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บทคดัย่อ 

 การศึกษาปัญหาพิ เศษนีเพือทดลองเครืองอบขิงโดยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวลขนาดเครืองอบ 

 1 เมตร× 2 เมตร×1.4 เมตร และขนาดแผงรับรังสี 1 เมตร ×1.3 เมตร โดยชุดแลกเปลียนความร้อนใชส้ารทาํงานนาํ และสารทาํงานเอทา

นอลอตัราการเติม  50 เปอร์เซ็นต ์จากการทดลองพบว่า ความชืนเริมตน้ร้อยละ 657.44 มาตรฐานแห้ง เหลือร้อยละ 3.01 มาตรฐานแห้ง 

นาํหนกัเริมตน้ 10.00 กิโลกรัม เหลือ 1.36 กิโลกรัม อุณหภูมิ 46.96 องศาเซลเซียส และ50.67 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 2.03 เมตรต่อ

วินาที และ2.04 เมตรต่อวินาที ความเขม้แสง คือ 699.00 วตัต์ต่อตารางเมตร และ544.44 วตัต์ต่อตารางเมตร ความสิ นเปลืองพลงังาน  

คิดเป็น 36.50 บาท/ครัง  และ31.40 บาท/ครัง ใชเ้วลา 14 ชวัโมง 30 นาที และ12 ชวัโมง 30 นาที ประสิทธิภาพของเครืองอบขิง 

โดยพลงังานแสงอาทิตยร่์วมกบัพลงังานชีวมวล 34.80 เปอร์เซ็นต์ และ72.31 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั เงินทุนในการสร้างเครืองอบขิง 

โดยพลงังานแสงอาทิตยร่์วมกบัพลงังานชีวมวล 8,490.00 บาท ผลตอบแทนสุทธิรายปี 22,752.00 บาท และระยะเวลาคืนทุนคือ 4 เดือน 

Abstract 

The objectives of this special study were to ginger drying by solar energy with biomass.The drying  chamber area is 1m ×2 m ×1.4 m. 

and the solar collector area is 1 m ×1.3 m. The heat exchanger working fluid is water and ethanol filled 50%. Form the experimental 

it was found that the ginger was dried form initial moisture content 657.44 %db to final moisture content 3.01%db. The ginger was 

dried form initial weight content 10 kg. to final weight content 1.36 kg. The  temperature at 46 .96 ċ and 50.67 ċ. The  velocity  was  

2.03 m/s and 2.04 m/s. The light intensity in solar collector was 699 푤/푚  and 544.44 푤/푚 .The energy consumption was 

36.50 bath /each time and 31.40 bath /each time. The time for drying 14 hour 30 minute and 12 hour 30 minute .The  efficiency of 

ginger drying by solar energy with biomass is 34.80 % and 72.31 % respectively. The frist cost of ginger drying by solar energy 

with biomass was 8,490 bath the break even point is 22,752 bath and pay back period is 4 month 
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1.บทนํา 

ผลิตภณัฑขิ์งของเกษตรกรไทย เป็นพืชผกัเศรษฐกิจที

สําคัญของประเทศไทย มีคุณภาพอยู่ในระดับต้นๆ ของโลก 

และมีการส่งออกไปยงัต่างประเทศ จึงควรส่งเสริมให้มีการ

รวมกลุ่มผลิต และจาํหน่ายในตลาดทอ้งถิน และตลาดทวัไป 

เพราะขิงมีผลผลิตตลอดทงัปี สามารถนาํขิงสดไปแปรรูปเพิม

ราคา และเพิมรายได ้โดยขิงสดมีราคาอยู่ที 25 บาท/กิโลกรัม 

ขิงแห้งมีราคาอยู่ที 300 บาท/กิโลกรัม และขิงผงมีราคาอยู่ที 

390 บาท/กิโลกรัม จึงทาํให้เกษตรกรทีนาํขิงไปแปรรูปไดรั้บ

กาํไรจากผลิตภณัฑ์ เนืองจากมนุษย์รู้จัก และเรียนรู้การตาก

แห้ง การใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์มาเป็นเวลานานแล้ว   

เช่น การตากผลิตภณัฑ์ทางเกษตร การตากเสือผา้ ทาํนาเกลือ 

เ ป็น ต้น  แ ต่ส่ วน ให ญ่จ ะตากแ ห้งแบ บใ ห้ผ ลิตภัณ ฑ์รั บ

แสงอาทิตยโ์ดยตรง และอากาศร้อนจะเคลือนทีพาความชืน

ออกจากวัตถุดิบโดยวิธีธรรมชาติ ซึงเป็นแบบทีนิยมใช้ใน

ระดบัครัวเรือน พืนทีชนบท การตากแห้งแบบธรรมชาติมกัจะ

ใชอุ้ปกรณ์ทีหาไดง่้าย มีราคาไม่แพง เช่น ไมก้ระดานเป็นพืน

รองวตัถุดิบ พืนปูน หรือตะแกรง ซึงประสบปัญหามากมายทงั

ความไม่แน่นอนของธรรมชาติ และบางครังยงัอาจก่อให้เกิด

ความไม่สะอาด เช่น มีฝุ่ นละออง แมลงวัน เชือโรคต่าง ๆ 

ประสิทธิภาพตาํ ใชร้ะยะเวลาในการตากแห้งนาน ดงันันจึงมี

การพยายามหาเครืองมือ หรืออุปกรณ์ เพือช่วยลดปัญหา

ดงักล่าว ทีผ่านมาไดมี้การทดลอง โดยภรพนา บวัเพชร (2552) 

ได้ศึกษา เครืองอบแห้งยางแผ่นดิบพลังงาน  แสงอาทิตย ์

ซึง พฒันาโดยสถาบนัวิจัยยางสงขลามีขนาดความจุ 372 แผ่น 

นาํยางเขา้อบสูงสุไม่เกิน 125 แผ่น เหมาะกบัเกษตรกรทีปลูก

สวนยางไม่เกิน 50 ไร่ ซึงทาํอุณหภูมิได ้49-52 องศเซลเซียส 

ใชเ้วลาเพียง 2-3 วนั  

 ดังนันจากทีกล่าวมา เ บืองต้น  กลุ่มผู ้วิจัยจึงมี

แนวความคิดในการออกแบบสร้างเครืองอบแห้งขิงโดย

พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวลขึนใช้ในการ

แกปั้ญหาดงักล่าว เพือใหก้ารอบแหง้เป็นไปอย่างต่อเนือง เพิม

ประสิทธิภาพในการอบแห้ง ลดปัญหาเชือโรค ฝุ่ นละออง 

ประหยัดพลังงาน สามารถทําการอบได้ตามความต้องการ  

ช่วยลดระยะเวลาในการอบแหง้ เพิมรายไดใ้หเ้กษตรกร  ผูว้ิจัย

จึงได้มีการสร้างเครืองอบแห้งขิงโดยพลังงานแสงอาทิตย์

ร่ ว ม กับ พ ลัง ง า น ชี ว ม ว ล  ใ ห้ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้ จ ริ ง  

มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ 

2.การออกแบบ และการทํางานของเครืองอบแห้งขงิ

โดยพลงังานแสงอาทติย์ร่วมกบัพลงังานชีวมวล 

 

 

 

ภาพท ี1 ส่วนประกอบเครืองอบแหง้ขิงโดยพลงังานแสงอาทิตยร่์วมกบั

พลงังานชีวมวล 

 เครืองอบแหง้ขิงแบ่งโครงสร้าง ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

(1) ส่วนห้องอบแห้งภายในห้องอบมีชันวางผลิตภณัฑ์ 1 ชัน 

ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย ถ า ด ว า งผ ลิ ตภัณ ฑ์  2 ถ า ด  มี ข น า ด 

 1เมตร × 100เมตร ขนาดของเครือง 1เมตร × 2เมตร ×1.4 เมตร  

ประกอบด้วย Blower จาํนวน 1 ตวั  พัดลมจาํนวน 4 ตัว  

เพือระบายความชืน และด้านล่างมีท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าน

ศูนยก์ลาง 10 เซนติเมตร(2) ส่วนกาํเนิดความร้อนประกอบดว้ย

หอ้งเผาไหม ้และส่วนผสมความร้อนซึงภายในห้องผสมความ

ร้อนจะมีท่อทองแดงขดอยู่ภายใน เพือแลกเปลียนความร้อน 

แล้วนําความร้อนทีอยู่ภายในท่อทีปราศจากควันไฟส่งไปสู่

ห้อ ง อ บ แ ห้ ง โ ด ย ท่ อ ที อ ยู่ ภ า ย ใ น ห้ อ ง ผ ส ม จ ะ มี ข น า ด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.10 เมตร (3)แผงรับรังสีแสงอาทิตย ์

มีขนาดของแผง 1 เมตร ×1.3 เมตร แผงจะเป็นแผ่นสังกะสี

ลอนขนาด 1เมตร ×1.3 เมตร เคลือบดว้ยสีดาํเพือช่วยในการดูด

ความร้อนแผงรับรังสีแสงอาทิตยจ์ะดูดอากาศบริสุทธิผ่านแผง

ทีมีความร้อนไปสู่หอ้งผสม และพาความร้อนเขา้สู่หอ้งอบแห้ง

ขิงต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 ภาพท ี2 กระบวนการเปลียนแปลงของอากาศภายในเครือง 

 



 กระบวนการเปลียนแปลงของอากาศ อากาศเย็นจะ

เคลือนทีเข้าสู่แผงรับแสงอาทิตย์ ไปสู่ตวัดูดรังสี กลายเป็น

อากาศร้อนไปยงัห้องอบแห้งทีวางผลิตภณัฑ์ อากาศภายใน

ห้องอบแห้งจะถูกระบายความชืนออกทางช่องระบายอากาศ

ดา้นบนหลงัคาดว้ยพดัลมระบายอากาศ 

2. ทดสอบสภาวะการอบแห้งทีเหมาะสม 

 

ภาพท ี3 เครืองอบแหง้ขิงโดยพลงังานแสงอาทิตยร่์วมกบัพลงังานชีวมวล 

 อุ่นเครืองอบแหง้เวลาก่อนทีจะนาํผลิตภณัฑ์เขา้ไป

อบเป็นระยะเวลา 30 นาที จากนัน ลา้งขิงให้สะอาด แลว้หัน

หนาประมาณ 5 มิลิเมตร นาํผลิตภณัฑ์ใส่ในตูอ้บแห้ง เมือเขา้

ตูอ้บ แลว้วดัอุณหภูมิ และความเร็วลมทุก ๆ 30 นาที จนกระทงั

ผลิตภัณฑ์แห้ง การเก็บขอ้มูลมีขนัตอนดงันี นาํขิงทีหันเสร็จ

แล้วมาชังนําหนัก จากนันนาํขิงไปอบ 30 นาที หลงัจากนัน

นาํไปชงันาํหนกั เพือหาค่าความชืน ดงัสมการ 

M = × 100                                                                                                     (1) 

นาํขิงไปอบต่อ 30 นาที และทาํการชงันาํหนกัผลิตภณัฑที์อบ

ทุก ๆ 30 นาที พร้อมทงัคาํนวณหาค่าความชืน จนไดค่้าความ

ชืนเท่ากบัค่ามาตรฐาน ในขณะเดียวกนั เราสามารถทาํการเกบ็

ขอ้มูลค่าความเร็วลม และค่าอุณหภูมิทุก 30 นาที หาปริมาณ

การสิ นเปลืองพลงังานในแต่ล่ะครังทีมีการทดลอง โดยการเอา

เชือเพลิงชีวมวลชงันาํหนกัก่อนเผาทุกครัง หาความชืนเริมตน้ 

โดยอบผลิตภณัฑขิ์งบางส่วน เพือคาํณวนหาค่าความชืนเริมตน้ 

103 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชวัโมง 

 

 

 วิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเคมี และทางกายภาพ 

สังเกตสีของขิงทีผ่านการอบแหง้ และสังเกตลกัษณะพืนผิว 

รูปร่าง ของขิงหลงัการอบแหง้ 

 วิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเครืองอบ ดงัสมการ  

(2)                                                                             100
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 วิเคราะห์ดา้นเศรษฐศาสตร์ ดงัสมการ   

ระยะเวลาคืนทุน (SPB)      = 
มูลคา่ของเงินลงทุนรายปี 
ผลตอบแทนสุทธิต่อปี     

       (3) 

3.ผลการวจิยั 

 งานวิ จัย นี เพือศึ กษา เครือ งอบ ขิงโดยพลังงา น

แสงอาทิตยก์บัพลงังานชีวมวลประกอบดว้ย 3 ส่วน เครืองอบ 

แผงรับรังสี และส่วนกาํเนิดความร้อนมีชุดแลกเปลียนความ

ร้อนอยูภ่ายในเตาเผาชีวมวลใชเ้หงา้มนัสาํปะหลงัเป็นเชือเพลิง 

เพือเพิ มประสิทธิภาพความร้อน และมีการติดตัง  Blower  

ซึงภายในท่อความร้อนมีการเติมสารนํา และสารเอทานอล 

ห้องอบบรรจุ ขิงได้ 10 กิโลกรัม ในการทดลองจะแบ่ง 

การบนัทึกผลทุก ๆ 30 นาที และมีการเก็บขอ้มูลคือ ความชืน

ของขิง นาํหนกั อุณหภูมิเครืองอบแหง้ ความเขม้แสง ความเร็ว

ลม ปริมาณเหงา้มนั  คุณสมบติัทางทางกายภาพของขิงหลงัการ

อบ คือสีของขิง การหดตวัของขิง เปรียบเทียบผลการทดลอง

การอบขิงทีใชส้ารทาํงานนาํ และสารทาํงานเอทานอล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี4 เปรียบเทียบความชืนสารทาํงานนาํ และสารทาํงานเอทานอล 
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ความชืน  สารทาํงาน คือ นาํ (10-11 ธนัวาคม 2556)

ความชืน  สารทาํงาน คือ เอทานอล (13-14 ธนัวาคม 2556)

 วันท ี10 ธันวาคม 2556

วันที 13 ธันวาคม 2556

วันท1ี1 ธันวาคม 2556

วันที 14 ธันวาคม 2556

วันที 12 ธันวาคม 2556

วันที 15 ธันวาคม 2556



 จากกราฟพบว่า ความชืนเริมต้นของผลิตภัณฑ์ขิง

ร้อยละ 657.44 มาตรฐานแห้ง หลงัการอบแห้งความชืนลดลง

เหลือร้อยละ 3.01 มาตรฐานแห้ง โดยสารทาํงานนาํ ใชเ้วลา 

การอบแห้ง 14 ชวัโมง 30 นาที สารทาํงานเอทานอลใชเ้วลา

การอบแหง้ 12 ชวัโมง 30 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี5 อุณหภูมิของ สารทาํงานนาํและสารทาํงานเอทานอล 

 จากกราฟ แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิกับ

เวลาทีใชใ้นการทดลองเครืองอบขิงโดยพลงังานแสงอาทิตย์

ร่วมกบัพลงังานชีวมวล พบว่า อุณหภูมิเฉลีย ของสารทาํงานนาํ 

คือ 46.96 องศาเซลเซียส และของสารทาํงานเอทานอล  

คือ 50.67 องศาเซลเซียส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี6 ความเร็วลมของ สารทาํงานนาํและสารทาํงานเอทานอล 

 จากกราฟ แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความเร็วลม

กบัเวลาทีใชใ้นเครืองอบขิงโดยพลงังานแสงอาทิตย์ร่วมกับ

พลังงานชีวมวล จากการทดลองพบว่า ความเร็วลมเฉลีย 

ของสารทาํงานนาํ คือ 2.03 เมตรต่อวินาที และของสารทาํงาน

เอทานอล คือ 2.04 เมตรต่อวินาที 

 

4. สรุป 

 ขิง เป็นพืชผักเศรษฐกิจทีสําคญั ใชป้ระกอบอาหาร 

และสามารถนาํไปแปรรูปได ้จึงควรส่งเสริมให้มีการแปรรูป 

และจาํหน่ายในตลาด เพราะมนุษย์รู้จัก เรียนรู้การตากแห้ง 

หรือใชค้วามร้อนจากแสงอาทิตยม์าเป็นเวลานาน  ส่วนใหญ่จะ

นิยมการตากแห้งแบบธรรมชาติ ซึงประสบปัญหามากมายทงั

ความไม่แน่นอนของธรรมชาติ บางครังยงัอาจก่อให้เกิดความ

ไม่สะอาดของผลิตภณัฑ์ เช่น ฝุ่ นละออง แมลงวัน เชือโรค

ต่างๆ ประสิทธิภาพตาํ เพือเพิมประสิทธิภาพการอบแห้งพืชผล
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ทางการเกษตร ลดความเสียหายในการตากแห้งโดยอาศัย

พลงังานความร้อนจากแสงอาทิตย ์เพือการอนุรักษ์ และการ

ประหยดัพลงังานทาํ เครืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตยก์็เป็น

แนวทางทีหลายหน่วยงาน ให้ความสนใจในการพัฒนาเพือ

สามารถใชง้านในเชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งจริงจงั ใหมี้ประสิทธิภาพ

สูงประสบความสาํเร็จในการทดลอง และใชง้านจริง เพือช่วย

แกปั้ญหา ดงักล่าวจึงออกแบบ และสร้างเครืองอบแห้งขิงโดย

พลงังานแสงอาทิตย์ร่วมกบัพลังงานชีวมวล และทดลองโดย

การใช้สารทํางานนํา  และ สารทํางานเอทานอล วัดผ ล 

และบนัทึกผลทุก ๆ 30 นาที ในวนัที 10 – 15 ธันวาคม 2556 

เวลา 08.00 – 18.00 น.เครืองอบขิงโดยพลงังานแสงอาทิตยก์บั

พลงังานชีวมวลโดยมีชุดแลกเปลียนความร้อนอยูภ่ายในเตาเผา

ชีวมวล เพือเพิมประสิทธิภาพความร้อน และติดตงั  Blower  

ภายในท่อความร้อนใชส้ารทาํงานนาํ และสารทาํงานเอทานอล 

จากการทดลองอบผลิตภณัฑ์ขิง พบว่าความชืนเริมตน้ร้อยละ 

657.44 มาตรฐานแห้ง ลดลงเหลือร้อยละ3.01 มาตรฐานแห้ง 

นําหนักเริมต้น คือ10.00 กิโลกรัม ทาํการอบแห้งด้วยสาร

ทาํงานนาํ และเอทานอล ทีนาํหนักสุดทา้ย คือ 1.36 กิโลกรัม 

อุณหภูมิเฉลีย 46.96 และ 50.67 องศาเซลเซียส ความเร็วลม

เฉลีย 2.03 และ 2.04 เมตรต่อวินาที ความเขม้แสงทีตาํแหน่ง

แผงรับรังสีเฉลีย คือ 699.00 และ 544.40วตัต์ต่อตารางเมตร 

ตามลาํดบั ค่าไฟฟ้าสารทาํงานนํา และสารทาํงานเอทานอล 

คิดเป็นเงิน 36.55 และ 31.40 บาท/ครัง ใชเ้วลาอบ 14 ชวัโมง 

30 นาที และ12 ชวัโมง 30 นาที ประสิทธิภาพของเครืองอบ 

34.80 เปอร์เซ็นต์ และ72.31 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั เงินทุน 

การสร้างเครืองอบแห้ง 8,490.00 บาท ผลตอบแทนสุทธิรายปี 

คือ 22,752.00 บาท ระยะเวลาคืนทุน 4 เดือน 

 

กติตกิรรมประกาศ 

วิจัย ฉ บับนี สํา เ ร็ จส มบู ร ณ์ ได้ด้ว ย ค วา มก รุ ณ า  

และความช่วยเหลือจาก อาจารยว์ลัลภ หอมระหัด อาจารย์ที

ปรึกษาวิจัย กรุณาให้ความรู้ ขนัตอนการทาํวิจัย การทดลอง 

การนํา เสนอจนเสร็จสมบูรณ์ขอขอบพระคุณ คณาจารย์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

 ทีให้ความช่วยเหลือ ดา้นต่าง ๆ  ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที

หอ้งปฏิบติัการสาขาวิชาฟิสิกส์ ทีอาํนวยความสะดวกในการ

ใชส้ถานที เครืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆในการทดลองหวงัเป็น

อย่างยิ งว่าวิจัยฉบบันีจะเป็นประโยชน์แก่ผู ้ทีสนใจ และผู ้ที

ศึกษาต่อไป ขอขอบคุณ บิดา มารดา ทีส่งเสริมให้ผูว้ิจัยไดรั้บ

การศึกษา และสนับสนุนกาํลังทรัพย์ในการศึกษา รวมทัง

คาํปรึกษาต่าง ๆ และขอขอบพระคุณผู ้ทีมีส่วนร่วมในการ

จดัทาํวิจยัทุก ๆ ท่าน ทีมิไดเ้อ่ยนามไว ้ณ ทีนีดว้ย 
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