001. Solar drying of sweet pepper and
garlic using the tunnel greenhouse dryer.
Renewable Energy. 22: 447-460.
14. ถาวร อยูท่ รัพย์ ณัฐพล ภูมิสะอาด และ เจริ ญพร
เลิศสถิตธนกร. 2551. เครื่ องอบแห้ งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ ชนิดที่มวี สั ดุสะสมความ
ร้ อนร่วมกับชุดดูดความชื ้นสาหรับการอบแห้ ง
ดักแด้ ไหม. วารสารวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม. 32(4): 489-493.
15. Celma, A, R., Rojas, S., Lopez, F., Montero, I.
and Miranda, T. 2007. Thin layer drying
behaviour of sludge of olive oil extraction.
Journal of Food Engineering. 80: 1261-1271.

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University I Volume 16 Number 1 January-June 2019

24

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ปี ที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

16. Crank, J. 2001. The mathematics of diffusion.
Oxford, Oxford University Press.
17. Karathanos, V,T., Villalobos, G. and
Saravacos, G,D. 1990. Comparison of two
methods of estimation of the effective
moisture diffusivity from drying data. Journal
of Food Science. 55(1): 218-231.
18. Basunia, M, A. and T. Abe. 2005. Adsorption
isotherms of barley at low and high
temperatures. Journal of Food Engineering.
66: 129-136.
19. สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2555. การอบแห้ง
อาหารและวัสดุชีวภาพ. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
ท้ อป.
20. Esper, A. and Muhlbauer, W. 1996. Solar
tunnel drying of fruit. Plant Reseach and
Development. 44: 61-80.
21. Bala, B, K., Mondol., M, R, A. Biswas, B, K. and
Das Chowdury, B, L. 2003. Solar Drying of
pineapple using solar tunnel dryer. Renewable
Energy. 28(2): 183-190.
22. Akpinar, E, K. 2004. Energy and exergy
analyses of drying of red pepper slices in a
convective type dryer. International
Communications in Heat and Mass Transfer.
31(8): 1165-1176.
23. Lahsasni, S., Kouhila, M., Mahrouz, M., Idliman,
A. and Jamali, A. 2004. Thin layer convective
solar drying and mathematical modeling of
prickly pear pee (Opuntia ficus indica). Energy.
29(2): 211-224.

24. Doymaz. I. 2007. The kinetics of forced
convective air drying of pumpkin slices.
Journal of Food Engineering. 79: 243-248.
25. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์. 2540. การอบแห้งเมล็ดพืช
และอาหารบางประเภท. พิมพ์ครัง้ ที่ 7. กรุงเทพฯ :
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี.
26. สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กลุ จุฑารัตน์ ทะสะระ จุไรรัตน์
สุริยงค์ ปิ ยาภรณ์ ปานกาเนิด และยุทธนา ฏิระ
วณิชย์กลุ . 2556. การอบแห้ งใบเตยและตะไคร้ เพื่อ
ผลิตเป็ นชาชงสมุนไพรด้ วยแหล่งพลังงานความร้ อน
หลายรูปแบบ. การประชุมวิ ชาการสมาคมวิ ศวกรรม
เกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครัง้ ที ่ 4 ประจาปี
2556. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
27. วิไล รังสาดทอง. 2547. เทคโนโลยีการแปรรู ปอาหาร.
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า พระ
นครเหนือ.
28. ภูมิใจ สอาดโฉม. 2557. การอบแห้ งถ่านอัดแท่ง
ด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล.
การประชุมวิ ชาการระดับชาติ มหาวิ ทยาลัยศรี ปทุม
ครัง้ ที ่ 9 ประจาปี 2557. วันที่ 16 ธันวาคม 2557.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.
29. พีรพัฒน์ คงภูผา อุดมศักดิ์ ตาเปี ย้ และภูมิใจ สอาด
โฉม. 2559. ผลของระดับอุณหภูมิในการอบแห้ ง
ถ่านอัดแท่งด้ วยเครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์”.
วารสารวิ ชาการและวิ จยั มทร. พระนคร. 10(1): 7793.
30. อาไพศักดิ์ ทีบญ
ุ มา ธนภัทร สุวรรณกูฏ และสมชาติ
โสภณรณฤทธิ์ . 2549. การอบแห้ งเนื อ้ ด้ วยรั ง สี
อิ น ฟราเรด. KKU Engineering Journal. 34(2):
189-201.

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University I Volume 16 Number 1 January-June 2019

