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บทคัดย่อ
งานวิิจััยนี้้�เป็็นการทดลองอบแห้้งยางแผ่่นด้้วยเครื่่�องอบแห้้งพลัังงานแสงอาทิิตย์์และทำำ�การวิิเคราะห์์พลัังงานและ
เอ็กเซอร์จขี องกระบวนการอบแหง้ ใชเ้ วลาในการอบแหง้ 5 วัน โดยวันที่ 1 ควบคุมอัตราการไหลอากาศไวท้ ี่ 0.248 กิโลกรัม/
วินาที วันที่ 2–5 ควบคุมอัตราการไหลอากาศไว้ที่ 0.020 กิโลกรัม/วินาที การอบแห้งวันที่ 1 มีอุณหภูมิห้องอบแห้ง 32–40°ซ
ความชืน้ สัมพัทธ์หอ้ งอบแห้ง 44–72% และรังสีดวงอาทิตย์ 428–1089 วัตต์/เมตร2 วันที่ 2–5 อุณหภมู หิ อ้ งอบแหง้ 34–54°ซ
ความชืน้ สัมพัทธ์หอ้ งอบแห้ง 27–72% และรังสีดวงอาทิตย์ 136–1042 วัตต์/เมตร2 จากผลการทดลองพบว่า ทีอ่ ตั ราการไหล
อากาศสูงอุณหภูมใิ นหอ้ งอบแหง้ จะตำ�่ ลงในขณะทีป่ ระสิทธิภาพแผงรับรังสีดวงอาทิตย์สงู ขึน้ ในทางกลับกันเมือ่ อัตราการไหล
ของอากาศต�่ำลงอุณหภูมใิ นห้องอบแห้งจะสูงขึน้ ในขณะทีป่ ระสิทธิภาพแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ตำ�่ ลง เครือ่ งอบแห้งมีคา่ ความ
สิน้ เปลืองพลังงานจ�ำเพาะ 31369.27 วัตต์-ชัว่ โมง/กิโลกรัม ความสิน้ เปลืองพลังงานไฟฟ้าจ�ำเพาะ 465.77 วัตต์-ชัว่ โมง/กิโลกรัม
และประสิทธิภาพทางความรอ้ น 2.11% เอ็กเซอร์จขี องการอบแห้งวันที่ 1 เอ็กเซอร์จไี หลเข้า เอ็กเซอร์จไี หลออก และเอ็กเซอร์จี
สญ
ู เสียมีคา่ 40–246, 5–166 และ 18–81 วัตต์ ตามล�ำดับ มีคา่ สงู กว่าวันที่ 2–5 ทีม่ คี า่ 4–91, 2–77 และ 1–43 วัตต์ ตามล�ำดับ
แต่การอบแห้งวันที่ 1 มีประสิทธิภาพเอ็กเซอร์จี 12–79% ต�่ำกว่าวันที่ 2–5 มีประสิทธิภาพเอ็กเซอร์จี 42–94% เนื่องจาก
ที่อัตราการไหลอากาศสูงเอ็กเซอร์จีสูญเสียก็จะสูงตามไปด้วยท�ำให้ประสิทธิภาพเอ็กเซอร์จีต�่ำลง
ค�ำส�ำคัญ: พลังงานและเอ็กเซอร์จี การอบแห้ง เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ยางแผ่น
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Abstract
This research is to study rubber sheet drying process using a solar dryer by analyzing the energy and
exergy of the process. In the experiment, the required drying time was 5 days. The air mass flow rates were
controlled to 0.248 kg/s for the first day and 0.020 kg/s for the other days. The experimental results on
the first day presented that the drying temperature ranged between 32–40°C, the relative humidity ranged
between 44–72%, and the solar radiation varied from 428 to 1,089 W/m2. From the second day to the
fifth day, the drying temperature ranged from 34°C to 54°C. The relative humidity range was between
27–72% and the solar radiation range was between 136–1042 W/m2. It was found that at the higher air
flow rate, the temperature in the drying chamber decreased leading to the higher thermal efficiency of
the solar collector. On the other hand, when the lower air flow rate decreased, the temperature in the
drying chamber increased bringing about the lower thermal efficiency of the solar collector. Moreover, the
solar dryer could provide the specific energy consumption of 31369.27 Wh/kg, specific electrical energy
consumption of 465.77 Wh/kg, and the thermal efficiency of 2.11%. In case of the exergy analysis on the
first day, the exergy input, the exergy output, and the exergy loss altered in the range of 40–246, 5–166,
and 18–81 W respectively. While, during the other days, the exergy input, the exergy output, and the
exergy loss varied in the range of 4–91, 2–77 and 1–43 W respectively. It was found that all exergy values
on the first day were higher than those of the other days. However, the exergy efficiency of 12–79% on
the first day was lower than that of 42–94% on the other days because the higher exergy loss at the
higher air flow rate directly affected the lower exergy efficiency.
Keywords: Energy and Exergy, Drying, Solar Dryer, Rubber Sheet
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1. บทน�ำ
ยางพาราเป็นพืชอุตสาหกรรมมีความส�ำคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย การอบแห้งยางแผ่นที่ได้
มาจากผลผลิตของต้นยางพาราแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตาม
กระบวนการของการอบแห้ง คือ ยางแผ่นรมควัน (Ribbed
Smoked Sheet; RSS) ไล่ความชื้นด้วยการอบรมควัน และ
ยางแผ่นผึ่งแห้ง (Air Dried Sheet; ADS) ไล่ความชื้นด้วย
การผึง่ ลมในทีร่ ม่ หรืออบดว้ ยอากาศรอ้ นทีป่ ราศจากควันจาก
การเผาไหม้ [1] การอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นวิธีการหนึ่งของการอบแห้งด้วยอากาศร้อน
ที่่�ดีีที่่�สุุดในมุุมมองทางเศรษฐศาสตร์์และสิ่่�งแวดล้้อม [2]
จากงานวิิจััยที่่�ผ่่านมาการอบแห้้งยางแผ่่นด้้วยเครื่่�องอบแห้้ง
พลังงานแสงอาทิตย์จะใช้เวลาในการอบแห้ง 4–8 วัน ขึน้ อยกู่ บั
รูปแบบของเครื่องอบแห้งและสภาพภูมิอากาศ [1], [3]–[5]
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ได้มีการออกแบบและถูก
พัฒนากันอย่างกว้างขวางตามสภาพอากาศของท้องถิ่นและ
ตามผลิตภัณฑ์ทจี่ ะอบแห้ง ซึง่ จะสามารถประหยัดเวลาในการ
อบแห้งได้ถึง 12.5–87% เมือ่ เทียบกับการอบแห้งด้วยวิธกี าร
ตากแดดโดยตรง [6] อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของเครื่อง
อบแหง้ พลังงานแสงอาทิตย์จะขึน้ อยกู่ บั สภาพอากาศซึง่ ท�ำให้
การใช้ประโยชน์จากเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นั้น
เป็นระยะๆ ตามช่วงเวลาที่มีแสงแดดกับไม่มีแสงแดด การ
อบแห้งเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานและให้ความส�ำคัญกับ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการระเหยความชื้น
ออกจากวัสดุ [7] หลักการทางอุณหพลศาสตร์มีบทบาท
ที่ส�ำคัญต่อการวิเคราะห์ระบบทางความร้อน โดยใช้กฎ
ข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พลังงานของ
กระบวนการอบแหง้ และกฎขอ้ ทีส่ องของอุณหพลศาสตร์เพือ่
การวิเคราะห์เอ็กเซอร์จีของกระบวนการอบแห้ง เอ็กเซอร์จี
เป็นการคาดคะเนถึงค่าสูงสุดของพลังงานที่เป็นประโยชน์
ที่ระบบสามารถท�ำได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะด้วย
กระบวนการย้อนกลับได้จากสภาวะที่ก�ำหนดโดยอ้างอิงกับ
สภาวะแวดล้อม ในทางปฎิบัติพบว่ามีเอ็กเซอร์จีบางส่วน
มีการสูญเสียไปเนื่องจากเป็นกระบวนการย้อนกลับไม่ได้
จึงเห็นความแตกต่างระหว่างพลังงานของระบบจริงและค่า

พลังงานสูงสุดทีร่ ะบบสามารถท�ำได้ [8] Dejchanchaiwong
และคณะ [3] อบแห้งยางแผ่นด้วยเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิิตย์์แบบมีีแผงรัับรัังสีีดวงอาทิิตย์์ที่่�มีกี ารพาความร้้อน
แบบอิิสระ เครื่่�องอบแห้้งมีีขนาด 1.0 × 2.0 × 1.55 เมตร
(กว้าง×ยาว×สูง) บรรจุยางแผ่นได้ 30 แผ่น ใช้เวลาในการ
อบแห้ง 4 วัน พบว่า แผงรับรังสีดวงอาทิตย์มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
21.5% มีประสิทธิภาพทางความร้อนของเครื่องอบแห้งของ
แต่ละวัน 13.3%, 2.1%, 1.6% และ 1.3% ตามล�ำดับ Rabha
และคณะ [9] ศึกษาการวิเคราะห์พลังงานและเอ็กเซอร์จี
ของการอบแห้งพริกขี้หนูและขิงหั่นฝอยด้วยเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบมีแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ที่มีการพา
ความรอ้ นแบบบังคับ มีอตั ราการไหลอากาศ 0.019 กิโลกรัม/
วินาที พบว่า แผงรับรังสีดวงอาทิตย์มีประสิทธิภาพ 22.10–
38.44% ประสิทธิภาพเอ็กเซอร์จีของการอบแห้งพริกขี้หนู
และขิงหั่นฝอย 21–98% และ 4–96% ตามล�ำดับ ความ
สิน้ เปลืองพลังงานจ�ำเพาะของพริกขีห้ นูและขิงหัน่ ฝอยเท่ากับ
18.72 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/กิโลกรัม และ 8.82 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/
กิโลกรัม ตามล�ำดับ อุณหภูมิทางเข้าห้องอบแห้งลดลงเมื่อ
ค่ า รั ง สี ด วงอาทิ ต ย์ ล ดลงส่ ง ผลให้ ค ่ า เอ็ ก เซอร์ จี เ ข้ า ห้ อ ง
อบแห้งลดลงด้วย อุณหภูมิอากาศที่ลดลงระหว่างทางเข้า
และทางออกของหอ้ งอบแหง้ ลดลงตามปริมาณความชืน้ ของ
ผลิตภัณฑ์เป็นผลให้เอ็กเซอร์จีไหลเข้าและไหลออกจากห้อง
อบแห้งเกือบจะเท่ากัน Vijayan และคณะ [10] วิเคราะห์
พลังงานและเอ็กเซอร์จีของการอบแห้งมะระด้วยเครื่อง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีแผงรับรังสีดวงอาทิตย์
ที่มีการพาความร้อนแบบบังคับ พบว่า เอ็กเซอร์จีไหลเข้า
เอ็กเซอร์จไี หลออกและเอ็กเซอร์จสี ญ
ู เสียของหอ้ งอบแหง้ จะ
ค่อยๆ เพิม่ ขึน้ ในช่วงแรกของการอบแหง้ และจะค่อยๆ ลดลง
จนสิ้นสุดการอบแห้งในแต่ละวัน เนื่องจากเอ็กเซอร์จีจะขึ้น
อยู่กับค่ารังสีดวงอาทิตย์ ในช่วงเวลาที่มีค่ารังสีดวงอาทิตย์
สูงเอ็กเซอร์จีสูญเสียก็จะมีค่าสูงด้วย Fudholi และคณะ [7]
อบแห้งปาล์มน�้ำมันด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบมี แ ผงรั บ รั ง สี ด วงอาทิ ต ย์ ที่ มี ก ารพาความร ้ อ นแบบ
บังคับ มีอตั ราการไหลอากาศ 0.13 กิโลกรัม/วินาที พบว่า แผง
รับรังสีดวงอาทิตย์มีค่าประสิทธิภาพ 9–48% ประสิทธิภาพ
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เอ็กเซอร์จีของเครื่องอบแห้ง 10–73% ประสิทธิภาพทาง
ความร้อนของเครื่องอบแห้ง 19% Naemsai และคณะ [11]
วิเคราะห์พลังงานและเอ็กเซอร์จีของเครื่องอบแห้งชนิด
สภาวะเรือนกระจกทีป่ กคลุมด้วยแผ่นพอลิคาร์บอเนตในการ
อบแห้งยางแผ่นโดยการพาความร้อนอิสระ ทดลอง 2 กรณี
คือ การปิดช่องลมภายในทุกช่องของเครื่องอบแห้งเพื่อไม่ให้
เกิดการพาความร้อนแบบอิสระไหลผ่านผลิตภัณฑ์ และเปิด
ช่องลมภายในทุกช่องของเครื่องอบแห้งเพื่อให้เกิดการพา
ความร้อนแบบอิสระไหลผ่านผลิตภัณฑ์พบว่า กรณีการพา
ความร้อนแบบอิสระไหลผ่านผลิตภัณฑ์เอ็กเซอร์จีสูญเสีย
จะมากกว่ากรณีไม่ใหเ้ กิดการพาความรอ้ นแบบอิสระไหลผ่าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ่ ง ผลให ้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพเอ็ ก เซอร์ จี ข องการพา
ความร้อนแบบอิสระไหลผ่านผลิตภัณฑ์มีค่าน้อยกว่ากรณี
ไม่ให้เกิดการพาความร้อนแบบอิสระไหลผ่านผลิตภัณฑ์
จากทีก่ ล่าวมาข้างตน้ ยังไม่พบการรายงานของเครือ่ งอบแหง้
พลังงานแสงอาทิตย์แบบมีแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ที่มีการพา
ความร้อนแบบบังคับในการอบแหง้ ยางแผ่นส�ำหรับครัวเรือน
ขนาดสวนยางพารา 10–12 ไร่ หรือมีการผลิตยางแผ่นประมาณ
30–40 แผ่น/วัน งานวิจัยนี้จึงท�ำการวิเคราะห์พลังงานและ
เอ็กเซอร์จขี องการอบแห้งยางแผ่นด้วยเครือ่ งอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบมีแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ทมี่ กี ารพาความรอ้ น
แบบบังคับเพือ่ เป็นขอ้ มลู ในการน�ำไปปรับปรุงเครือ่ งอบแหง้
พลังงานแสงอาทิตย์ต่อไป
2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
2.1 วัสดุ
ยางแผ่นจากกระบวนการรีดแผ่นของสหกรณ์สวนยาง
พิจิตรจ�ำกัด ต�ำบลพิจิตร อ�ำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
มีขนาดความกวา้ ง 45–50 เซนติเมตร ยาว 95–100 เซนติเมตร
หนา 2–4 มิลลิเมตร มีความชื้น 20.66% มาตรฐานแห้ง
2.2 อุปกรณ์
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มีขนาดห้องอบแห้ง
1.40×1.40×1.40 เมตร (กว้าง×ยาว×สูง) บรรจุยางแผ่นได้
40 แผ่น ผนังห้องอบแห้งด้านซ้าย ด้านขวา และด้านบน ท�ำดว้ ย

รูปที่ 1 เครื่องอบแห้งยางแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์
สั ง กะสี ล อนเล็ ก พ่ น ด้ ว ยสี ด�ำ และปกคลุ มด้ ว ยกระจกใส
หนา 6 มิลลิเมตร ใช้เป็นแผงรับรังสีดวงอาทิตย์และใช้สงั กะสี
ลอนเล็กพ่นด้วยสีด�ำคั้นกลางระหว่างผนังห้องอบแห้งกับ
กระจกอีกหนึ่งชั้นเพื่อท�ำให้เป็นแผงรับรังสีดวงอาทิตย์แบบ
สองชัน้ ดังแสดงในรูปที่ 1 มีจดุ ประสงค์เพือ่ ให้อากาศไหลเข้า
แผงรับรังสีดวงอาทิตย์ทางด้านข้างเครื่องอบแห้งโดยไหล
ขึ้นไปด้านบนห้องอบแห้งแล้วไหลลงมาเข้าห้องอบแห้ง
ทางด้านล่างของห้องอบแห้ง ดังแสดงในรูปที่ 2 ส่วนผนัง
ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านล่างของห้องอบแห้งท�ำด้วย
สังกะสีแผ่นเรียบพ่นด้วยสีด�ำ ทางเข้าแผงรับรังสีดวงอาทิตย์
แต่่ละด้้านใช้้พััดลมของคอยล์์เย็็นเครื่่� องปรัับอากาศเป่่า
อากาศเข้้าแผงรัับรัังสีีดวงอาทิิตย์์มีีขนาดใบพััด 6 × 8 นิ้้�ว
2 ใบพัด ปรับแรงลมได้ 2 ระดับ คือ ระดับสูง (มีอัตราการ
ไหลอากาศ 0.124 กิโลกรัม/วินาที) และระดับต�่ำ (มีอัตรา
การไหลอากาศ 0.010 กิิโลกรััม/วิินาทีี) มีีช่่องระบายอากาศ
ขนาด 20 × 20 เซนติิเมตร อยู่่�ที่่�ผนัังด้้านหน้้าและผนััง
ด้านหลังของแห้งอบแห้งด้านละ 1 ช่อง การทดลองใช้สาย
เทอร์โมคัปเปิลชนิด K เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์อากาศ
ยี่ห้อ Primus รุ่น HM-004-01 ค่าความผิดพลาด ±2% RH
เครื่องวัดรังสีดวงอาทิตย์ยี่ห้อ Kipp & Zonen รุ่น CMP11
ค่าความผิดพลาด ±2% ต่อเข้าเครื่องบันทึกข้อมูล (Data
Logger) ยี่ห้อ Yokogawa รุ่น MV 2000 ค่าความผิดพลาด
±0.15% ส�ำหรับวัดค่าอุณหภูมิและ ±0.05% ส�ำหรับวัดค่า
ความชืน้ สัมพัทธ์ เครือ่ งชัง่ น�้ำหนัก ยีห่ อ้ Ohaus รุน่ PA4102
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ตัวอย่างของตัวแทนยางแผ่นในตู้ท้ังหมด บันทึกค่ามวลยาง
แผ่นทุกๆ 1 ชั่วโมง ในวันที่ 1 ส่วนวันที่ 2 เป็นต้นไปบันทึก
ทุกๆ 2 ชั่วโมง จนกว่ายางแผ่นจะแห้งเนื้อยางแผ่นใส่ทั่ว
ตลอดทั้งแผ่น การอบแห้งวันที่ 1 มีอัตราการไหลอากาศใน
ห้องอบแห้ง 0.248 กิโลกรัม/วินาที การอบแห้งวันที่ 2–5
อัตราการไหลอากาศในห้องอบแห้ง 0.020 กิโลกรัม/วินาที
ทดลองในช่วงเวลา 09.00–16.00 นาฬิกา ของแต่ละวันใน
เดือนมีนาคม
2.3.1 การวิเคราะห์ความชื้นของยางแผ่น
ความชื้นมาตรฐานแห้ง (Moisture Content on Dry
Basis) เป็นอัตราส่วนของมวลน�้ำในวัสดุตอ่ มวลแห้งของวัสดุ
ค�ำนวณได้จากสมการที่ (1) [1], [3], [12]

Solar radiation

(1)
รูปที่ 2 ต�ำแหน่งวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อากาศ
ของการทดลอง
ค่าความผิดพลาด ±0.01 กรัม เครื่องวัดความเร็วลม ยี่ห้อ
DIGICON รุ่น DA-40 ค่าความผิดพลาด ±5%
2.3 วิธีการทดลอง
การทดลองมีการวัดค่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม (Tambient)
อุณหภูมิทางออกจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ทางด้านทิศ
ตะวันออก (T1) อุณหภูมิทางออกจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย์
ทางด้านทิศตะวันตก (T2) อุณหภมู กิ ลางหอ้ งอบแหง้ (T3) และ
อุณหภูมิเฉลี่ยทางออกของห้องอบแห้งที่ช่องระบายอากาศ
ทั้ง 2 ด้าน (T4) วัดค่าความชื้นสัมพัทธ์อากาศสิ่งแวดล้อม
(RHambient) และความชื้นสัมพัทธ์อากาศกลางห้องอบแห้ง
(RH1) ดังแสดงในรูปที่ 2 บันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์
อากาศ และรังสีดวงอาทิตย์ทุกๆ 1 นาที วัดค่าความเร็ว
การไหลของอากาศที่ต�ำแหน่งช่องระบายอากาศของห้อง
อบแห้ง แขวนยางแผ่นแบบ 2 ชัน้ (ชัน้ บนและชัน้ ล่าง) ชัน้ ละ
20 แผ่น มีระยะห่างระหว่างแผ่น 12 เซนติเมตร น�ำยางแผ่น
4 แผ่น (ชั้นบน 2 แผ่น และชั้นล่าง 2 แผ่น) เป็นยางแผ่น

เมื่อ

Md คือ ความชื้นมาตรฐานแห้ง (%)
mw คือ มวลน�้ำของวัสดุ (g)
md

คือ มวลแห้งของวัสดุ (g) โดยการอบที่อุณหภูมิ
103°ซ 72 ชั่วโมง [12], [13]
mt คือ มวลที่เวลาใดๆ ของวัสดุ (g)
อัตราส่วนความชื้น (Moisture Ratio) เป็นอัตราส่วน
ของปริ ม าณความชื้ น ที่ ยั ง คงเหลื อ อยู ่ ใ นวั ส ดุ ต ่ อ ปริ ม าณ
ความชื้นในวัสดุเริ่มต้น [14] ค�ำนวณได้จากสมการที่ (2)
(2)
เมื่อ

MR คือ อัตราส่วนความชื้น (Dimensionless)

Mt คือ ความชื้นที่เวลาใดๆ ของวัสดุ (g water/g dry

matter)

Mi คือ

matter)

ความชื้นเริ่มต้นของวัสดุ (g water/g dry

Meq คือ

ความชื้นสมดุลของวัสดุที่สภาวะการอบแห้ง
(g wate r/g dry matter)
ความชืน้ สมดุลของวัสดุเป็นค่าทีบ่ อกถึงปริมาณน�้ำทยี่ งั
เหลืออยู่ในวัสดุภายใต้ความชื้นสัมพัทธ์อากาศที่อบแห้ง
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ซึ่ ง เกิ ด สภาวะสมดุ ล ของไอน�้ำในอากาศกั บ ไอน�้ำในวั ส ดุ
และเนื่ อ งจากความชื้ น สมดุ ล ของวั ส ดุ มี ค ่ า น้ อ ยมากเมื่ อ
เปรีียบเทีียบกัับความชื้้�นที่่�เวลาใดๆ ของวััสดุุและความชื้้�น
เริ่่�มต้้นของวััสดุุ [15], [16] จึึงไม่่พิิจารณาค่่าความชื้้�นสมดุุล
ของวััสดุุที่่�สภาวะการอบแห้้งในสมการที่่� (2) ทำำ�ให้้สามารถ
หาอััตราส่่วนความชื้้�นได้้จากสมการที่่� (3)
(3)
อัตราการอบแห้ง (Drying Rate) คือ สัดส่วนการ
เปลีย่ นแปลงของปริมาณความชืน้ ในวัสดุกบั ช่วงเวลาค�ำนวณ
ได้จากสมการที่ (4) [10], [15], [17], [18]
(4)
เมื่อ

DR คือ อัตราการอบแห้ง (g water/g dry matter-h)

Mt คือ

matter)

ความชื้นของวัสดุที่เวลาใดๆ (g water/g dry

Mt+∆t

คือ ความชื้นของวัสดุก่อนการอบแห้งในช่วง
เวลา ∆t (g water/g dry matter)
∆t คือ ช่วงเวลาที่ใช้ในการอบแห้ง (h)
2.3.2 การวิเคราะห์พลังงาน
ประสิทธิแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ (Collector Efficiency)
เป็นอัตราส่วนพลังงานความร้อนที่ได้รับจากแผงรับรังสี
ดวงอาทิตย์ตอ่ พลังงานความรอ้ นจากแสงอาทิตย์ทตี่ กกระทบ
บนแผงรั บ รั ง สี ด วงอาทิ ต ย์ ภายใต ้ ส มมติ ฐ านไม่ คิ ด การ
แผ่รงั สีความรอ้ นออกจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ พิจารณาค่า
ประสิทธิแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ด้านทิศตะวันออกกับค่า
ประสิทธิแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ด้านทิศตะวันตกของเครื่อง
อบแห้งแยกออกจากัน ค�ำนวณไดจ้ ากสมการที่ (5) [19], [20]
และสมการที่ (6) [21]
(5)
(6)
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เมื่อ ηc คือ ประสิทธิภาพของแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ (%)
c คื อ พลั ง งานความร ้ อ นที่ ไ ด ้ รั บ จากแผงรั บ รั ง สี
ดวงอาทิตย์ (W)
Ac คือ พื้นที่ผิวของแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ (m2)
I คื อ รั ง สี ด วงอาทิ ต ย์ ที่ ต กกระทบบนแผงรั บ รั ง สี
ดวงอาทิตย์ (W/m2)
air คือ อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ (kg/s)
Cp, air คือ ความร้อนจ�ำเพาะของอากาศ (J/kg °C)
T c, o คื อ อุ ณ หภู มิ อ ากาศที่ ท างออกแผงรั บ รั ง สี
ดวงอาทิตย์ (°C)
T c, i คื อ อุ ณ หภู มิ อ ากาศที่ ท างเข ้ า แผงรั บ รั ง สี
ดวงอาทิตย์ (°C)
3
air คือ ความหนาแน่นของอากาศ (kg/m )
คือ อัตราการไหลเชิงปริมาตรของอากาศ (m3/s)
ประสิ ท ธิ ภ าพทางความร้ อ นของระบบการอบแห้ ง
(Thermal Efficiency of Drying System) เป็นอัตราส่วน
ของพลังงานที่ใช้ในการระเหยความชื้นต่อพลังงานที่ให้กับ
ระบบการอบแหง้ โดยไม่พจิ ารณาความรอ้ นสัมผัส (Sensible
Heat) ของยางแผ่นและน�้ำในเนื้อยาง ค�ำนวณได้จากสมการ
ที่ (7) [10], [20] และสมการที่ (8) [22]
(7)
(8)
เมื่่�อ ηth คืือ ประสิิทธิิภาพทางความร้้อนของระบบการ
อบแห้ง (%)
Eevap คือ พลังงานที่ใช้ในการระเหยความชื้น (Wh)
Einput คือ พลังงานที่ให้กับระบบการอบแห้ง (Wh)
mevap คือ ความชืน้ ทีร่ ะเหยออกจากวัสดุในกระบวนการ
อบแห้ง (kg)
h fg คื อ พลั ง งานความร้ อ นแฝงของการระเหย
กลายเป็นไอของน�้ำ (Wh/kg) เท่ากับ 661.861 Wh/kg
(2382.70 kJ/kg) ที่ อุ ณ หภู มิ ท างออกของห้ อ งอบแห้ ง
50°C ซึ่ง 1 kWh = 3.6 MJ
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คือ ก�ำลังงานไฟฟ้าของพัดลมระบายอากาศ (W)
t คือ เวลาที่ใช้ในการอบแห้ง (h)
mi คือ มวลของวัสดุก่อนการอบแห้ง (kg)
mf คือ มวลของวัสดุหลังการอบแห้ง (kg)
ความสิ้นเปลืองพลังงานจ�ำเพาะ (Specific Energy
Consumption; SEC) เป็นอัตราส่วนของพลังงานที่ใช้ใน
ระบบอบแห้งต่อความชื้นที่ระเหยออกจากวัสดุในระหว่าง
กระบวนการอบแห้ง ค�ำนวณได้จากสมการที่ (9) [9], [20]
f

(9)
เมื่อ SEC คือ ความสิ้นเปลืองพลังงานจ�ำเพาะ (Wh/kg)
Et คือ พลังงานทั้งหมดที่ใช้ในระบบอบแห้ง (Wh)
ความสิ้ น เปลื อ งพลั ง งานไฟฟ้ า จ�ำเพาะ (Specific
Electrical Energy Consumption; SEEC) เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าทีใ่ ช้ในการระเหยความชืน้ 1 กิโลกรัม ของวัสดุทอี่ บแหง้
ค�ำนวณได้จากสมการที่ (10) [23], [24]
(10)

รูปที่ 3 ไดอะแกรมการไหลเอ็กเซอร์จีของห้องอบแห้ง
(11)
เอ็กเซอร์จีไหลเข้าห้องอบแห้งค�ำนวณได้จากสมการที่ (12)
(12)
เมื่อ Exdci คือ เอ็กเซอร์จีไหลเข้าห้องอบแห้ง (W)
da คือ อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศที่ใช้ในการ
อบแห้ง (kg/s)
Cp, da คือ ความร้อนจ�ำเพาะเฉลี่ยของอากาศแห้ง
ที่ใช้ในการอบแห้ง (J/kg °C)
Tdci คือ อุณหภูมิอากาศที่ไหลเข้าห้องอบแห้ง (°C)
Ta คือ อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม (°C)
เอ็กเซอร์จีไหลออกจากห้องอบแห้งค�ำนวณได้จาก
สมการที่ (13)

เมื่อ SEEC คือ ความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าจ�ำเพาะ
(Wh/kg)
Ec คือ พลังงานไฟฟ้าทีใ่ ชใ้ นกระบวนการอบแหง้ (Wh)
2.3.3 การวิเคราะห์เอ็กเซอร์จี
เอ็กเซอร์จคี �ำนวณไดจ้ ากสมบัตขิ องสารท�ำงานตัวกลาง
ภายใต้สมมติฐานอากาศเป็นแก๊สอุดมคติ มีสภาวะการไหล
คงตัว (Steady Flow) ไม่พจิ ารณาการเปลีย่ นแปลงความดัน
ระหว่างทางเข้าและทางออกของห้องอบแห้ง ไม่พิจารณา
(13)
การเปลี่ยนแปลงความชื้นในอากาศที่ออกจากห้องอบแห้ง
เนือ่ งจากการระเหยความชืน้ ของยางแผ่น ความแตกต่างของ
เอ็กเซอร์จีไหลเข้าและไหลออกของห้องอบแห้งมีค่าเท่ากับ เมื่อ Exdco คือ เอ็กเซอร์จีไหลออกจากห้องอบแห้ง (W)
Tdco คือ อุณหภูมิอากาศที่ไหลออกห้องอบแห้ง (°C)
ผลรวมของการสูญเสียเอ็กเซอร์จีทางความร้อน (Thermal
ในระหว่างกระบวนการอบแห้งเอ็กเซอร์จีที่สูญเสีย
Exergy Loss) และเอ็ ก เซอร์ จี ที่ ถู กท�ำลายเนื่ อ งจาก
กระบวนการย้อนกลับไม่ได้ (Exergy Destroyed Due to ค�ำนวณได้จากสมการที่ (14)
Irreversibility) ดังในรูปที่ 3 เอ็กเซอร์จีค�ำนวณได้จาก
(14)
สมการที่ (11) [6], [7], [9], [25]–[27]
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ประสิทธิภาพเอ็กเซอร์จีค�ำนวณได้จากอัตราส่วนของ
เอ็กเซอร์จีที่ใช้ในการอบแห้งของวัสดุต่อเอ็กเซอร์จีของ
อากาศในการอบแห้งที่จ่ายเข้าไปในห้องอบแห้ง สามารถ
อธิบายได้โดยอัตราส่วนของเอ็กเซอร์จไี หลออกต่อเอ็กเซอร์จี
ไหลเขา้ หอ้ งอบแห้ง ประสิทธิภาพเอ็กเซอร์จขี องห้องอบแหง้
ค�ำนวณได้จากสมการที่ (15)
(15)
เมื่อ ηEx คือ ประสิทธิภาพเอ็กเซอร์จี (%)
3. ผลการทดลอง
การทดลองอบแห้งยางแผ่นวันที่ 1 มีอัตราการไหล
อากาศในห้องอบแห้ง 0.248 กิโลกรัม/วินาที อุณหภูมิ
ทางออกจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ทางด้านทิศตะวันออก
มี ค ่ า ต�่ ำ สุ ด และสู ง สุ ด อยู ่ ใ นช่ ว ง 35–43°ซ อุ ณ หภู มิ ท าง
ออกจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ทางด้านทิศตะวันตกอยู่ใน
ช่วง 33–40°ซ อุณหภูมกิ ลางห้องอบแห้งอยูใ่ นช่วง 32–40°ซ
อุณหภูมิเฉลี่ยทางออกของห้องอบแห้งทั้ง 2 ด้าน อยู่ในช่วง
32–40°ซ ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ก ลางห ้ อ งอบแห ้ ง อยู ่ ใ นช่ ว ง
44–72% อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมอยู่ในช่วง 31–33°ซ ความชื้น
สัมพัทธ์สงิ่ แวดล้อมอยูใ่ นช่วง 39–54% รังสีดวงอาทิตย์อยูใ่ น
ช่วง 428–1089 วัตต์/เมตร2 วันที่ 2–5 มีอตั ราการไหลอากาศ
ในห้องอบแห้ง 0.020 กิโลกรัม/วินาที อุณหภูมิทางออกจาก
แผงรั บ รั ง สี ด วงอาทิ ต ย์ ท างด ้ า นทิ ศ ตะวั น ออกอยู่ ใ นช่ ว ง
34–56°ซ อุณหภูมิทางออกจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ทาง
ด้านทิศตะวันตกอยู่ในช่วง 33–54°ซ อุณหภูมิกลางห้อง
อบแห้งอยู่ในช่วง 34–54°ซ อุณหภูมิเฉลี่ยทางออกของห้อง
อบแห้งทั้ง 2 ด้าน อยู่ในช่วง 33–51°ซ ความชื้นสัมพัทธ์
กลางห้องอบแห้งอยู่ในช่วง 27–72% อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม
อยู่ในช่วง 30–34°ซ ความชื้นสัมพัทธ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในช่วง
37–60% รังสีดวงอาทิตย์อยู่ในช่วง 136–1042 วัตต์/เมตร2
ดังแสดงในรูปที่ 3–5 และตารางที่ 1 พบว่า ที่อัตราการไหล
อากาศสูงอุณหภูมิในห้องอบแห้งจะต�่ำลงเนื่องจากที่อัตรา
การไหลอากาศสูงจะพาความร้อนออกจากห้องอบแห้งสูง
ตามไปด้วย

รูปที่ 3 อุณหภูมิของการอบแห้ง

รูปที่ 4 ความชื้นสัมพัทธ์อากาศของการอบแห้ง

รูปที่ 5 ค่ารังสีดวงอาทิตย์ของการอบแห้ง
จากรูปที่ 9 ประสิทธิภาพแผงรับรังสีดวงอาทิตย์วนั ที่ 1
มีค่าต�่ำสุดและสูงสุดอยู่ในช่วง 16–54% จะสูงกว่าวันที่ 2–5
มีค่าอยู่ในช่วง 2–10% เนื่องจากที่อัตราการไหลอากาศสูง
จะท�ำให้ประสิทธิภาพแผงรับรังสีดวงอาทิตย์สูงขึ้นแต่ก็ไม่ได้
ท�ำใหอ้ ณ
ุ หภมู ใิ นหอ้ งอบแหง้ สงู ขึน้ ตาม และพบว่า การอบแหง้
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ตารางที่ 1 สมรรถนะของเครือ่ งอบแหง้ พลังงานแสงอาทิตย์
		 ในการอบแห้งยางแผ่น
ตัวแปร
วันที่ 1
วันที่ 2–5
Mass flow rate of solar collector, 0.124
0.010
East (kg/s)
Mass flow rate of solar collector, 0.124
0.010
West (kg/s)
Mass flow rate of drying chamber 0.248
0.020
(kg/s)
T1 (°C)
35–43
34–56
T2 (°C)
33–40
33–54
T3 (°C)
32–40
34–54
T4 (°C)
32–40
33–51
Tambient (°C)
31–33
30–34
RH1 (%)
44–72
27–72
RHambient (%)
39–54
37–60
Solar Radiation (W/m2)
428–1089 136–1042
DR (g water/g dry matter h)
0.0032– 0.0002–
0.0893
0.0031
Collector efficiency, East (%)
30–54
3–10
Collector efficiency, West (%)
16–50
2–10
Exergyinlet (W)
40–246
4–91
Exergyoutlet (W)
5–166
2–77
Exergyloss (W)
18–81
1–43
Exergy efficiency (%)
12–79
42–94
ηth (%)
2.11
SEC (Wh/kg)
31369.27
SEEC (Wh/kg)
465.77
Mass Before Drying (kg)
42.864
Mass After Drying (kg)
36.615
Md Before Drying (%)
20.66
Md After Drying (%)
0.49

วันที่ 1 อัตราการไหลอากาศสูงจะเห็นความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ดา้ นทิศตะวันออกกับดา้ น
ทิศตะวันตกโดยที่แผงรับรังสีดวงอาทิตย์ด้านทิศตะวันออก
จะมีประสิทธิภาพสงู กว่าดา้ นทิศตะวันตกตัง่ แต่เวลา 09:30–
13:30 นาฬิกา แต่การอบแหง้ วันที่ 2–5 อัตราการไหลอากาศ

ต�่ำลงประสิทธิภาพแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ด้านทิศตะวันออก
กับด้านทิศตะวันตกก็จะต�่ำลงไปด้วยและมีค่าใกล้เคียงกัน
นอกจากนีก้ ารอบแห้งวันที่ 1 อัตราการไหลของอากาศ 0.124
กิโลกรัม/วินาที มีค่าประสิทธิภาพแผงรับรังสีดวงอาทิตย์
สงู สุด 54% สงู กว่างานวิจยั ของ Fudholi และคณะ [7] ทีอ่ ตั รา
การไหลอากาศ 0.13 กิโลกรัม/วินาที มีคา่ ประสิทธิภาพแผงรับ
รังสีดวงอาทิตย์สูงสุด 48%
จากรปู ที่ 6–8 ความชืน้ ยางแผ่น อัตราส่วนความชืน้ และ
อัตราการอบแห้งจะลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 2 ชั่วโมงแรก
ของการอบแห้งเนื่องจากเป็นการระเหยความชื้นที่ผิวของ
ยางแผ่นหลังจากนั้นความชื้นจะระเหยออกช้าๆ เนื่องจาก
เป็นการระเหยความชื้นในเนื้อยางแผ่นมายังผิวยางแผ่น
การอบแห้งวันที่ 1 อัตราการอบแห้งมีค่าต�่ำสุดและสูงสุด
อยู่ในช่วง 0.0032–0.0893 กรัมของน�้ำ/กรัมของวัสดุแห้งชั่วโมง การอบแห้งวันที่ 2–5 มีค่าอัตราการอบแห้งอยู่ในช่วง
0.0002–0.0031 กรัมของน�้ำ/กรัมของวัสดุแห้ง-ชั่วโมง เมื่อ
อบแหง้ ได้ 5 วัน ความชืน้ ยางแผ่นเหลือ 0.49% เครือ่ งอบแหง้
พลังงานแสงอาทิตย์มีค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจ�ำเพาะ
31369.27 วัตต์-ชัว่ โมง/กิโลกรัม ความสิน้ เปลืองพลังงานไฟฟ้า
จ�ำเพาะ 465.77 วัตต์-ชัว่ โมง/กิโลกรัม และประสิทธิภาพทาง
ความร้อนของเครื่องอบแห้ง 2.11% เครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ใชพ้ ลังงานไฟฟ้าในการอบแหง้ ยางแผ่นแต่ละครัง้
2.910 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง คิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้า 12 บาท (คิดที่
ค่าพลังงานไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย) นอกจากนีป้ ระสิทธิภาพทาง
ความรอ้ นของเครือ่ งอบแหง้ ของการทดลองอบแหง้ แต่ละวัน
มีคา่ 8.36%, 1.17%, 0.81%, 0.50% และ 0.20% ตามล�ำดับ
การอบแห้งในแต่ละวันมีประสิทธิภาพทางความร้อนของ
เครื่องอบแห้งต�่ำกว่าเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ของ
Dejchanchaiwong และคณะ [3] ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพทาง
ความรอ้ นของเครือ่ งอบแหง้ ของการทดลองแต่ละวัน 13.3%,
2.1%, 1.6% และ 1.3% ตามล�ำดับ เนือ่ งมาจากเครือ่ งอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ของการทดลองนี้มีปริมาตรห้องอบแห้ง
ที่น้อยกว่าและมีปริมาณยางแผ่นมากกว่าส่งผลให้ยางแผ่น
ระเหยความชืน้ ออกได้นอ้ ยกว่าแต่ใช้พน้ื ทีใ่ นการติดตัง้ เครือ่ ง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์น้อยกว่า 62.67%
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รูปที่ 6 ความชื้นของยางแผ่น

รูปที่ 7 อัตราส่วนความชื้นของยางแผ่น

รูปที่ 8 อัตราการอบแห้งของยางแผ่น
จากรปู ที่ 10 การอบแห้งวันที่ 1 เอ็กเซอร์จไี หลเขา้ หอ้ ง
อบแหง้ มีคา่ ตำ�่ สุดและสูงสุดอยูใ่ นช่วง 40–246 วัตต์ เอ็กเซอร์จี
ไหลออกอยู่ในช่วง 5–166 วัตต์ เอ็กเซอร์จีสูญเสียอยู่ในช่วง
18–81 วััตต์์ ประสิิทธิิภาพเอ็็กเซอร์์จีีอยู่่�ในช่่วง 12–79 วััตต์์
ส่่วนการอบแห้้งวัันที่่� 2–5 เอ็็กเซอร์์จีีไหลเข้้าห้้องอบแห้้ง
อยูใ่ นช่วง 4–91 วัตต์ เอ็กเซอร์จไี หลออกอยูใ่ นช่วง 2–77 วัตต์
เอ็กเซอร์จสี ญ
ู เสียอยใู่ นช่วง 1–43 วัตต์ ประสิทธิภาพเอ็กเซอร์จี
อยใู่ นช่วง 42–94 วัตต์ จะเห็นว่าการอบแหง้ วันที่ 1 เอ็กเซอร์จี
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รูปที่ 9 ประสิทธิภาพแผงรับรังสีดวงอาทิตย์

รูปที่ 10 เอ็ ก เซอร์ จี แ ละประสิ ท ธิ ภ าพเอ็ ก เซอร์ จี ข อง
กระบวนการอบแห้ง
ไหลเขา้ เอ็กเซอร์จไี หลออก และเอ็กเซอร์จสี ญ
ู เสียมีคา่ สงู กว่า
วันที่ 2–5 เนือ่ งจากมีอตั ราการไหลของอากาศไหลเขา้ มากกว่า
ในขณะที่มีอุณหภูมิอากาศไหลเข้าห้องอบแห้งต�่ำกว่า แต่
ประสิทธิภาพเอ็กเซอร์จีจะต�่ำกว่าการอบแห้งในวันที่ 2–5
เนื่องจากเอ็กเซอร์จีสูญเสียสูงท�ำให้ประสิทธิภาพเอ็กเซอร์จี
ตำ�่ ลง อัตราการไหลของอากาศทีไ่ หลเขา้ หอ้ งอบแหง้ มีผลต่อ
เอ็กเซอร์จีสูญเสียคือที่อัตราการไหลสูงเอ็กเซอร์จีสูญเสีย
ก็จะสูงด้วยส่งผลให้ประสิทธิภาพเอ็กเซอร์จีต�่ำลงและเมื่อ
อัตราการไหลของอากาศไหลเขา้ หอ้ งอบแหง้ นอ้ ยลงเอ็กเซอร์จี
สู ญ เสี ย ก็ จ ะน ้ อ ยลงตามไปด ้ ว ยส่ ง ผลให ้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เอ็กเซอร์จีสูงขึ้น เอ็กเซอร์จีไหลเข้าห้องอบแห้งจะสูงขึ้นเมื่อ
ประสิทธิภาพแผงรับรังสีดวงอาทิตย์สงู ขึน้ เนือ่ งจากอัตราการ
ไหลของอากาศที่สูงขึ้นและเอ็กเซอร์จีไหลเข้าห้องอบแห้ง
จะน้อยลงเมื่อประสิทธิภาพแผงรับรังสีดวงอาทิตย์น้อยลง
เนื่องจากอัตราการไหลของอากาศที่น้อยลง
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4. สรุป
การวิเคราะห์พลังงานและเอ็กเซอร์จขี องเครือ่ งอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ในการอบแห้งยางแผ่น การอบแห้งวันที่ 1
มีอตั ราการไหลอากาศสงู ท�ำใหอ้ ณ
ุ หภมู ใิ นหอ้ งอบแหง้ ตำ�่ กว่า
วันที่ 2–5 ทีม่ อี ตั ราการไหลตำ�่ เนือ่ งจากอัตราการไหลอากาศสูง
จะพาความร้อนออกจากหอ้ งอบแหง้ สงู ตามไปดว้ ย ในขณะที่
ประสิทธิภาพแผงรับรังสีดวงอาทิตย์วันที่ 1 มีอัตราการไหล
อากาศสูงท�ำให้ประสิทธิภาพแผงรับรังสีดวงอาทิตย์สูงกว่า
วันที่ 2–5 ที่มีอัตราการไหลต�่ำเนื่องจากที่อัตราการไหล
อากาศสูงจะท�ำให้ประสิทธิภาพแผงรับรังสีดวงอาทิตย์สงู ขึน้
แต่ก็ไม่ได้ท�ำให้อุณหภูมิในห้องอบแห้งสูงขึ้นตาม ความชื้น
ยางแผ่น อัตราส่วนความชื้น และอัตราการอบแห้งจะลดลง
อย่างรวดเร็วในช่วง 2 ชั่วโมงแรกของการอบแห้ง เนื่องจาก
เป็นการระเหยความชืน้ ทีผ่ วิ ของยางแผ่นหลังจากนัน้ ความชืน้
จะระเหยออกช้าๆ เนื่องจากเป็นการระเหยความชื้นในเนื้อ
ยางแผ่นมายังผิวยางแผ่น เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
มีคา่ ความสิน้ เปลืองพลังงานจ�ำเพาะ 31369.27 วัตต์-ชัว่ โมง/
กิโลกรัม ความสิน้ เปลืองพลังงานไฟฟ้าจ�ำเพาะ 465.77 วัตต์ชั่วโมง/กิโลกรัม และประสิทธิภาพทางความร้อนของเครื่อง
อบแห้ง 2.11% เอ็กเซอร์จีของการอบแห้งวันที่ 1 เอ็กเซอร์จี
ไหลเข้า เอ็กเซอร์จไี หลออก และเอ็กเซอร์จสี ญ
ู เสียมีคา่ อยใู่ น
ช่วง 40–246, 5–166 และ 18–81 วัตต์ ตามล�ำดับ มีคา่ สูงกว่า
วันที่ 2–5 มีคา่ อยใู่ นช่วง 4–91, 2–77 และ1–43 วัตต์ ตามล�ำดับ
เนื่องจากมีอัตราการไหลของอากาศไหลเข้าสูงกว่าในขณะที่
มีอุณหภูมิอากาศไหลเข้าห้องอบแห้งต�่ำกว่า แต่การอบแห้ง
วันที่ 1 มีประสิทธิภาพเอ็กเซอร์จีอยู่ในช่วง 12–79% ต�่ำกว่า
วันที่ 2–5 มีประสิทธิภาพเอ็กเซอร์จีอยู่ในช่วง 42–94%
เนื่องจากที่อัตราการไหลอากาศสูงเอ็กเซอร์จีสูญเสียก็จะสูง
ตามไปด้วยท�ำให้ประสิทธิภาพเอ็กเซอร์จีต�่ำลง
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