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ทฤษฎีการอบแหง

 การอบแหง คือ กระบวนการลดความชื้นซึ่งจะมีการถายเท

ความรอนและการถายเทมวลสารเกิดขึ้นพรอมๆ กัน ความรอนที่ทําให

น้ําระเหยออกจากวัสดุ สวนมากแลวได รับมาจากความรอนสัมผัสของ

อากาศ และการถายเทความรอนจะมีทั้งการนําความรอน การพาความรอน

และ การแผรังสี แตโดยทั่วไปแลวจะเปนการถายเทความรอน ดวย

การพาความรอนเปนหลัก ซึ่งในการอบแหงโดยทั่วไปมักอาศัยอากาศรอน

ในการอบแหง ความรอนจะถายเทจากอากาศรอนไปยังวัสดุ ซึ่งความรอน

สวนใหญจะถูกนําไปใช ในการระเหยน้ํา โดยของเหลวที่อยูภายในวัสดุ

จะเคล� อนที่ออกมายังผิววัสดุ ซึ่งเปนผลมาจากแรงตึงผิว สวนไอน้ํา

ในวัสดุจะเคล� อนที่เน� องจากความแตกตางของความเขมขนของความชื้น

และความดันไอ ที่ความแตกตางระหวางไอน้ําในวัสดุกับอากาศรอน 

ถาผิวของวัสดุมีน้ําอยูจํานวนมาก การลดลงของความเขมขนของไอน้ํา

ที่ผิวก็จะคงที่ สงผลใหอัตราการอบแหงคงที่ดวย และเม� อปริมาณน้ํา

ที่ผิวของวัสดุลดลงมาก อุณหภูมิและความเขมขนของไอน้ําที่ผิว

ยอมเปลี่ยนไป กลาวคืออุณหภูมิของวัสดุเพิ่มขึ้นทําใหความเขมขน

ของไอน้ําในวัสดุลดลง สงผลใหอัตราการอบแหงลดลง ความชื้นที่อยู

ระหวางอัตราการอบแหงคงที่และอัตราการอบแหงลดลงเรียกวา

ความชื้นวิกฤต และอัตราการอบแหงจะลดลงตลอดระยะเวลาการอบแหง
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จนกระทั่งความดันไอของของเหลวในวัสดุมีคาไมแตกตางกับความดันไอ

ของอากาศแวดลอมในการอบแหง ความชื้นที่จุดสุดทายนี้เรียกวา

ความชื้นสมดุล เปนจุดที่ไมมีการถายเทความชื้นอีกตอไป  อัตราการ

อบแหงแบงไดเปน 2 ชวง

 1. ชวงอัตราการอบแหงคงที่ การถายเทความรอนและมวลจะ

เกิดขึ้นที่ผิวนอกของวัสดุเทานั้น น้ําจะเกาะอยูที่ผิวของวัสดุเปนจํานวนมาก

เม� อเพิ่มความเร็วลมที่ไหลผานวัสดุ จะทําใหฟลมอากาศนิ่งมีความหนา

ลดลง เปนผลใหความตานทานตอการไหลของความรอนและมวล

ลดลงดวย เม� อเพิ่มอุณหภูมิของอากาศอบแหง จะทําใหความแตกตาง

ของอุณหภูมิระหวางที่ผิววัสดุและของกระแสอากาศที่ ไหลอยางอิสระ

มีมากขึ้น เปนผลใหการถายเทความรอนและมวลดีขึ้น

 2. ชวงอัตราการอบแหงลดลงการถายเทความรอนและมวลจะไม

จํากัดอยูเฉพาะที่ผิวนอกของวัสดุเทานั้น แตจะเกิดขึ้นภายในผิวและ

เนื้อวัสดุดวย เม� อเพิ่มอุณหภูมิของอากาศอบแหงจะทําใหความแตกตาง

ของอุณหภูมิมีมากขึ้นนอกจากน้ียังมีผลใหสัมประสิทธ์ิการแพรความชื้น

มีคาเพิ่มขึ้นดวย เม� อลดคาความชื้นสัมพัทธของอากาศอบแหงจะเปนผล

ใหเกิดความแตกตางระหวางอัตราสวนความชื้นเพิ่มขึ้นดวย ดังนั้นเม� อ

เพิ่มอุณหภูมิหรือลดความชื้นสัมพัทธของอากาศแลวเปนผลใหการ

ถายเทความรอนและมวลดีขึ้น เม� อเพิ่มความเร็วจะพบวาความหนาของ

ฟลมอากาศนิ่งมีคาลดลง เปนผลใหความตานทานลดลงเน� องจากความ

ตานทานที่ฟลมอากาศมีคานอยเม� อเทียบกับความตานทานตัวอ� น ดังนั้น

จึงไมมีผลตออัตราการถายเทความรอนและมวล
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ปจจัยที่มีผลตอการอบแหง

 1. ธรรมชาติของวัสดุ วัสดุเนื้อโปรงมีการเคล� อนของน้ําภายใน

วัสดุแบบผานแคบ ซึ่งเร็วกวาการแพรในวัสดุเนื้อแน�น ดังนั้นอาหารเนื้อ

โปรงจึงแหงเร็วกวาวัสดุที่มีเนื้อแน�น วัสดุที่มีน้ําตาลสูงจะมีความเหนียว

กีดขวางการเคล� อนที่ของน้ําจึงแหงชา สวนวัสดุที่มีการลวก นวดคลึง 

ทําใหเซลลแตกจึงแหงเร็วกวา

 2. ขนาดและภาพประกอบราง ขนาดและภาพประกอบรางมีผล

ตอพื้นที่ผิวตอน้ําหนัก เชน ภาพประกอบรางเหมือนกันขนาดเล็กจะมี

พื้นที่ตอน้ําหนักมากกวาขนาดใหญจึงแหงเร็วกวา แตทั้งนี้ตองคํานึงถึง

พื้นที่ผิวที่สัมผัสกับอากาศที่เคล� อนยายไอน้ําออกไปได ถาชิ้นเล็กมาก

ทับถมกันการระเหยเกิดไดเฉพาะพื้นที่ผิวที่สัมผัสกับอากาศจึงเกิดไดชา

ทั้งๆ ที่พื้นที่ตอหน�วยน้ําหนักมาก

 3. ตําแหน�งของอาหารในเตา น้ําในวัสดุที่สัมผัสกับลมรอน

ไดดีกวา หรือสัมผัสกับลมรอนที่มีความชื้นต่ํายอมระเหยไดดีกวา

 4. ความสามารถในการรับไอน้ําของอากาศรอน อากาศรอนที่มี

ไอน้ําอยูมากแลวจะรับไอน้ําไดนอยมีผลในชวงอัตราการทําแหงคงที่

 5. อุณหภูมิของอากาศรอน ถาอากาศมีความชื้นคงที่การเพิ่ม

อุณหภูมิเปนการเพิ่มความสามารถในการรับไอน้ํา จึงมีผลตออัตราการ

ทําแหงคงที่และอุณหภูมิที่สูงขึ้นทําใหการแพรกระจายของน้ําดีขึ้น จึงมี

ผลตอชวงการทําแหงลดลงดวย

 6. ความเร็วของลมรอน ลมรอนทําหนาที่ในการเคล� อนยายไอน้ํา

ออกไปดวย เม� อความเร็วลมเพิ่มขึ้นจึงเคล� อนยายไดดีขึ้น
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การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย

 การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยเปนการอบแหงผลิตภัณฑ

โดยใชความรอนจากพลังงานแสงอาทิตยเพ� อระเหยนํ้าจากผลิตภัณฑ

โดยทั่วไปจะอาศัยการพาความรอน การอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

แบบพาความรอนสามารถแบงได 2 แบบ คือแบบการไหลตามธรรมชาติ

ซึ่งอาศัยแรงลอยตัวเน� องจากการพาความรอน และการไหลแบบบังคับ

อากาศ ซึ่งอาศัยแรงดันจากพัดลมในการพาความรอนไปยังผลิตภัณฑ 

นอกจากนี้ยังอาจแบงชนิดของการอบแหงตามวิธีการรับรังสี โดย

สามารถแบงได 3 แบบ ไดแก แบบรับรังสีโดยตรง แบบรับรังสีโดยออม 

และแบบผสม
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หลักการทํางานของระบบอบแหง

แบบเรือนกระจก

 เมื่อมีรังสีดวงอาทิตย์ตกกระทบระบบอบแห้งจะส่งผ่าน

แผนโพลีคารบอเนตไปยังผลิตภัณฑ บางสวนจะตกกระทบพื้นของระบบ

อบแหง ทําภายในหองมีอุณหภูมิสูงขึ้น และแผรังสีอินฟราเรดออกมา

เน� องจากรังสีอินฟราเรดเปนรังสีคล� นยาว ซึ่งสวนมากไมสามารถ

ผานแผนโพลีคารบอเนตออกไปภายนอกไดจึงเก็บกักอยูภายในระบบ

อบแหง อุณหภูมิของหองอบแหงจึงสูงขึ้น และทําใหน้ําในผลิตภัณฑ

ระเหยออกมาและถูกพัดลมดูดอากาศดานหลังของระบบอบแหง

ดูดออกไปภายนอก อากาศแวดลอมจะไหลผานชองระบายอากาศ

ทางดานหนาเขามา ความชื้นของผลิตภัณฑจึงคอยๆลดลง เน� องจาก

ผลิตภัณฑไดรับพลังงานทั้งจากรังสีดวงอาทิตยตกกระทบโดยตรง และ

จากอากาศภายในหองอบแหง ดังนั้นจึงทําใหผลิตภัณฑแหงเร็วกวาการ

ตากแดดโดยวิธีธรรมชาติ นอกจากนี้ผลิตภัณฑยังไมถูกรบกวนจากพวก 

นก หนู แมลงตางๆ และการปนเปอนจากสิ่งสกปรกตางๆ

 

ที่มา นิรุธ ล้ําเลิศ. 2549

ลักษณะของระบบอบแหงแบบเรือนกระจก

นก หนู แมลงตางๆ และการปนเปอนจากสิ่งสกปรกตางๆ

ที่มา นิรุธ ล้ําเลิศ. 2549
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ลักษณะของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกรวมกับ

ระบบความรอนเสริมอินฟาเรดแกสเบอรเนอร

หลักการทํางานของโรงอบแหง

พลังงานแสงอาทิตยแบบ

เรือนกระจกรวมกับระบบความรอน

เสริมอินฟาเรดแกสเบอรเนอร

 โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกรับความรอน

จากพลังงานแสงอาทิตยทําใหมีอุณหภูมิอากาศสูงขึ้น อากาศรอนทําให

วัสดุอบแหงระเหยน้ําออกมา ความชื้นในโรงอบแหงถูกระบายออกไป

ภายนอกดวยพัดลมซึ่งใชพลังงานงานจากเซลลแสงอาทิตย ทําใหวัสดุ

อบแหงมีความชื้นลดลง ในวันที่สภาพอากาศไมมีแสงอาทิตยเราสามารถ

ใชแหลงความรอนเสริมจากระบบอินฟาเรดแกสเบอรเนอร เพ� อเพิ่ม

อุณหภูมิในโรงอบแหงได
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ลักษณะของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกรวมกับ

ระบบความรอนเสริมอินฟาเรดแกสเบอรเนอร

 

ขนาดของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกรวมกับ

ระบบความรอนเสริมอินฟาเรดแกสเบอรเนอร
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การดําเนินการกอสรางโรงอบแหง

พลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก

รวมกับระบบความรอนเสริม

อินฟาเรดแกสเบอรเนอร
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 1. การกอสรางโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก

โดยเทพื้นคอนกรีต โครงสรางโรงอบแหงและติดตั้งแผนโพลีคารบอนเนต
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 2. การสรางและติดตั้งระบบความรอนเสริมอินฟาเรดแกสเบอรเนอร



การทดสอบโรงอบแหง

พลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก

รวมกับระบบความรอน

เสริมอินฟาเรดแกสเบอรเนอร

 ทําการวัดอุณหภูมิในโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือน

กระจก โดยกําหนดจุดวัด 9 จุด แบงเปน 3 สวน คือ สวนหนา สวน

กลางและสวนหลังของโรงอบแหง แตละสวนมีจุดวัด 3 ระดับ คือ ดาน

ลาง ตรงกลางและดานบน ใชเทอร โมคัปเปล ชนิด K โดยตอเขากับ

เคร� องบันทึกอุณหภูมิ ยี่หอ YOKOGAWA ModelIM DXA 100 และ

เคร� องวัดความชื้นสัมพัทธยี่หอ TESTO Model 635-2ทําการเก็บขอมูล

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โดยแบงการทดสอบเปน 2 กรณี คือ กรณี

ใชพลังงานแสงอาทิตย เวลา 6.00 – 18.00 น. พบวา อุณหภูมิอากาศ

แวดลอมเฉลี่ย 29.0 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธอากาศเฉลี่ย 42.8 

เปอรเซนตอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยในโรงอบแหง 34.3 องศาเซลเซียส 

โดยมีอุณหภูมิในโรงอบแหงสูงสุด 49.6 องศาเซลเซียสที่เวลา 13.00 น.

เม� อพิจารณาในชวงเวลา 9.00 – 16.00 น. (การใชงานจริง) พบวา 

อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยในโรงอบแหง 40.7 องศาเซลเซียสดังนั้นผูทดสอบ

จึงกําหนดอุณหภูมิ 40.0 องศาเซลเซียส สําหรับกรณีใชความรอนเสริม 

เวลา 18.00 – 6.00 น. (เชาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559) พบวาอุณหภูมิ

อากาศแวดลอมเฉลี่ย 23.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธอากาศ

เฉลี่ย 56.5 เปอรเซนตอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยในโรงอบแหง 41.3 องศา

เซลเซียสและมีปริมาณการใชกาซหุงตมทั้งสิ้น11.8kgปริมาณการใช
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กาซหุงตม 0.98 กิโลกรัม/ชั่วโมง ที่ชวงเวลา 4.00 น. มีปริมาณการใช

กาซหุงตมสูงสุด 1.4 กิโลกรัม เม� อพิจารณาคาใชจายคาเชื้อเพลิง 1 ถัง 

มีกาซหุงตม 15 กิโลกรัม ราคาประมาณ 375 บาท (25 บาท/กิโลกรัม) 

ดังนั้นในการอบแหงดวยระบบความรอนเสริม 1 ครั้ง คิดเปนคาใชจาย 

11.8 x 25 = 295 บาท/ครั้ง
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การใชงานโรงอบแหง

พลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก

รวมกับระบบความรอนเสริมอินฟาเรด

แกสเบอรเนอร 

: กรณีแสงอาทิตยเพียงพอ

 กรณีแสงอาทิตยเพียงพอ เชน เวลากลางวัน หรือชวงเวลาที่

อุณหภูมิในโรงอบแหงเพียงพอกับความตองการ อากาศรอนที่ใช ในการ

อบแหงจะนํามาจากโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยฯ เพียงอยางเดียว 

มีขั้นตอนการใชงานดังนี้

การใชงานโรงอบแหง
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 1. เปดชองนําอากาศแวดลอมทั้งสองดาน

   

 2. ปดบานปรับลมของระบบความรอนเสริมอินฟาเรดแกสเบอรเนอร

   

 3. นําผลิตภัณฑที่ตองการอบแหงเขาโรงอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตยฯ

   

 4. ปดประตูโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยฯ รอจนผลิตภัณฑ

แหงตามความตองการจึงนําออกจากโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยฯ
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การใชงานโรงอบแหง

พลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก

รวมกับระบบความรอนเสริมอินฟาเรด

แกสเบอรเนอร 

: กรณีแสงอาทิตยไมเพียงพอ

 กรณีแสงอาทิตยไมเพียงพอ เชน ในวันที่ฝนตก ตอนกลางคืน 

หรือชวงเวลาที่อุณภูมิในโรงอบแหงไมเพียงพอ อากาศรอนที่ใช ในการ

อบแหงจะนํามาจากโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยฯ และอากาศรอน

จากระบบความรอนเสริมอินฟราเรดแกสเบอรเนอร มีขั้นตอนการ

ใชงานดังนี้

การใชงานโรงอบแหง
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 1. ปดชองนําอากาศแวดลอมทั้งสองดานเพ� อปองกันความรอน

สูญเสียออกสูภายนอกโรงอบแหง

   

 2. เปดบานปรับลมของระบบความรอนเสริมอินฟาเรดแกส

เบอรเนอร เพ� อใหอากาศแวดลอมไหลเขาไปรับความรอนจากระบบแกส

   

 3. ยกสะพานไฟที่บริเวณหองน้ํา (ททท.) ขึ้น
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 4. เปดตูควบคุมการทํางานของระบบความรอนเสริมอินฟาเรด

แกสเบอรเนอร

 5. ยกสะพานไฟที่อยูในตูควบคุมขึ้น พัดลมจะทํางานพรอมกับ

ปดประตูตูควบคุม

   

 6. เปดวาลวที่ถังแกสและวาลวปรับละเอียดที่ถังปรับตั้งคา

อุณหภูมิที่อุปกรณควบคุมอุณหภูมิ (40 ºC) โดยกดปุม Set ที่อุปกรณ

และกดปุมเคร� องหมายขึ้นลงเพ� อตั้งอุณหภูมิที่ตองการ แลวหมุนสวิตซ

ไปที่ปุม ON เพ� อใหระบบแกสทํางาน แกสจะติดและนําอากาศรอนไหล

ผานพัดลมไปตามทอเขาสูโรงอบแหง ระบบแกสจะหยุดเผาไหมเม� อ

อุณหภูมิภายในโรงอบแหงถึงคาที่ตั้งไวและจะเริ่มเผาไหมแกสอีกครั้ง

เม� ออุณหภูมิภายในโรงอบแหงต่ํากวาคาที่ตั้งไว
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 7. นําผลิตภัณฑที่ตองการอบแหงเขาโรงอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตยฯ

   

 8. ปดประตูโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยฯ รอจนผลิตภัณฑ

แหงตามความตองการจึงนําออกจากโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยฯ

 9. เม� อเลิกใชงาน ใหปดวาลวที่ถังแกส แลวหมุนสวิตซไปที่ปุม OFF

 10. เปดประตูตูควบคุม ยกสะพานไฟที่อยูในตูควบคุมลง จากนั้น

ยกสะพานไฟที่บริเวณหองน้ําลงเปนการเสร็จสิ้นการใชงาน

ขอควรระวัง

 1. ในระหวางการใชงานระบบความรอนเสริมอินฟาเรด

แกสเบอรเนอรในการอบแหง ผู ใชตองเฝาดูการทํางานของระบบ หาก

เกิดเหตุฝดปกติ เชน ระบบแกสดับเอง หรือไฟตก ใหรีบปดวาลวที่

ถังแกสและยกสะพานไฟที่อยูในตูควบคุมลง

 2. ควรเวนระยะหางในการวางถังแกสกับหองเผาไหมพอสมควร 

เพ� อปองกันอุบัติเหตุ
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การบํารุงรักษาโรงอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตยแบบเรือนกระจกรวมกับ

ระบบความรอนเสริมอินฟาเรด

แกสเบอรเนอร

 1. หมั่นตรวจและทําความสะอาดแผนโพลีคารบอเนตอยูเสมอ 

โดยใชผาเช็ดหรือฉีดพนน้ําหลังคาและผนังดานนอก

 2. หากพบรอยรั่วที่แผนโพลีคารบอเนตให ใชซิลิโคนใสอุด

รอยรั่วนั้น

 3. ตรวจการทํางานของพัดลมระบายอากาศอยูเสมอวาทํางาน

เปนปกติหรือไม เน� องจากถาพัดลมระบายอากาศมีปญหาจะสงผลกระทบ

ตอการอบแหงผลิตภัณฑ

 4. หมั่นตรวจและทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยอยูเสมอ

เน่ืองจากพัดลมระบายอากาศทํางานด้วยกระแสไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทิตย หากแผงสกปรกจะสงผลตอการระบายอากาศชื้นออกจาก

โรงอบแหง

 5. ตรวจสอบวาลวนิรภัย ของระบบแกส ถังแกสอยางสม่ําเสมอ

 6. ตรวจสอบระบบตอสายแก็สและหัวตอที่ถังแกส วามีจุดรั่วซึม

หรือไม หรือมีขอตอไมสนิทหรือไม โดยการใชน้ําสบู หรือน้ําผงซักฟอก 

ชโลมที่สายหรือขอตอ หากพบวามีฟองอากาศแสดงวามีการรั่วไหลของ

แกส
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 7. ตรวจสอบไฟฟารั่วที่ตูควบคุมการทํางานของระบบความรอน

เสริมอินฟาเรดแกสเบอรเนอร

 8. ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ใกลเคียงระบบความรอนเสริม

อินฟาเรดแกสเบอรเนอร เน� องจากหองเผาไหมมีอุณหภูมิสูงอาจเกิด

ไฟไหมได
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