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การศึกษาตัวเก็บรังสี อาทิตย์ ตดิ แผ่ นครีบเพือ่ ทําอากาศร้ อนในการอบแห้ ง
สํ ารวย ภูบาล1* สํ ารวย รังสิ นธุ์1 พิสุทธิ์ แท่ นทอง1
เสฎฐวุฒิ ดวงจันทร์ 1 และ ปรีดา จันทวงษ์ 2

บทคัดย่ อ
บทความนี้นาํ เสนอการศึกษาตัวเก็บรังสี อาทิตย์ติดแผ่นครี บเพื่อทําอากาศร้อนในการอบแห้ง ชุดทดสอบประกอบด้วยตัว
เก็บรังสี อาทิตย์แบบแผ่นราบ แผ่นดูดกลืนรังสี เป็ นไม้อดั แผ่นเรี ยบ พื้นที่ 0.5 ตารางเมตร ทาสี ดาํ ติดแผ่นครี บจํานวน 68 แผ่นบน
แผ่นดูดกลืนรังสี ทําให้มีพ้ืนที่รับแสงรวมประมาณ 0.9 ตารางเมตร แผ่นครี บทําจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ทาสี ดาํ มี 3 รู ปทรง คือ
สี่ เหลี่ยมคางหมู สี่ เหลี่ยมผสม (สี่ เหลี่ยมคางหมูรวมกับครึ่ งวงกลม) และสามเหลี่ยมหน้าจัว่ ตูอ้ บแห้งเป็ นกระจกใส ติดพัดลมดูด
อากาศและใช้ฮีตเตอร์ ขนาดกําลัง 600 วัตต์ ช่วยเป็ นความร้อนเสริ ม อากาศร้อนหลังผ่านตัวเก็บรังสี นาํ ไปทดลองอบแห้งสําลีเปี ยก
ผลการศึกษาพบว่า ประสิ ทธิ ภาพของแผ่นดูดกลืนรังสี สอดคล้องอย่างมีนยั สําคัญกับประสิ ทธิ ภาพของการอบแห้ง และแผ่นครี บ
รู ปทรงสี่ เหลี่ยมผสมมีสมรรถนะดีกว่าแผ่นครี บอีกสองรู ปทรงที่นาํ มาเปรี ยบเทียบกัน
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Fin-Solar Collector for Producing Heat in Drying Process
Samruay Puban1* Samruay Rungsin1 Pisut Thantong1
Sadthavut Duangchan1 and Preeda Chantawong 2

Abstract
The study aims to evaluate the efficiency of 3 designed fin-solar collectors applied for gathering heat for the drying
process. The experimental set comprises a flat solar collector plate (0.5 sq.m.), which was made of smooth plywood and painted
black. Altogether 68 fin sheets were installed on the absorbing plate, generating 0.9 sq.m. sunbeam absorbing area. The fins
were made of zinc-coated iron sheets in black cover. The 3 developed patterns included trapezoid, semicircle on top of trapezoid,
and isosceles triangle shapes. The glass drying box was installed with a ventilator and a 600-watt heater intended for additional
heat. Hot air obtained through the process was tested in dehydrating wet cotton balls. As results, the efficiency of the fin plate
and that of the drying process were significantly consistent. The performance of the designed semi-circle on top of trapezoid plate
proved to be better than the trapezoid and isosceles patterns.

Keywords : Fin, Solar collector, Drying
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1. บทนํา

2. อุปกรณ์ และวิธีดําเนินการ

พลังงานเป็ นปั จจัย ที่ สําคัญ และมี ค วามจําเป็ นต่อการใช้
เพื่ อ การพัฒ นาประเทศ แต่ ข ณะนี้ อัต ราการใช้ พ ลัง งาน
(Energy growth) ต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic
growth) ของประเทศไทยอยูท่ ี่ 1.4 : 1 สู งกว่าที่ควรจะเป็ นใน
อัตรา 1 : 1 เนื่ องจากการใช้พลังงานเป็ นไปอย่างไม่เต็ม
ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ า ที่ ค วรและไม่ คุ ้ม ค่ า การใช้เ ชื้ อ เพลิ ง เช่ น
นํ้ามัน แก๊สธรรมชาติ เป็ นไปค่อนข้างสู งอย่างต่อเนื่ อง ถึงแม้
รั ฐบาลจะมี มาตรการออกมามากมายเพื่อแก้ปัญหาทางด้าน
พลังงาน มาตรการหนึ่ งที่รัฐบาลได้ทาํ สําหรับการแก้ปัญหานี้
คือการสนับสนุนงานวิจยั การใช้พลังงานทดแทน [1]
แสงอาทิ ตย์เป็ นพลังงานทดแทนหนึ่ ง ทั้งยังเป็ นพลังงาน
หมุ นเวียนเช่ นเดี ยวกับพลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานชี ว
มวล ฯลฯ ประเทศไทยมี ศกั ยภาพมากพอในการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์เพราะภูมิประเทศอยู่ในแถบเขตร้อน มีความเข้ม
รังสี อาทิตย์ค่อนข้างสู งและสมํ่าเสมอ เฉลี่ยตลอดปี ประมาณ
17 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวัน [2]
การอบแห้ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการเกษตรโดยใช้พ ลัง งาน
แสงอาทิตย์เป็ นพลังงานความร้อนเสริ มควบคู่ไปกับพลังงาน
จากเชื้ อเพลิ งฟอสซิ ล เช่ น นํ้ามัน แก๊สหุ งต้ม หรื อ พลังงาน
ไฟฟ้ า ทําให้สามารถประหยัดการใช้เชื้ อเพลิงได้ มีการศึกษา
วิจยั ในเรื่ องนี้ ในหลายประเด็น เช่น การทดสอบแบบจําลอง
การอบแห้งผลไม้ดว้ ยแสงอาทิตย์ [3] การศึกษาเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิ ภาพของแผ่นดูดรังสี เพื่อทําตัวเก็บรังสี อาทิตย์แบบ
แผ่นราบ [4] การทดสอบเครื่ องอบแห้งข้าวเปลือกต้นทุนตํ่า
ด้วยแสงอาทิตย์ [5] การลดความชื้นหัวหอมโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ [6] การศึกษาทดลองตะแกรงโลหะในการทําแผ่น
ดูดกลืนรังสี อาทิตย์เพื่อทําอากาศร้อน [7] การศึกษาการบ่มใบ
ยาสูบด้วยแสงอาทิตย์ [8] เป็ นต้น
งานวิจยั นี้ ทาํ การทดสอบตัวเก็บรังสี อาทิตย์แบบแผ่นราบ
ติดแผ่นครี บ 3 รู ปทรง เพื่อศึ กษาว่าการเพิ่มพื้นที่ การรั บ
แสงอาทิตย์และการระบายความร้ อนของแผ่นดูดกลืนรังสี ที่
ติดแผ่นครี บ 3 ลักษณะนี้ จะให้สมรรถนะการอบแห้งเป็ น
อย่างไร

การศึ ก ษาได้ท ํา การทดสอบบนชั้ น ดาดฟ้ าอาคาร 63
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนื อ กรุ งเทพมหานคร ชุ ด ทดสอบ
ประกอบด้วยตัวเก็บรังสี อาทิตย์แบบแผ่นราบ ทํามุมเอียง 14
องศากับพื้นราบ แผ่นดูดกลืนรังสี อาทิตย์ทาํ ด้วยไม้อดั หนา 10
มิลลิเมตร ทาสี ดาํ ขนาดกว้าง 0.5 เมตร ยาว 1 เมตร ติดแผ่น
ครี บจํานวน 68 แผ่นบนแผ่นดูดกลืนรังสี แผ่นครี บทําจากแผ่น
เหล็กชุ บสังกะสี ทาสี ดาํ พื้นที่ แผ่นละประมาณ 60 ตาราง
เซนติเมตร มี 3 รู ปทรง คือ สี่ เหลี่ยมคางหมู สี่ เหลี่ยมผสม
(สี่ เหลี่ยมคางหมูรวมกับครึ่ งวงกลม) และสามเหลี่ยมหน้าจัว่
พื้นที่แผ่นครี บทั้งหมด 0.4 ตารางเมตร ดังแสดงในรู ปที่ 1 – 2
ตูอ้ บแห้งเป็ นกระจกใส หนา 5 มิลลิเมตร ขนาดกว้าง 0.6 เมตร
ยาว 1.6 เมตร สู ง 1.8 เมตร ติดพัดลมดูดอากาศ 1 ตัว ใช้ฮีต
เตอร์ ขนาด 600 วัตต์ 1 ตัว ตัวเก็บรังสี อาทิตย์และตูอ้ บแห้ง
ประกอบกัน เป็ นชุ ด ทดสอบดัง แสดงในรู ป ที่ 3 อุ ป กรณ์
เครื่ องมื อวัดประกอบด้วย เครื่ องวัดความเข้มรั งสี อาทิ ตย์
(Pyranometer) รุ่ น MS-402, เครื่ องบันทึกข้อมูล (Data
logger), เครื่ องวัดความชื้นอากาศ, เครื่ องวัดความเร็ วลม (Hot
wire) และ Thermocouple type K

(ก)
(ข)
(ค)
รู ปที่ 1 ลักษณะรู ปทรงของแผ่นครี บแต่ละแบบ : (ก) สี่ เหลี่ยม
คางหมู (ข) สี่ เหลี่ยมผสม (คางหมูรวมกับครึ่ งวงกลม) และ
(ค) สามเหลี่ยมหน้าจัว่
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1

รูปที่ 2 การติดแผ่นครี บบนแผ่นดูดกลืนรังสี อาทิตย์
2

รูปที่ 4 ตําแหน่งการวัดอุณหภูมิ ความชื้นและความเร็ วอากาศ
จากรู ปที่ 4 ตําแหน่งของการติดตั้งสายเทอร์ โมคัปเปิ้ ลวัด
อุณหภูมิ อุปกรณ์วดั ความชื้น และเครื่ องวัดความเร็ วอากาศ มี
รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตําแหน่ งการวัดอุณหภูมิ ความชื้ นและความเร็ ว
อากาศ
ตําแหน่ งที่
ปริมาณทีว่ ดั
1
อุณหภูมิและความชื้นสภาพแวดล้อม
2
อุ ณ หภู มิ แ ละความเร็ ว อากาศทางเข้า ตัว
เก็บรังสี
3
อุณหภูมิและความเร็ วอากาศทางออกตัว
เก็บรังสี และเข้าตูอ้ บ
4
อุณหภูมิและความชื้นสําลีอบแห้ง
5
อุณหภูมิและความเร็ วอากาศทางออกตูอ้ บ

รู ปที่ 3 ชุดทดสอบการอบแห้งด้วยตัวเก็บรังสี อาทิตย์ติดแผ่น
ครี บสามเหลี่ยมหน้าจัว่
ทําการทดสอบภายนอกอาคารในวันที่มีแสงแดด ระหว่าง
วันที่ 1-30 มิถุนายน 2551 เวลา 8.00-16.00 น.โดยตั้งชุด
ทดสอบหันไปทางทิศใต้ ใช้สําลีแห้ง 100 กรัม ชุบนํ้า 1000
กรัม เพื่อเป็ นผลิตภัณฑ์ทดลองการไล่ความชื้น ด้านข้างตูอ้ บ
ติดพัดลมดูดอากาศเพื่อให้อากาศเกิดการหมุนเวียน ใช้ฮีตเตอร์
เป็ นความร้อนเสริ ม ตั้งอุณหภูมิคงที่ไว้ที่ 60 C เริ่ มการ
ทดลองโดยใช้แผ่นดูดกลืนรังสี ติดแผ่นครี บรู ปทรงสี่ เหลี่ยม
คางหมู สี่ เหลี่ยมผสม และสามเหลี่ยมหน้าจัว่ ตามลําดับ ทํา
การบันทึกค่าทุก ๆ 30 นาที ค่าที่บนั ทึกได้แก่ ความเข้มรังสี
อาทิตย์ อุณหภูมิ ความชื้น และความเร็ วอากาศ ดังแสดงในรู ป
ที่ 4

3. ทฤษฎีหลักการทํางานและการคํานวณ
เมื่ อ แสงอาทิ ต ย์ต กกระทบตัว เก็ บ รั ง สี ผ่า นทางกระจก
ด้านบน คลื่นรังสี ความร้อนจะสะท้อนกลับไปบางส่ วนและ
บางส่ วนทะลุผา่ นแผ่นกระจกไปยังแผ่นดูดกลืนรังสี และแผ่น
ครี บ ซึ่ งทําหน้าที่ดูดกลืนรังสี ความร้อน สะสมความร้อนและ
ถ่ายเทแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศที่ไหลผ่านช่องทางเข้า
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อากาศ แผ่นครี บนอกจากเพิ่มพื้นที่การรับแสงอาทิตย์แล้ว จะ
ช่ ว ยในการระบายความร้ อ นถ่ า ยเทให้กับ อากาศได้เ ร็ ว ขึ้ น
ลักษณะรู ปทรงของแผ่นครี บที่ ต่างกันทําให้เกิ ดการระบาย
ความร้ อนได้ไม่เท่ากัน หลังจากอากาศร้ อนไหลผ่านตัวเก็บ
รังสี ติดแผ่นครี บแล้วจะไหลเข้าสู่ ตูอ้ บ โดยใช้การไหลเวียน
อากาศแบบบัง คับ ผ่ า นไปยัง สํ า ลี เ ปี ยกและออกจากตู้อ บ
สมรรถนะของการทดสอบนี้ ใช้ประสิ ทธิ ภาพการทําอากาศ
ร้อนของแผ่นดูดกลืนรังสี ติดแผ่นครี บ และประสิ ทธิ ภาพการ
อบแห้งสําลี เปี ยกเป็ นดัชนี ช้ ี วดั สําหรั บการเปรี ยบเที ยบแผ่น
ครี บแต่ละรู ปทรง

3.2 ประสิ ทธิภาพของการอบแห้ ง
ประสิ ทธิ ภาพของการอบแห้งคํานวณหาได้จากอัตราการ
อบแห้งต่อด้วยอัตราการให้พลังงานในการอบผลิตภัณฑ์
dry =

m d =

Wi ( M w - M d )
100 - M d

(4)

เมื่อ Wi = นํ้าหนักผลิตภัณฑ์ก่อนอบ, Mw = เปอร์ เซ็นต์
ความชื้ นมาตรฐานเปี ยก (%), Md = เปอร์ เซ็นต์ความชื้ น
มาตรฐานแห้ง (%)

(1)

เมื่อ C = ประสิ ทธิ ภาพตัวเก็บรังสี อาทิตย์ (%), m = อัตรา
การไหลเชิ งมวลของอากาศ (kg/s) คํานวณได้จากสมการที่
(2), Cpair = ความจุ ความร้ อนจําเพาะที่ ความดันคงที่
(J/(kg.K)), Tin และ Tout = อุณหภูมิอากาศที่ทางเข้าและออกตัว
เก็บรังสี อาทิตย์ตามลําดับ (C), w และ z = ค่าการดูดกลืน
รังสี ของแผ่นไม้ (0.87) และแผ่นครี บเหล็กชุบสังกะสี (0.95)
ตามลําดับ, g = ค่าการส่ งผ่านรังสี ของกระจก (0.86) [9], G =
ความเข้มรังสี อาทิตย์ (W/m2), AC = พื้นที่ตวั เก็บรังสี อาทิตย์
(m2)

m = air Aic vc

(3)

เมื่อ dry = ประสิ ทธิ ภาพของการอบแห้ง (%), m d = อัตรา
การอบแห้ง (kg/s) คํานวณได้จากสมการที่ (4), hfg = ความ
ร้อนแฝงจําเพาะการกลายเป็ นไอของนํ้า (kJ/kg), Q Solar =
อั ต ราความร้ อ นจากอากาศร้ อ นผ่ า นตั ว เก็ บ รั ง สี (kW),
Q Heater = อัตราความร้อนจากเครื่ องทําความร้อน (0.6 kW)

3.1 ประสิ ทธิภาพของตัวเก็บรังสี อาทิตย์แบบแผ่นราบ
ประสิ ท ธิ ภ าพของตัว เก็ บ รั ง สี อาทิ ต ย์ก ํา หนดให้ เ ป็ น
อัต ราส่ ว นของพลัง งานที่ นํา ไปใช้ป ระโยชน์ ใ นช่ ว งเวลาที่
พิจารณาต่อ พลังงานแสงอาทิ ตย์ที่ตกกระทบตัวเก็บรั งสี ใน
ช่วงเวลานั้น ๆ

mCp ( T - T )
C =  air out in
α w α z τ g GA c

m d h fg
Q Solar  Q Heater

4. ผลการทดลอง
ในการทดลองสามารถแบ่ ง ปั จ จัย ที่ ท ํา การศึ ก ษาและ
เปรี ยบเทียบผลจากการใช้แผ่นครี บ 3 รู ปทรง คือ สี่ เหลี่ยมคาง
หมู สี่ เหลี่ยมผสม และสามเหลี่ยมหน้าจัว่ ออกได้เป็ น 4 กรณี
คื อ การเปรี ยบเที ยบอุ ณหภูมิสิ่งแวดล้อมและความเข้มรั งสี
อาทิตย์ การเปรี ยบเทียบอุณหภูมิและความชื้นสิ่ งแวดล้อม การ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพแผ่นดูดกลืนรังสี ติดแผ่นครี บ และ
การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการอบแห้ง
4.1 การเปรี ยบเทียบอุณหภู มิสิ่งแวดล้ อมและความเข้ มรั งสี
อาทิตย์
การเปรี ยบเที ยบอุ ณหภูมิสิ่ งแวดล้อมและความเข้มรั งสี
อาทิตย์ได้ผลแสดงดังรู ปที่ 5-7

(2)

เมื่อ air = ความหนาแน่นของอากาศ (kg/m3), Aic = พื้นที่
ช่องทางเข้าอากาศของตัวเก็บรังสี (m2), vc = ความเร็ วเฉลี่ย
การไหลของอากาศผ่านตัวเก็บรังสี (m/s)
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จากรู ปที่ 5-7 มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 35.0,
35.2 และ 35.1 C ค่าเฉลี่ยความเข้มรังสี อาทิตย์เท่ากับ
602.6, 606.8 และ 604.8 W/m2 สําหรับแผ่นครี บรู ปทรง
สี่ เหลี่ ย มคางหมู สี่ เหลี่ ย มผสม และสามเหลี่ ย มหน้ า จั่ ว
ตามลําดับ
4.2 การเปรียบเทียบอุณหภูมแิ ละความชื้นสิ่ งแวดล้อม
การเปรี ยบเที ยบอุณหภูมิและความชื้ นสิ่ งแวดล้อมได้ผล
แสดงดังรู ปที่ 8-10
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รูปที่ 5 การเปรี ยบเทียบอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมและความเข้มรังสี
อาทิตย์กรณี แผ่นครี บสี่ เหลี่ยมคางหมู
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รูปที่ 8 การเปรี ยบเทียบอุณหภูมิและความชื้นสิ่ งแวดล้อมกรณี
แผ่นครี บสี่ เหลี่ยมคางหมู
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รูปที่ 6 การเปรี ยบเทียบอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมและความเข้มรังสี
อาทิตย์กรณี แผ่นครี บสี่ เหลี่ยมผสม
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รูปที่ 9 การเปรี ยบเทียบอุณหภูมิและความชื้นสิ่ งแวดล้อมกรณี
แผ่นครี บสี่ เหลี่ยมผสม
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รูปที่ 7 การเปรี ยบเทียบอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมและความเข้มรังสี
อาทิตย์กรณี แผ่นครี บสามเหลี่ยมหน้าจัว่
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รู ปที่ 12 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพแผ่นดูดกลืนรั งสี ติด
แผ่นครี บสี่ เหลี่ยมผสม

รู ปที่ 10 การเปรี ยบเทียบอุณหภูมิและความชื้ นสิ่ งแวดล้อม
กรณี แผ่นครี บสามเหลี่ยมหน้าจัว่

Efficiency of absorber plate (%)

จากรู ปที่ 8-10 มีค่าเฉลี่ยความชื้นสิ่ งแวดล้อมเท่ากับ 23.2,
23.1 และ 23.4 % สําหรับแผ่นครี บรู ปทรงสี่ เหลี่ยมคางหมู
สี่ เหลี่ยมผสม และสามเหลี่ยมหน้าจัว่ ตามลําดับ
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รู ปที่ 13 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพแผ่นดูดกลืนรั งสี ติด
แผ่นครี บสามเหลี่ยมหน้าจัว่

จากรู ปที่ 11-13 มีค่าเฉลี่ยประสิ ทธิ ภาพแผ่นดูดกลืนรังสี ติด
แผ่นครี บเท่ากับ 34.2, 40.8 และ 36.3 % สําหรับแผ่นครี บรู ปทรง
สี่ เหลี่ยมคางหมู สี่ เหลี่ยมผสม และสามเหลี่ยมหน้าจัว่ ตามลําดับ
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4.3 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพแผ่ นดูดกลืนรั งสี ติดแผ่ น
ครีบ
การเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพแผ่นดู ดกลื นรั งสี ติดแผ่น
ครี บได้ผลแสดงดังรู ปที่ 11-13
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4.4 การเปรียบเทียบประสิ ทธิภาพการอบแห้ ง
การเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพการอบแห้งและความเข้ม
รังสี อาทิตย์ ได้ผลแสดงดังรู ปที่ 14-16
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รู ปที่ 11 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพแผ่นดูดกลืนรั งสี ติด
แผ่นครี บสี่ เหลี่ยมคางหมู
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จากรู ปที่ 14-16 มีค่าเฉลี่ยประสิ ทธิ ภาพการอบแห้งเท่ากับ
27.1, 32.6 และ 29.4 % สําหรับแผ่นครี บรู ปทรงสี่ เหลี่ยมคาง
หมู สี่ เหลี่ยมผสม และสามเหลี่ยมหน้าจัว่ ตามลําดับ
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5. สรุ ป
ผลการศึกษาตัวเก็บรังสี อาทิตย์ติดแผ่นครี บ 3 รู ปทรงเพื่อ
ทดสอบการทําอากาศร้อนและทดลองอบแห้งสําลีเปี ยก พบว่า
ประสิ ทธิ ภาพของแผ่นดูดกลืนรังสี มีความแปรผันโดยตรงกับ
ประสิ ทธิของการอบแห้งอย่างมีนยั สําคัญ แผ่นดูดกลืนรังสี ติด
แผ่นครี บสี่ เหลี่ ยมผสมมี ประสิ ทธิ ภาพของแผ่นดูดกลืนรั งสี
และประสิ ทธิ ภาพการอบแห้งดีที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับอีก 2
รู ปทรง โดยแผ่นครี บรู ปทรงสี่ เหลี่ยมผสมมีประสิ ทธิ ภาพของ
แผ่นดูดกลื นรั งสี มากกว่าเฉลี่ ยประมาณ 16.2 และ 11.0
เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเปรี ยบเที ยบกับแผ่นครี บรู ปทรงสี่ เหลี่ยมคาง
หมูและสามเหลี่ยมหน้าจัว่ ตามลําดับ และประสิ ทธิ ภาพการ
อบแห้งมากกว่าเฉลี่ยประมาณ 16.9 และ 9.8 เปอร์ เซ็นต์
สําหรับแผ่นครี บรู ปทรงสี่ เหลี่ยมคางหมูและสามเหลี่ยมหน้า
จัว่ ตามลําดับ ดังนั้นจากผลการศึกษาวิจยั พอสรุ ปได้วา่ ตัวเก็บ
รั ง สี อ าทิ ต ย์ที่ มี ล ัก ษณะของแผ่น ดู ด กลื น รั ง สี ที่ แ ตกต่ า งกัน
สามารถทําให้เกิดอากาศร้อนและมีสมรรถนะในการอบแห้ง
ได้ต่างกัน ทั้งนี้ เป็ นเพราะตัวเก็บรังสี อาทิตย์แบบแผ่นราบเมื่อ
ติ ด แผ่ น ครี บ เป็ นการเพิ่ ม พื้ น ที่ สํ า หรั บ การรั บ แสงอาทิ ต ย์
ได้มากขึ้น และรู ปทรงของแผ่นครี บที่ต่างกันทําให้อากาศที่
ไหลผ่ า นเกิ ด การไหลเวี ย นได้ม ากน้อ ยแตกต่ า งกัน อี ก ทั้ง
คุณลักษณะของแผ่นครี บจะช่วยให้อากาศร้อนที่ไหลผ่านเกิด
การระบายความร้ อนออกได้อย่างรวดเร็ วเช่ นเดี ยวกับแผ่น
ครี บสําหรับการระบายความร้อน จึงเป็ นผลให้ประสิ ทธิ ภาพ
การอบแห้ ง ของแผ่ น ดู ด กลื น รั ง สี แ ต่ ล ะรู ป ทรงมากน้ อ ย
แตกต่างกันสอดคล้องกับประสิ ทธิ ภาพของแผ่นดูดกลืนรังสี
และได้ว่าประสิ ทธิ ภาพการอบแห้งของแผ่นดูดกลืนรั งสี ติด
แผ่นครี บทั้ง 3 รู ปทรงลดลงประมาณ 7 เปอร์ เซ็นต์โดยเฉลี่ย
เมื่อเทียบกับประสิ ทธิ ภาพของแผ่นดูดกลืนรังสี
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รู ปที่ 14 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการอบแห้งและความ
เข้มรังสี อาทิตย์กรณี แผ่นครี บสี่ เหลี่ยมคางหมู
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รู ปที่ 15 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการอบแห้งและความ
เข้มรังสี อาทิตย์กรณี แผ่นครี บสี่ เหลี่ยมผสม
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รู ปที่ 16 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการอบแห้งและความ
เข้มรังสี อาทิตย์กรณี แผ่นครี บสามเหลี่ยมหน้าจัว่
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คณะผูว้ ิจัย ขอขอบคุ ณ ผูอ้ าํ นวยการวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี
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