
 
บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีทําการศึกษาอัตราการแหงตัวของกลีบเลี้ยง

ดอกกระเจี๊ยบแดง  และประสิทธิภาพของเครื่องอบแหงแบบ

อุโมงคโดยใชพลังงานแสงอาทิตย  โดยศึกษาอัตราการแหงตัวจาก

คาความชื้นของผลิตภัณฑ (ความชื้นฐานแหง)  ซ่ึงแบงเปน  2  

กลุม   คือ  อบในเครื่องอบแหงแบบอุโมงค โดยใชพลังงาน

แสงอาทิตยทั้งโดยตรงและโดยออม  และตากแดดตามปกติ  ผล

การศึกษาพบวา  อัตราการแหงตัวของกลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดง

ที่อบในเครื่องอบแหงแบบอุโมงคโดยใชพลังงานแสงอาทิตยมี

อัตราเร็วกวากลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดงที่ตากแดดตามปกติ และ

มีมวลเร่ิมคงที่เร็วกวาประมาณ 1-2  ชั่วโมง  เปอรเซ็นตความชื้น

สุดทายจากการทดสอบครั้งที่  1 และ 2  เทากับ 3.45 % และ 

5.63 % ตามลําดับ ซ่ึงอยูในเกณฑตามมาตรฐานที่กําหนดในตํารา

ยาของกระทรวงสาธารณสุข              คาประสิทธิภาพของแผง

รับรังสีแสงอาทิตยจากการทดสอบครั้งที่ 1 และ 2 มีคาเทากับ  

24.98 % และ 25.81 %  ตามลําดับ  และประสิทธิภาพเครื่องอบ

แหงแบบอุโมงคโดยใชพลังงานแสงอาทิตยจากการทดสอบครั้งที่ 1 

และ 2   มีคาเทากับ 1.46 %  และ  0.72 %  ตามลําดับ  ทั้งน้ี

ประสิทธิภาพของเครื่องอบแหงมีคาต่ําเนื่องจากปริมาณของกลีบ

เลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดงที่ใชอบมีปริมาณนอยเพียง 1/4 ของพ้ืนที่

ภายในเครื่องอบแหง 

คําสําคัญ :  เครื่องอบแหงแบบอุโมงค  พลังงานแสงอาทิตย     

อัตราการแหง ประสิทธิภาพการอบแหง 

Abstract 
The drying rate of calyx of Hibiscus flowers and  

performance of a solar tunnel dryer were studied. The results 
using the dryer were compared with those from regular sun 
drying. Weighs of samples were measured at every hour for 
16 hours. Results show that the drying rate of the lower in 
the solar dryer is about 2 hours faster than the regular sun 
drying. Final moisture contents of the product are 3.45% and 
5.63% for 2 tests. These are within the regulation of the 
drying of herbal drugs. Efficiency of the  

 
solar panel are 24.98% and 25.81% for both tests, while the 
thermal efficiency of the dryer are 1.46% and 0.72%. The 
low values of the thermalefficiency are because only a 
quarte of the product was used in the dryer. 
 
1. บทนํา 

 กระเจ๊ียบแดงมีสรรพคุณหลายประการ เชน สรรพคุณ
ทางยาคือ มีฤทธิ์ลดคลอเรสเตอรอล  นํ้ากระเจ๊ียบแดงเปนยากัด
เสมหะ  ชวยขับปสสาวะ  ลดความดันเลือด  ปองกันตอมลูกหมาก
โต  แกอาการขัดเบา  และสามารถลดไขมันในเสนเลือดได  ผล
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของกลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดงโดย
ศึกษาในสัตวทดลองหรือหลอดทดลอง พบวา มีฤทธิ์ตานการเกิด
พิษตอตับ โดยสารกลุม anthocyanins และสาร protocatechuic 
acid            กลีบเลี้ยงของดอกกระเจี๊ยบแดงแหงมีฤทธิ์กําจัด
เซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว  แกไอ  ขับเสมหะ (สุธาทิพ  ภมรประวัติ
, 2551) 

กระเจ๊ียบแดงมีอายุหลังการเก็บเกี่ยวที่ส้ัน มักมีปญหา
เร่ืองเชื้อรา  เกิดการเนาเสีย  การตากแหงจึงเปนวิธีการหนึ่งที่ชวย
ถนอมกระเจ๊ียบแดงใหเก็บไวไดนานมากขึ้น  และกระเจ๊ียบแดง
แหงยังคงมีสรรพคุณทางยาที่มิดอยไปกวากระเจ๊ียบแดงสด การ
ตากแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตยแบบด้ังเดิมเปนวิธีการที่ชวย
ลดการสิ้นเปลืองของพลังงาน  แตอาจมีขอจํากัดเกี่ยวกับชวงเวลา  
ปริมาณของแสง  และความสะอาดของผลิตภัณฑ  การอบแหงโดย
ใชเครื่องอบแหงจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่ชวยลดขอจํากัดของการ
ตากแหงแบบดั้งเดิมได  น่ันคือทําใหไดผลผลิตที่สะอาด  และใช
ระยะเวลา  ในการทําใหแหงนอยลง ทั้งน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจใน
การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องอบแหงแบบอุโมงคโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย  และอัตราการแหงของกลีบเลี้ยงดอก
กระเจ๊ียบแดง   

2. ทฤษฎี 
หลักการของการอบแหง 

 การอบแหงหรือตากแหงคือการลดปริมาณความชื้น 

(moisture content) ของผลิตภัณฑ เพื่อปองกันการเนาเสียใน

ชวงเวลาหนึ่ง กระบวนการอบแหงประกอบดวย 2 กระบวนการที่

สําคัญ คือ การถายเทความรอนจากแหลงความรอนสูผลิตภัณฑ 

การอบแหงกลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดงดวยเครื่องอบแหงแบบอุโมงค 
โดยใชพลงังานแสงอาทติย 

Drying of Hibiscus sabdariffa L. by a solartunnel dryer 
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และถายเทความชื้นออกจากภายในผลิตภัณฑมาที่ผิว และออกสู

อากาศภายนอก (พีระพงศ ทีฆสกุล, 2549) กลาวคือ การอบแหง

เกี่ยวของกับ  2  กระบวนการ คือกระบวนการถายเทความรอน

(จากอากาศสูผลิตภัณฑ) และกระบวนการถายเทมวลของน้ํา (จาก

ผลิตภัณฑสูอากาศ) 

ถากําหนดใหอุณหภูมิ และความชื้นของอากาศที่ไหล

ผานวัสดุอบแหงมีคาคงที่ และอากาศที่ถายเทความรอนใหแกวัสดุ

เปนแบบการพาความรอน ข้ันตอนการลดลงของความชื้นสามารถ

แบงไดเปน 3 ระยะ คือ  

 ระยะเริ่มตนของการอบแหง (Initial period) ระยะ

ชวงน้ีอุณหภูมิที่พื้นผิวของวัสดุอบแหงจะเขาสูสภาวะสมดุลทาง

ความรอน (dynamic equilibrium) และมีการระเหยของความชื้น

เกิดข้ึนที่บริเวณพื้นผิวของวัสดุ อัตราการแหงตัวของวัสดุจะมีคา

เพิ่มสูงข้ึน เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน 

 ระยะอัตราการระเหยของไอน้ําคงท่ี (Constant-rate 

period) ระยะน้ีอุณหภูมิพื้นผิวของวัสดุอบแหงจะมีคาคงที่ และ

ความชื้นที่บริเวณพื้นผิวของวัสดุจะอยู ในสภาวะอิ่มตัว การ

กระจายความชื้นที่พื้นผิวของวัสดุมีคาสมํ่าเสมอ โดยที่อัตราการ

เคลื่อนที่ของความชื้นจากภายในวัสดุอบแหงมายังพื้นผิววัสดุ มีคา

เทากับอัตราการระเหยของน้ําที่ผิววัสดุ อัตราการอบแหงในระยะนี้

จะมีคาคงที่และข้ึนอยูกับอัตราการถายเทความรอนที่พื้นผิวของ

วัสดุ 

 ระยะอัตราการระเหยของไอลดลง (Falling-rate 

period) ระยะนี้จะเร่ิมจากเม่ือความชื้นบนพื้นผิวไมอิ่มตัว อัตรา

การเคลื่อนที่ของความชื้นจากภายในของวัสดุอบแหงไปยังบริเวณ

พื้นผิวมีคานอยกวาอัตราการระเหยของความชื้นที่พื้นผิวของวัสดุ

อบแหง จุดที่เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการระเหยที่คงที่มาเปน

ชวงที่มีอัตราการระเหยลดลงเรียกวา  จุดความชื้นวิกฤต  (Critical 

moisture content)  การระเหยของไอน้ําจะสิ้นสุดลง  เม่ือถึงจุดที่

เรียกวา ความชื้นสมดุล(Equilibrium moisture content) ซ่ึงเปนจุด

ที่ความชื้นของวัสดุที่ยังคงมีอยูภายในเนื้อวัสดุแตไมมีการสูญเสีย

ใหกับอากาศภายนอก (พีระพงศ ทีฆสกุล,  2549)  

ความชื้นของผลผลิต  คิดเปนเปอรเซ็นต  มีวิธีวัด 2  วิธี คือ 
-  เปอรเซ็นตฐานเปยก  

MC( %W.B.)  =  x
WW

W

dW

W

+
  100  (1) 

-  เปอรเซ็นตฐานแหง   

MC( %d.b.) = x
W
W

d

W  100   (2) 

โดยที่  

W w      =   นํ้าหนักของน้ําที่อยูภายในเนื้อของวัสดุ          

W d       =   นํ้าหนักของเน้ือวัสดุแหง 

 

ประสิทธิภาพของแผงรับรังสีแสงอาทิตย 

การคํานวณประสิทธิภาพของแผงรับรังสีแสงอาทิตย

ของเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสามารถคํานวณได จาก 

s
ectorsolar coll IA

q          η =  (3) 

โดยที ่

q         =   พลังงานความรอนที่ตูอบไดรับ (kJ) 

I         =   ปริมาณรังสีแสงอาทิตยที่ตกกระทบตัวรับรังสี 

(kJ/m2) 

sA       =   พื้นที่แผงรับรังสีแสงอาทิตย (m2) 

 

พลังงานความรอนที่ตูอบไดรับสามารถหาไดจากการเพิ่มอุณหภูมิ

ของอากาศที่ไหลผานแผงรับรังสีแสงอาทิตย ดังสมการ 

)(           oipa TTCmq −=   (4) 

โดยที ่

am     =   ปริมาณอากาศที่เขาสูแผงรับรังสีแสงอาทิตย (kg) 

pC     =   ความรอนจําเพาะของอากาศ (kJ/Kg๐C) 

iT       =   อุณหภูมิอากาศที่ไหลเขา (๐C 

oT      =   อุณหภูมิอากาศที่ไหลออก (๐C) 

 

และคา ma หาไดจากสูตร 

VAt          m ρa =    (5) 

โดยที ่

ρ       =   ความหนาแนนของอากาศ (kg/m3) 

V        =   ความเร็วของอากาศเฉลีย่ทีท่างเขาแผงรับรังสี (m/s) 

A        =   พื้นที่หนาตัดของชองทางไหลเขาอากาศของแผงรับ

รังสี 

 แสงอาทิตย 

t          =   เวลา (s) 

 

 

 

ประสิทธิภาพของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

การคํานวณหาประสิทธิภาพของเครื่องอบแหงโดยใช

พลังงานแสงอาทิตยเพียงอยางเดยีวสามารถหาไดจากสัดสวนของ

พลังงานที่ใชในการอบแหงผลิตภัณฑกับพลังงานแสงอาทิตยที่เขา

สูระบบโดยประเภทของเครื่องอบแหงแบบธรรมชาติ  

ใชสมการ ดังตอไปน้ี 



                                                  

s
solar

IA
Lm           Lη =  (6) 

 

โดยที ่

solarη  =   ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเคร่ืองอบแหงโดยใช 

        พลังงานแสงอาทิตย 

Lm      =   ปริมาณนํ้าที่ระเหยออกจากตัวผลิตภัณฑ (kg) 

L        =   ความรอนแฝงการกลายเปนไอของนํ้า (kJ/kg) 

I        =   ปริมาณรังสีแสงอาทิตยที่ตกกระทบตัวรับรังสี (kJ/m2) 

sA      =   พื้นที่แผงรับรังสีแสงอาทิตย (m2)  

 
3. วิธีการวิจัย 
    วัสดุอุปกรณและวิธีการวิจัย 

- วัสดุอุปกรณ 

1.1 กระเจ๊ียบแดง 

1.2 เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)  ยี่หอ  
Testo  รุน  405-VI 

1.3 เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธและอุณหภูมิ  
(Thermocouple) 

1.4 เครื่องมือวัดอุณหภูมิในเครื่องอบแหง
(Themometer)  ยี่หอ  FLUKE  รุน 51/52II 

1.5 เครื่องชั่งนํ้าหนักดจิิตอล  (Electronic  balance)  
ยี่หอ  UWE  รุน  DB-600 

1.6 เคร่ืองวัดความเขมแสงอาทิตย  (Pyranomete)  
ยี่หอ  Kipp & zonen  รุน  CM3 

1.7 เครื่องอบไฟฟา (Electronic  oven)  ยี่หอ  
memmert  รุน  400 

1.8 ถุงพลาสติกใส 

1.9 ถาดอลูมิเนียม 

1.10 จานใสตัวอยาง 

 

- วิธีการวิจัย 

การศึกษาอัตราการแหงตัวของกลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบ

แดง  และประสิทธิภาพของเครื่องอบแหงแบบอุโมงคโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย มีตัวแปรที่จะศึกษา คือ คาความชื้นของ

ผลิตภัณฑอุณหภูมิ  ความเร็วลม  ความเขมแสงอาทิตย และ

ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเคร่ืองอบแหง 

 อัตราการแหงตัวของกลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดง  

ศึกษาจากคาความชื้นของผลิตภัณฑ  ทําโดยชั่งนํ้าหนักของกลีบ

เลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดงกอนการทดลอง โดยแบงเปน  2  กลุม  คือ  

กลุมที่  1  อบในเครื่องอบแบบอุโมงคโดยใชพลังงานแสงอาทิตย

ทั้งโดยตรงและโดยออม  กลุมที่ 2 ตากแดดตามปกติ โดยชั่ง

นํ้าหนักของผลิตภัณฑทั้งหมดและน้ําหนักของผลิตภัณฑในจาน

ตัวอยาง ทําการชั่งนํ้าหนักทุกชั่วโมงเปนเวลา  16  ชั่วโมง  (เร่ิม

จากเวลา  08.00 -  16.00 น.) เพื่อคํานวณคาความชื้นเร่ิมตนและ

คาความชื้นขณะใด ๆ อุณหภูมิอากาศวัดทั้งหมด  3  จุด  คือ 

อุณหภูมิส่ิงแวดลอม  อุณหภูมิหลังผานแผงรับรังสีแสงอาทิตย  

และอุณหภูมิภายในเครื่องอบแหง   ความชื้นสัมพัทธของอากาศ

วัด  2  จุด คือ ภายในตู(วัดบริเวณชองระบายความชื้น)  และ

ภายนอกตู  การหาคาเฉลี่ยความเร็วลมทําการวัด ณ ตําแหนง

ทางเขาแผงรับรังสี  และทําการวัดความเขมแสงอาทิตยจํานวน 2 

วัน หลังจากนั้นนํากลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดงในจานตัวอยางไป

อบภายในตูอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 103 oC เปนเวลา    3 วัน เพื่อหา

มวลแหงของกลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดง  ความชื้นฐานแหงของ

ผลิตภัณฑ สามารถคํานวณไดจากสมการ (2) การคํานวณ

ประสิทธิภาพของแผงรับรังสีแสงอาทิตยของเคร่ืองอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตยสามารถคํานวณไดจากสมการ (3),(4),(5) การ

คํานวณหาประสิทธิภาพของเครื่องอบแหงโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตยเพียงอยางเดียวสามารถหาไดจากสมการ (6) 

4. สรุปผล 

1. จากการศึกษาอัตราการแหงตัวของกลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดง 

ที่อบในเครื่องอบแหงแบบอุโมงคและตากแดดตามปกติพบวา   

การทดสอบครั้งท่ี 1  กลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดงที่อบใน

เครื่องอบแหงแบบอุโมงคมีเปอรเซ็นตความชื้นเร่ิมตน 1062.07% 

ฐานแหง  และมีเปอรเซ็นตความชื้นสุดทาย  3.45 % ฐานแหง  

กลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดงที่ตากแดดตามปกติมีเปอรเซ็นต

ความชื้นเร่ิมตน1052.07% ฐานแหง และมีเปอรเซ็นตความชื้น

สุดทาย 8.29 %     ฐานแหง  ความชื้นของกลีบเลี้ยงดอก

กระเจ๊ียบแดงเทียบกับมวลแหง เม่ือเวลาผานไป 16 ชั่วโมง จะ

เห็นไดวามวลตัวอยางที่อบในเครื่องอบแหงแบบอุโมงคมีอัตราการ

แหงตัวเร็วกวามวลตัวอยางที่ตากแดดตามปกติ  โดยกลีบเลี้ยง

ดอกกระเจี๊ยบแดงที่อบใน       เครื่องอบแหงแบบอุโมงคมีมวลเร่ิม

คงที่เร็วกวาตากแดดตามปกติประมาณ  1  ชั่วโมง และมี

เปอรเซ็นตความชื้นสุดทายนอยกวากลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดงท่ี

ตากแดดปกติ  4.85 %  ดังแสดงในรูปที่  1   



 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  1   ความสัมพันธระหวางความชื้นของกลีบเลี้ยงดอก

กระเจ๊ียบแดงกับเวลา                             

การทดสอบครั้งท่ี 2  กลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดงที่อบในเครื่อง 

อบแหงแบบอุโมงคมีเปอรเซ็นตความชื้นเร่ิมตน 893.58 %  ฐาน

แหง  และมีเปอรเซ็นตความชื้นสุดทาย  5.63 % ฐานแหง  ที่ตาก

แดดตามปกติมีเปอรเซ็นตความชื้นเร่ิมตน  890.24 %  และมี

เปอรเซ็นตความชื้นสุดทาย  15.12  %  ฐานแหง  ความชื้นของ

กลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดงเทียบกับมวลแหงเม่ือเวลาผานไป  16  

ชั่วโมง  จะเห็นไดวามวลตัวอยางที่อบในเครื่องอบแหงแบบอุโมงค

มีอัตราการแหงตัวเร็วกวามวลตัวอยางที่ตากแดดตามปกติ โดย

กลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดงที่อบในเครื่องอบแหงแบบอุโมงคมีมวล

เร่ิมคงที่เร็วกวาตากแดดตามปกติ  ประมาณ  2  ชั่วโมง และมี

เปอรเซ็นตความชื้นสุดทายนอยกวากลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดงท่ี

ตากแดดตามปกติ  9.50 %  ดังแสดงในรูปที่  2 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  2   ความสัมพันธระหวางความชื้นของกลีบเลี้ยงดอก

กระเจ๊ียบแดงกับเวลา      

        จากผลการทดสอบครั้งที่  1  และครั้งที่  2  พบวาอุณหภูมิ
ภายในเครื่ องอบแหงแบบอุ โมงค มีคาสู งกวาอุณหภู มิของ
ส่ิงแวดลอมนอกเคร่ืองอบแหงโดยเฉลี่ยเทากับ 16.8 0C  และ  
22.0 0C ตามลําดับ และคาความชื้นสัมพัทธโดยเฉลี่ยของอากาศ
ภายในเครื่องอบแหงแบบอุโมงคนอยกวาอากาศภายนอกเครื่อง

อบแหง เทากับ 2.32 %  และ  5.61 %  ตามลําดับ  จึงทําใหกลีบ
เลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดงที่อยูในเครื่องอบแหงแบบอุโมงคมีอัตรา
การแหงตัว 
ที่เร็วกวา   และมีเปอรเซ็นตความชื้นฐานแหงต่ํากวากลีบเลี้ยง
ดอกกระเจี๊ยบแดงที่ตากแดดตามปกติ ทั้งน้ีอากาศแหงที่ใชในการ
อบแหงหมายถึงอากาศที่มีความชื้นสัมพัทธนอย เม่ืออากาศ
ภายนอกไดรับความรอนก็จะมีอุณหภูมิสูงข้ึน และขณะเดียวกันก็
ทําใหความชื้นสัมพัทธต่ําลง(ปรเมธ  ประเสริฐยิ่ง, มปป.)  สงผลให
อากาศภายในเครื่องอบแหงสามารถรับไอนํ้าจากกลีบเลี้ยงดอก
กระเจ๊ียบแดงไดมาก   ดังแสดงในตารางที่  1  และรูปที่ 3 , 4 
 

ตารางท่ี  1  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของอุณหภูมิและความชื้น 
 สัมพัทธภายในเครื่องอบแหงและส่ิงแวดลอม 

 

 
รูปท่ี  3   ความสัมพันธระหวางความชื้นสัมพัทธของอากาศและ

อุณหภูมิภายในเครื่องอบแหงแบบอุโมงคและอากาศ

ภายนอกตู กับเวลา (การทดสอบครั้งที่ 1)  

 

รูปท่ี  4   ความสัมพันธระหวางความชื้นสัมพัทธของอากาศและ

อุณหภูมิภายในเครื่องอบแหงแบบอุโมงคและอากาศภายนอกตู 

กับเวลา (การทดสอบครั้งที่ 2)  

 กลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดงเปนชาสมุนไพรชนิดหน่ึง  ซ่ึง
ชาสมุนไพรจัดเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547  คือตองมี

ก า ร
ทดสอบ 

อุณหภูมิเฉล่ีย (0C) ความชื้นสัมพัทธ (%RH) 
 

 inside Outside ผลตาง inside outside ผลตาง 

1 54.16 37.31 16.86 40.91 43.23 2.32 

2 58.91 36.92  21.98 32.69 38.30 5.61 



ความชื้นตามมาตรฐานที่กําหนดในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศตาม
กฎหมายวาดวยยา  ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานกําหนดไว ใหมี
ความชื้นไดไมเกิน   รอยละ 10 ของนํ้าหนัก  และจากการทดสอบ
คร้ังที่ 1 และ  2  พบวาความชื้นสุดทายของกลีบเลี้ยงดอก
กระเจ๊ียบแดงที่อบภายในเครื่องอบแหงแบบอุโมงคโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (เปอรเซ็นตความชื้นสุดทาย เทากับ 3.45 % และ 
5.63 % ตามลําดับ) มีคาระดับความชื้นตามมาตรฐานที่กําหนด   
 

1. การทดสอบประสิทธิภาพของแผงรับรังสีแสงอาทิตย 

และประสิทธิภาพของเครื่องอบแหงแบบอุโมงคโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย  พบวา                                                                                                                                 

การทดสอบครั้งท่ี  1  ประสิทธิภาพของแผงรับรังสีแสงอาทิตย     

มีคาเทากับ  24.98 %  และประสิทธิภาพเครื่องอบแหงแบบอุโมงค

โดยใชพลังงานแสงอาทิตย  มีคาเทากับ  1.46 %                                                          

การทดสอบครั้งท่ี  2  ประสิทธิภาพของแผงรับรังสีแสงอาทิตย มี

คาเทากับ  26.63 %  และประสิทธิภาพเครื่องอบแหงแบบอุโมงค

โดยใชพลังงานแสงอาทิตย  มีคาเทากับ 0.72 % 

จากผลการศึกษาพบวาการทดสอบครั้งที่ 1  มีคา
ประสิทธิภาพของแผงรับรังสีแสงอาทิตยนอยกวาการทดสอบครั้งที่  
2  เน่ืองจากในการทดสอบครั้งที่ 1 มีปริมาณอากาศเขาสูแผงรับ
รังสีและปริมาณความเขมแสงนอยกวาการทดสอบครั้งที่ 2  จึงทํา
ใหอุณหภูมิเฉลี่ยของการทดสอบครั้งที่ 1  นอยกวาการทดสอบ
คร้ังที่  2  ดวย  สงผลใหพลังงานความรอนที่เครื่องอบแหงไดรับ
ในการทดสอบครั้งที่  2   
มากกวาการทดสอบครั้งที่ 1  ดังแสดงในตารางที่  2  และรูปที่ 4 , 
5    
 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยของตัวแปรตาง ๆ  และประสิทธิภาพของ  

เครื่องอบแหงแบบอุโมงคโดยใชพลังงานแสงอาทิตย 

 
 รูปท่ี  5   ความสัมพันธระหวางปริมาณแสงอาทิตยและอุณหภูมิ       

 กับเวลา (การทดสอบครั้งที่ 1)      

 

 
รูปท่ี  6  ความสัมพันธระหวางปริมาณแสงอาทิตยและอุณหภูมิ 

           กับเวลา (การทดสอบครั้งที่ 2)   

 
ประสิทธิภาพของแผงรับรังสีแสงอาทิตยที่ไดจาก

การศึกษา  มีความสอดคลองกับการศึกษาประสิทธิภาพแผงรับ
พลังงานแสงอาทิตยในการผลิตนํ้ารอนของ นาถพงศ (2550)       
ซ่ึงศึกษาโดยอางอิงขอมูลสภาวะอากาศของจังหวัดสงขลา  พบวา  
ประสิทธิภาพของแผงรับรังสีอาทิตยมีคา  19-61%  และ               
ธีระศักดิ์  (2552) ทําการศึกษาสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย
แผนราบแบบรองรูปตัววี สําหรับเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 
โดยมีประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีอาทิตยสูงสุดที่    56.23 %  

คาประสิทธิภาพเครื่องอบแหงแบบอุโมงคโดยใช
พลังงานแสงอาทิตยจากการทดสอบครั้งที่ 1 มีคามากวาการ
ทดสอบครั้งที่ 2  เน่ืองจากปริมาณของผลิตภัณฑที่ใสในเครื่องอบ
แหงจะมีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพเชิงความรอนของเคร่ืองอบ
แหง ดั้งน้ันเม่ือปริมาณกลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดงที่ใสภายใน
เครื่องอบแหงในการทดสอบครั้งที่ 1 มีปริมาณมากกวาการ
ทดสอบครั้งที่ 2  จึงทําใหการทดสอบครั้งที่ 1 มีประสิทธิภาพเชิง
ความรอนของเครื่องอบแหงสูงกวาการทดสอบครั้งที่ 2   
นอกจากนี้ยังพบวาคาประสิทธิภาพเครื่องอบแหงแบบอุโมงคโดย
ใชพลังงานแสงอาทิตยโดยรวมมีคานอย   เม่ือเปรียบเทียบกับ
การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเคร่ืองอบแหงแบบ
ผสมผสานของสําราญ (2552) ซ่ึงมีคาเทากับ 3.69 % และธีรศักดิ์ 
(2552) ที่ศึกษาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยโดยศึกษาจากการอบมะเขือเทศราชินีแชอิ่ม
พบวามีคาสูงสุดเทากับ  16.90 %   ทั้งน้ีเพราะปริมาณกลีบเลี้ยง

ก า ร
ทดสอบ 

ความเขม
แสง 
(kJ/m2) 

ความเร็ว
ลม 
(m/s) 

อุณหภูมิ
เ ฉ ลี่ ย
ภ า ย ใ น
เ ค ร่ื อ ง
อบ แห ง  
(0C) 
 

ประสิทธิภาพ
ของแผง รับ
รั ง สี
แสงอาทิตย 
(%) 

ประสิทธิภาพ
เชิงความรอน
ของเคร่ืองอบ
แหง (%) 

1 34,746.90 0.29 54.16 24.98 1.46 
2 36,139.51 0.42 58.91 26.63 0.72 



ดอกกระเจี๊ยบแดงที่ใสภายในเครื่องอบแหงมีปริมาณเพียง 1/4 
ของพ้ืนที่ภายในเครื่องอบแหง 

 
สรุปผลโดยรวม 

จากการทดลองอบแหงกลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดงโดย
ใชเครื่องอบแหงแบบอุโมงคโดยใชพลังงานแสงอาทิตย  ใชเวลาใน
การอบทั้งหมด  16  ชั่วโมง  และทําการทดสอบจํานวน  2  คร้ัง  
พบวามีอัตราการแหงตัวของกลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดงเร็วกวา
การตากแดดตามปกติ  และมวลเร่ิมคงที่เร็วกวาประมาณ 1-2  
ชั่วโมง  มีเปอรเซ็นตความชื้นสุดทาย เทากับ 3.45 % และ 5.63 
% ตามลําดับ ซ่ึงมีคาต่ํากวาเปอรเซ็นตความชื้นสุดทายของกลีบ
เลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดงที่ตากแดดตามปกติ  ทั้งน้ีอยูในเกณฑตาม
มาตรฐานที่กําหนดในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศตามกฎหมายวา
ดวยยา  กระทรวงสารธารณสุข 

ประสิทธิภาพของแผงรับรังสีแสงอาทิตยจากการ
ทดสอบครั้งที่ 1 และ 2  มีคาเทากับ  24.98 %  และ  25.81 %  
ตามลําดับ 

ประสิทธิภาพเคร่ืองอบแหงแบบอุโมงคโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตยจากการทดสอบครั้งที่ 1 และ 2   มีคาเทากับ  1.46 %  
และ  0.72 %  ตามลําดับ 

 
6. การนําผลการศึกษาไปใชประโยชน 

จากการเขารวมโครงการครุวิจัย สามารถนําความรูที่ได

ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรเพิ่มเติม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  เพื่อสงเสริม

ใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะโดยการทํา

โครงงานวิทยาศาสตร  

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยในครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะห

จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ที่ใหการสนับสนุน

เ ร่ื อ ง ง บป ร ะ ม าณ   ขอขอบคุณคณะ วิ ศ ว ก ร ร มศ า สต ร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ  ที่อนุเคราะห

สถานที่และเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย                                

ขอบคุณ รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร ประธานโครงการครุ

วิจัย-พลังงาน  ขอบคุณ รศ.ดร. พีระพงศ  ฑีฆสกุล  อาจารยพี่

เลี้ยง และคณะพี่เลี้ยงที่ใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกใน

การทําวิจัย ขอบคุณ  นายสุพจน  แสงสุข  ผูอํานวยการโรงเรียน

เปอยนอยศึกษา ที่อนุญาตและสนับสนุนการเขารวมโครงการใน

คร้ังน้ี   
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