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การอบแห้งปลาหมึกกะตอยโดยใช้แสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนร่วม 

 
สํารวย  ภูบาล* และ วลยัรัตน์  จนัทรวงศ์ 

 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยันี� ไดศ้ึกษาการอบแหง้ปลาหมึกกะตอยและเปรียบเทียบระหว่างการตากแดดกลางแจ้งกบัการตาก

ในตูอ้บที�มีอากาศร้อนจากตวัเกบ็รังสีอาทิตยแ์บบแผ่นราบไหลผ่าน โดยสร้างชุดทดลองประกอบดว้ยตูอ้บพลาสติกใส 

ปริมาตร 0.125 ลูกบาศก์เมตร และตวัเก็บรังสีอาทิตยแ์บบแผ่นราบ มีท่อลมต่อเชื�อมระหว่างตูอ้บและตวัเก็บรังสี

อาทิตย ์ตวัเกบ็รังสีอาทิตยแ์บบแผ่นราบมีรายละเอียดดงันี�  แผ่นดูดกลืนรังสีความร้อนทาํจากแผ่นทองแดง มีความหนา 

2 มิลลิเมตร ทาดว้ยสีดาํ พื�นที�รับแสงประมาณ 0.5 ตารางเมตร ผลิตภณัฑ์อบแห้งเป็นปลาหมึกกะตอยสด ปริมาณ 1 

กิโลกรัม ทาํการทดลองในช่วงเวลา 8.00 – 17.00 น. มีค่าความเขม้รังสีอาทิตยต์ลอดวนัเฉลี�ย 661 วตัต์ต่อตารางเมตร 

เริ�มตน้ปลาหมึกมีความชื�น 400 เปอร์เซ็นต ์มาตรฐานแหง้ ผลการวิจัยพบว่าหลงัการตากแดดกลางแจ้งกบัการตากใน

ตูอ้บที�มีอากาศร้อนจากตวัเกบ็รังสีอาทิตยแ์บบแผ่นราบ ผลิตภณัฑม์ีความชื�นเหลือ 170 และ 70 เปอร์เซ็นต์ มาตรฐาน

แห้ง โดยมีอตัราการลดความชื�นต่อชั�วโมงเป็น 23.4 และ 35.1 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั เมื�อนาํปลาหมึกไปอบต่อใน

หอ้งอบดว้ยความร้อนจากแก๊สเชื�อเพลิงจึงสามารถลดเวลาการอบแหง้จนไดผ้ลิตภณัฑม์ีความชื�นตามที�ตอ้งการ ทาํให้

การใช้พลังงานแก๊สเชื�อเพลิงลดลงโดยเฉลี�ยประมาณ 22.5 เปอร์เซ็นต์  จากการศึกษาประสิทธิภาพการอบแห้ง

ผลิตภณัฑ์เป็นรายชั�วโมงพบว่าประสิทธิภาพการอบแห้งลดลงเมื�อค่าความเขม้รังสีอาทิตยสู์งขึ�นแสดงว่าอตัราการ

อบแหง้มีค่าสมํ�าเสมอ และงานวิจยันี�มีค่าประสิทธิภาพการอบแหง้ โดยเฉลี�ย 31.0 เปอร์เซ็นต ์
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Drying of Katoy Squid Using Solar Thermal Energy 

 
Samruay  Puban* and Valairat  Chantawong 

 

 

Abstract 
 This research was aimed to study the dried baby squids (or called Katoy squids in Thai) and to compare 

the squids dried outdoors with those dried in the oven heated from a flat plate solar collector.  The experiment kit 

was developed including clear plastic chamber of 0.125 cubic meters as well as flat-plate solar collector. The 

chamber and the flat-plate solar collector are connected by a duct. The flat plate solar collector is composed of the 

sheet which absorbs the heat from the copper plate with a thickness of 2 mm.  This plate was painted black with the 

approximate area of 0.5 square meters. The one-kilogram squids were experimented during 8.00 - 17.00 hrs.  On 

average, the radiation intensity was over 661 watts per square meters. The squids, at first, indicated 400 percent 

moisture content. The results reveal that comparing the squids dried by the sunlight with those dried in the specific 

oven, the moisture content declined to 170 and 70 percent respectively. The rates of moisture reduction were 23.4 

and 35.1 percent per hour respectively. When the squids were further dried in the oven with the heat from gas until 

they showed the moisture as required, the drying time was lessen. Consequently, the gas consumption was reduced 

by an average of 22.5 percent. The study of the drying efficiency of the squids on hourly basis, it was found that the 

drying efficiency decreases as the radiation intensity increases. This indicates that the drying rate is invariant.  Also, 

the research pointed out the drying efficiency of 31.0 percent. 
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1. บทนํา 
พลงังานเป็นปัจจยัที�สาํคญัและมีความจาํเป็นต่อการ

ใช้เพื�อการพัฒนาประเทศ แต่ขณะนี� อัตราการใช้

พลังงาน (Energy growth) ต่ออัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ (Economic growth) ของประเทศไทยอยู่ที� 1.4 

: 1 สูงกว่าที�ควรจะเป็นในอตัรา 1 : 1 เนื�องจากการใช้

พลงังานเป็นไปอยา่งไม่เตม็ประสิทธิภาพเท่าที�ควรและ

ไม่คุ ้มค่า การใช้เชื�อเพลิง เช่น นํ� ามัน แก๊สธรรมชาติ 

เป็นไปค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื�อง ถึงแม้รัฐบาลจะมี

มาตรการออกมามากมายเพื�อแกปั้ญหาทางดา้นพลงังาน 

มาตรการหนึ�งที�รัฐบาลไดท้าํสําหรับการแกปั้ญหานี� คือ

การสนบัสนุนงานวิจยัการใชพ้ลงังานทดแทน [1] 

แสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนหนึ� ง ทั� งยงัเป็น

พลงังานหมุนเวียนเช่นเดียวกบัพลงังานลม พลงังานนํ� า 

พลงังานชีวมวล ฯลฯ ประเทศไทยมีศกัยภาพมากพอใน

การใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์พราะภูมิประเทศอยู่ในแถบ

เขตร้อ น มีค วามเ ข้มรัง สีอาทิ ตย์ค่อ นข้าง สูงแล ะ

สมํ�าเสมอ  เฉลี�ยตลอดปีประมาณ 17 เมกะจูลต่อตาราง

เมตรต่อวนั [2] 

การอบแหง้ผลิตภณัฑท์างการเกษตรโดยใชพ้ลงังาน

แสงอาทิตยเ์ป็นพลังงานความร้อนเสริมควบคู่ไปกับ

พลังงานจากเชื�อเพลิงฟอสซิล เช่น นํ� ามัน แก๊สหุงต้ม 

หรือพลังงานไฟฟ้า ทําให้สามารถประหยัดการใช้

เชื�อเพลิงได ้มีการศึกษาวิจัยในเรื�องนี� ในหลายประเด็น 

เช่น การทดสอบแบบจําลองการอบแห้งผลไม้ด้วย

แสงอาทิตย ์[3] การทดสอบเครื�องอบแห้งข้าวเปลือก

ตน้ทุนตํ�าดว้ยแสงอาทิตย ์[4] การลดความชื�นหัวหอม

โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ [5] การศึกษาทดลอง

ตะแกรงโลหะในการทาํแผ่นดูดกลืนรังสีอาทิตยเ์พื�อทาํ

อากาศร้อ น [6] ก ารศึกษา การบ่มใบ ยาสูบด้ว ย

แสงอาทิตย ์[7] การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ

แผ่นดูดรังสีเพื�อทาํตวัเก็บรังสีอาทิตยแ์บบแผ่นราบ [8] 

การศึกษาตวัเก็บรังสีอาทิตยต์ิดแผ่นครีบเพื�อทาํอากาศ

ร้อนในการอบแหง้ [9] เป็นตน้ 

ปัจจุบนัชาวประมงจบัสัตวป์ระเภทอาหารทะเล เช่น 

ป ล า  กุ ้ง  ห รื อ  ป ล า ห มึก  เ มื� อ ต้อ งก า ร ทํา ใ ห้ เ ป็ น

อาหารแห้งจะใชก้ารตากแดดผึ� งลมไว้กลางแจ้ง และ

ต่อจากนั� นจึงทาํการอบในห้องอบด้วยความร้อนจาก

แก๊สหุงตม้ (แก๊ส LPG) เพื�อให้ผลิตภณัฑ์แห้งเร็วและ

ถนอมรสชาติของอาหาร โดยเฉพาะปลาหมึกกะตอย ซึ� ง

เป็นสัตวอ์าหารทะเลที�มีนํ�าปะปนอยู่มาก การทาํให้เป็น

ปลาหมึกแหง้ ถา้ใชก้ารตากแดดจะตอ้งใชเ้วลาหลายวนั 

จึงตอ้งใชค้วามร้อนจากแก๊สหุงตม้เพื�อทาํให้ผลิตภณัฑ์

ประเภทนี� แห้งเร็วขึ� น ทําให้การอบแห้งปลาหมึกมี

ค่าใชจ่้ายด้านเชื�อเพลิงสูง และการตากแดดประเภท

อาหารสดมกัเกิดปัญหาในเรื�องของความสะอาด อาหาร

มีเชื�อรา แมลงวนัตอม รสชาติที�ไม่อร่อย 

จากปัญหาดงักล่าว ชาวประมงจึงนาํปลาหมึกสดไป

ทาํการอบแห้งในห้องอบดว้ยความร้อนจากแก๊สหุงตม้

ในทนัที เพื�อตอ้งการใหป้ลาหมึกแหง้เร็วขึ�น และไม่เกิด

เชื�อรา จึงจาํเป็นตอ้งใชเ้ชื�อเพลิงมาก ทาํให้ตน้ทุนของ

ผลผลิตสูง ดังนั� นแนวความคิดของงานวิจัยนี� จะใช้

พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เป็นพลงังานความ

ร้อนร่วม โดยปลาหมึกที�รอการอบแห้งดว้ยความร้อน

จากแก๊สหุงตม้จะอยูใ่นตูอ้บโปร่งแสงเพื�อรับความร้อน

จากแสงอาทิตยโ์ดยตรงส่วนหนึ�ง และความร้อนอีกส่วน

หนึ�งจะไดจ้ากการไหลผ่านของอากาศร้อนที�ผ่านตวัเก็บ

รังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบ ซึ� งอากาศที�ไหลผ่านตวัเก็บ

รังสีอาทิตยนี์�จะมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศบริเวณรอบขา้ง 

จึงคาดว่าการดึงนํ� าออกจากตวัปลาหมึกจะรวดเร็วกว่า
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การตากแดดอย่างเดียว นอกจากนั�นปลาหมึกถูกเก็บไว้

ในตู ้อบที� ป้องกันแมลงวันได้จึงสามารถรักษาความ

สะอาดไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

2. อุปกรณ์และวธิีดําเนินการ 
 การทดลองใชส้ถานที�ชั�นดาดฟ้าอาคาร 63 วิทยาลยั

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา้พระนครเหนือ เลขที� 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร ทาํการ

สร้างแบบจาํลองการอบแห้ง ประกอบดว้ยตูอ้บและตวั

เก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบ ตู ้อบขนาด 0.5x0.5x0.5 

ลูกบาศกเ์มตร (0.125 ลูกบาศกเ์มตร) ทาํจากแผ่นอคริลิค

ใส ติดพดัลมดูดอากาศจาํนวน 2 ตวั ใชไ้ฟฟ้า AC ขนาด 

1 วตัต์ ดูดอากาศร้อนผ่านตวัเก็บรังสีอาทิตยเ์ขา้มาใน

ตูอ้บแห้งที�มีปลาหมึกวางตากอยู่ ภายในตูอ้บมีชั�นวาง

ปลาหมึก 1 ชั�น ทาํจากเชือกตาข่ายและกรอบสแตนเลส 

ชุดตวัเก็บรังสีอาทิตยแ์บบแผ่นราบ ประกอบดว้ยแผ่น

ดูดกลืน รังสีควา มร้อน ทําจากแ ผ่นทองแดงหน า            

2 มิลลิเมตร ขนาดพื�นที� 0.5x1 ตารางเมตร ทาสีดํา 

ดา้นขา้งและใตแ้ผ่นดูดกลืนเป็นกรอบไม้ ใช้โฟมเป็น

ฉนวน ด้านบนปิดด้วยกระจกใสหนา 5 มิลลิเมตร 

ทั�งหมดวางอยู่บนโครงกรอบเหล็กฉาก มีช่องอากาศ

ไหลเขา้ กวา้งxยาว 0.07x0.5 ตารางเมตร (0.035 ตาราง

เมตร) ช่องอากาศไหลออกต่อเป็นท่อขนาดเส้นผ่าน

ศูนยก์ลาง 0.5 เมตร ปลายท่อผ่านเขา้ไปในตูอ้บ ทั�งหมด

วางอยูบ่นโครงกรอบเหลก็ท่อนสี� เหลี�ยม ชุดตวัเก็บรังสี

อาทิตยว์างเอียงทาํมุม 14 องศา หันแผงรับรังสีไปทาง

ทิศใต ้อุปกรณ์เครื�องมือวดัประกอบดว้ย เครื�องวดัความ

เข้มรังสีอาทิตย์ (Pyranometer) รุ่น MS-601 ค่าความ 

คลาดเคลื�อน  25 W/m2 ค่าความไว 7 mV/kWm-2, 

เครื�องบนัทึกขอ้มูล (Data logger) รุ่น DX 112 สัญญาณ

เข้าเป็นความเข้มรังสีอาทิตย์ว ัดเป็นแรงดันไฟฟ้าได้

ในช่วง -20 ถึง 20 mV ค่าความละเอียด 10 V ค่า

ความคลาดเคลื�อน 0.1% สัญญาณเขา้เป็นอุณหภูมิ วดั

ค่าไดใ้นช่วง -200 ถึง 1370C ค่าความละเอียด 0.1C 

ค่าความคลาดเคลื�อน 0.15%, เครื� องวัดความเร็วลม 

(Anemometer) รุ่น Model 45118 ใชห้น่วยการวดัเป็น 

m/s ในช่วง 0.5 – 28 m/s ค่าความละเอียด 0.1 m/s ค่า

ความคลาดเคลื�อน 3 % และ Thermocouple type K 

อ่านค่าอุณหภูมิในหน่วย C บนัทึกทศนิยม 1 ตาํแหน่ง 

 

 
 

รูปที� 1 ชุดทดลองประกอบดว้ยตูอ้บแหง้และตวัเก็บรังสี

อาทิตยแ์บบแผ่นราบ 

 

 
 

รูปที� 2 ตาํแหน่งการวดัอุณหภูมิอากาศและความเร็วลม 

1 2 

3 

5 
6 

4 



บทความวจิยั                                                                วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที� 11 ฉบบัที� 1  มกราคม – เมษายน  2558 

The Journal of Industrial Technology, Vol. 11, No. 1 January – April  2015 

 

82 

 จากรูปที� 2 ตาํแหน่งการวัดอุณหภูมิอากาศ และ

ความเร็วลม มีรายละเอียดตามตารางที� 1 

 
ตารางที� 1 ตาํแหน่งการวัดอุณหภูมิอากาศ และความ  
เร็วลม 

ตําแหน่งที� ปริมาณที�วดั 
1 อุณหภมิูและความเร็วของสภาพแวดลอ้ม 
2 อุณหภมิูและความเร็วช่องทางเขา้ตวัเก็บ

รังสี 
3 อุณหภมิูและความเร็วช่องทางออกตวัเก็บ

รังสี 
4 อุณหภมิูและความเร็วช่องทางเขา้ตูอ้บ 
5 อุณหภมิูภายในตูอ้บ 
6 อุณหภมิูและความเร็วช่องทางออกตูอ้บ 

 

 
 

รูปที� 3 ปลาหมึกกะตอยสดตากในตูอ้บแหง้และมีอากาศ
ร้อนจากตวัเกบ็รังสีอาทิตยไ์หลผ่าน 
 

 
 

รูปที� 4 ปลาหมึกกะตอยสดตากแดดกลางแจง้ 

 ทาํการทดลองระหว่างวนัที� 25 – 29 เม.ย. 2555 

ช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. เลือกแสดงผลวนัที�ให้ผล

การทดลองดีที�สุดโดยเลือกจากวนัที�มีค่าความเขม้รังสี

อาทิตย์ค่อนข้างสมํ�า เสมอ ใช้ปลาหมึกกะตอยสด          

1 กิโลกรัม เป็นตัวอย่างสําหรับการทดลอง ทาํการ

บนัทึกค่าเก็บขอ้มูลดงันี�  อุณหภูมิของอากาศที�ช่องทาง

เข้า -ออกตัว เก็บรังสี  อุณหภูมิแผ่นดูดรังสีอาทิตย ์

อุณหภูมิอากาศช่องทางเข้า-ออกตู ้อบ ความเร็วลมที�

ช่องทางเข้าตวัเก็บรังสี ความเร็วลมช่องทางเขา้-ออก

ตูอ้บ ความเขม้รังสีอาทิตย ์นํ� าหนักปลาหมึก ขอ้มูลต่าง 

ๆ ทาํการบนัทึกไวทุ้ก ๆ 1 ชั�วโมง 

 

3. ทฤษฎีหลกัการทํางานและการคาํนวณ 
 เมื�อแสงอาทิตย์ตกกระทบตัวเก็บรังสีผ่ านทาง

กระจกดา้นบน คลื�นรังสีความร้อนจะสะทอ้นกลบัไป

บางส่วนและบางส่วนทะลุผ่านแผ่นกระจกไปยงัแผ่น

ดูดกลืนรังสีความร้อนซึ� งทาํหน้าที�ดูดกลืนคลื�นความ

ร้อน สะสมความร้อนและถ่ายเทแลกเปลี�ยนความร้อน

กับอากาศที�ไหลผ่านมาทางช่องทางเข้าตัวเก็บรังสี

อาทิตย ์เมื�ออากาศไดรั้บความร้อนอุณหภูมิสูงขึ�นถูกพา

ความร้อนแบบบงัคบัดว้ยพดัลมดูดอากาศเขา้ไปในตูอ้บ

แห้งผ่านผลิตภณัฑ์และดูดความชื�นออกไป ขอ้มูลที�ได้

จากผลการทดลองนาํไปคาํนวณหาอตัราการลดความชื�น

และประสิทธิภาพการอบแหง้ 

 

3.1 การวัดความชื�นของผลิตภัณฑ์ 

 ความชื�นมาตรฐานเปียก (Wet basis) คืออตัราส่วน

มวลของนํ�าในผลิตภณัฑต์่อมวลผลิตภณัฑ์ชื�น มีสมการ

ดงันี�  

 
 

��  =  
����

��
  100 % (1) 
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 ความชื�นมาตรฐานแห้ง (Dry basis) คืออัตราส่วน

มว ล ข อ งนํ� า ใ น ผ ลิ ตภัณ ฑ์ต่อ มว ล ผ ลิ ตภัณ ฑ์แ ห้ ง             

มีสมการดงันี�  

 
 

��  =  
����

�
  100 % (2) 

 

 เมื�อ �� = ความชื�นมาตรฐานเปียก (%), �� = 

ความชื�นมาตรฐานแห้ง (%), ��  = มวลของผลิตภณัฑ์

ที�เวลาใด ๆ (kg) และ d = มวลผลิตภณัฑแ์หง้ (kg) 

 

3.2 ประสิทธิภาพการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

 ประสิทธิภาพการอบแหง้หาไดจ้ากอตัราการอบแห้ง

ต่อดว้ยอตัราการให้พลงังานในการอบผลิตภณัฑ์ และ

พลังงานที�ให้แก่ผลิตภัณฑ์คือพลังงานความร้อนจาก

แสงอาทิตย ์มีสมการดงันี�  

 
 h

���
 = 

�̇����

���
   100 % (3) 

   
 �̇  =  

��(�����)

���� ��
 (4) 

 

 เมื�อ h���= ประสิทธิภาพการอบแห้ง (%), �̇ = 

อตัราการอบแห้ง หาไดจ้ากสมการ (4) (kg/day), ℎ��  

= ความร้อนแฝงการกลายเป็นไอของนํ� า (kJ/kg), A = 

พื�นที�แผ่นดูดกลืนรังสีอาทิตย ์(m2), ��  = ความเขม้รังสี

อาทิตยร์วมรายวนั (kJ/m2/day) 

 

4. ผลการทดลอง 
 ไดศ้ึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการอบแห้งปลาหมึก ไดแ้ก่ 

อุณหภูมิอากาศ ความเร็วลม ความเขม้รังสีอาทิตย ์ซึ� งมี

ผลต่ออัตรากา รลดค วามชื� น ปลาห มึก แล ะศึกษ า

เปรียบเทียบผลการลดความชื�นของปลาหมึกกะตอย

ระหว่างการตากแดดกลางแจ้งและตากในตู ้อบที�มี

อากาศร้อนจากตวัเกบ็รังสีอาทิตยไ์หลผ่าน และสุดทา้ย

ไดศ้ึกษาถึงประสิทธิภาพการอบแห้งปลาหมึกกะตอย

จากเครื�องมือทดสอบชุดนี�  

 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที� 5 ปลาหมึกกะตอยหลังการอบจากตัวเก็บรังสี

อาทิตย ์(ก) และการตากแดดกลางแจง้ (ข) 

 

 จากรูปที� 5 ผลการเปรียบเทียบเนื�อปลาหมึกทาง

กายภาพจะเห็นว่า ปลาหมึกที�อบจากตวัเก็บรังสีอาทิตย์

อาทิตย ์(ก) มีสีเนื�อเขม้และแห้งกว่าปลาหมึกที�ผ่านการ

ตากแดดกลางแจง้ (ข) 
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4.1 การเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศและความเข้มรังสี

อาทิตย์รายชั�วโมง 

 
รูปที� 6 ผลการเปลี�ยนแปลงอุณหภูมิอากาศและความเขม้

รังสีอาทิตยร์ายชั�วโมง 

 

 จากกราฟรูปที� 6 เป็นผลการเปรียบเทียบอุณหภูมิ

อากาศและความเขม้รังสีอาทิตยเ์ป็นรายชั�วโมง กาํหนด

ตาํแหน่งการวดัค่าไว ้5 จุด ดงันี�  อุณหภูมิอากาศทางเขา้

ตวัเก็บรังสีอาทิตย์ (TC1), อุณหภูมิอากาศทางออกตัว

เก็บรังสีอาทิตย์ (TC2), อุณหภูมิอากาศทางเข้าตู ้อบ 

(TC3), อุณหภูมิอากาศทางออกตูอ้บ (TC4) และอุณหภูมิ

สภาพแวดลอ้ม (Ta) ผลการทดลองมีค่าเฉลี�ยเป็น 27.8, 

41.9, 40.3, 36.7 และ 26.7 องศาเซลเซียส ตามตาํแหน่ง

ที�บนัทึกไวต้ามลาํดบั มีค่าความเขม้รังสีอาทิตยร์ะหว่าง 

540-780 วตัตต์่อตารางเมตร คิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 661 

วัตต์ต่อตารางเมตร ผลการทดลองนี� วิ เคราะห์ได้ว่า 

อุณหภูมิอากาศที�เข้าตัวเก็บรังสีอาทิตย์มีอุณหภูมิต ํ�า

ใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิสภาพแวดลอ้ม เมื�ออากาศผ่านตวั

เกบ็รังสีอาทิตยท์าํใหม้ีอุณหภูมิสูงขึ�นโดยเฉลี�ยประมาณ 

50 เปอร์เซ็นต ์และอากาศที�เขา้สู่ตูอ้บมีอุณหภูมิใกลเ้คียง

กบัอากาศที�ออกจากตวัเก็บรังสีอาทิตย ์หลงัจากอากาศ

ร้อนเข้าสู่ตู ้อบทาํให้ความชื�นของปลาหมึกลดลงและ

อุณหภูมิของอากาศตํ�าลงเมื�อผ่านช่องทางออกตูอ้บไป 

อุณ หภู มิอ าก าศ ที� ออ กจ าก ตู ้อ บล ด ลงปร ะมาณ  9 

เปอร์เซ็นต ์เมื�อเทียบกบัอุณหภูมิอากาศที�เขา้ตูอ้บ 

 

4.2 การเปรียบเทียบความเร็วลมและความเข้มรังสี

อาทิตย์รายชั�วโมง 

 
รูปที� 7 ผลการเปลี�ยนแปลงความเร็วลมและความเข้ม

รังสีอาทิตยร์ายชั�วโมง 

 

 จากกราฟรูปที� 7 เป็นผลการเปรียบเทียบความเร็วลม

และความเขม้รังสีอาทิตยร์ายชั�วโมง กาํหนดตาํแหน่ง

การวดัค่าไว ้4 จุด ดงันี�  ความเร็วลมผ่านช่องทางเขา้ตวั

เกบ็รังสีอาทิตย ์(VC1), ผ่านช่องทางเขา้ตูอ้บ (VC2), ผ่าน

ช่ อ ง ท า ง อ อ ก ตู ้ อ บ  (VC3) แ ล ะ ค ว า ม เ ร็ ว ล ม

สภาพแวดลอ้ม (Va) ผลการทดลองมีค่าเฉลี�ยเป็น 1.3, 

2.0, 8.8 และ 0.9 เมตรต่อวินาที ตามตาํแหน่งที�บนัทึกไว้

ตามลาํดบั มีค่าความเข้มรังสีอาทิตยร์ะหว่าง 540-780 

วตัต์ต่อตารางเมตร คิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 661 วตัต์ต่อ

ตารางเมตร ผลการทดลองนี� วิเคราะห์ได้ว่าความเร็ว

อากาศจากช่องทางเขา้ตวัเก็บรังสีอาทิตยผ์่านมายงัช่อง

ทางเขา้ตูอ้บและออกที�ช่องทางออกตูอ้บ มีค่าสูงมากขึ�น

ตามลาํดับ ทั� งนี� เป็นเพราะว่าการไหลเวียนของอากาศ
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เป็นแบบบงัคบั มีพดัลมดูดอากาศติดไวท้ี�ช่องทางออก

จากตู ้อบ และสาเหตุอีกประการหนึ�งคือการไหลของ

อากาศผ่านช่องทางทั� งสามมีขนาดที�แตกต่างกัน ช่อง

ทางออกตูอ้บมีขนาดเล็กที�สุดในขณะที�ช่องทางเขา้ตัว

เก็บรังสีอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าช่องทางเขา้ตู ้อบและ

ช่องทางออกตู ้อบมาก เมื�อเทียบเป็นสัดส่วนแล้ว 

ความเร็วอากาศที�ผ่านออกจากตูอ้บมากกว่าที�เขา้ตวัเก็บ

รังสีอาทิตยโ์ดยเฉลี�ยประมาณ 6 เท่า ซึ� งเป็นผลมาจาก

พดัลมดูดอากาศที�ช่องทางออก เมื�อความเร็วลมผ่านออก

จากตู ้อบได้เ ร็วมากขึ� นจะสามารถลดความชื�นจาก

ปลาหมึกไดเ้ร็วมากขึ�นเช่นกนั 

 

4.3 การเปรียบเทียบอัตราการลดความชื�นการตากแดด

กลางแจ้งกับการตากในตู้อบที�ต่อกับตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 

 
รูปที� 8 ผลการเปรียบเทียบอตัราการลดความชื�นเมื�อตาก

แดดกลางแจง้ (MdS) กบัตากในตูอ้บที�ต่อกบัตวัเก็บรังสี

อาทิตย ์(MdC) 

 

 จากกราฟรูปที� 8 ช่วงเวลา 8.00 – 17.00 น. รวม       
9 ชั�วโมงค่าความเขม้รังสีอาทิตยร์ะหว่าง 540-780 วตัต์

ต่อตารางเมตร คิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 661 วตัต์ต่อตาราง
เมตร ผลการทดลองไดว้่า ทั�งสองกรณีผลิตภณัฑ์เริ�มตน้

มีค่าความชื�น 400 เปอร์เซ็นต์ มาตรฐานแห้ง หลงัจาก
นั� นผ ลิตภัณฑ์ค่อย ๆมีค่ าค วามชื� น ลดล งตามเ วล า

จนกระทั�งผลิตภัณฑ์มีค่าความชื�นเหลือ 170 และ         

70 เปอร์เซ็นต์ มาตรฐานแห้ง สําหรับการตากแดด
กลางแจ้งและการตากในตู ้อบที�มีตัวเก็บรังสีอาทิตย ์

ตามลาํดบั เมื�อวิเคราะห์จากค่าเฉลี�ยของขอ้มูลอตัราการ
ลดความชื�นมีแนวโน้มลดลงอย่างสมํ�าเสมอในทั�งสอง

กรณีจึงประมาณเป็นค่าเฉลี�ยด้วยกราฟเส้นตรงและ
ความชนัของกราฟบอกการลดความชื�นต่อชั�วโมงโดย

เฉลี�ยได ้ ผลการทดลองมีอตัราการลดความชื�นคิดเป็น

ต่อชั�วโมง เท่ากบั 23.4 และ 35.1 เปอร์เซ็นต์ จากกรณี
ทั�งสองตามลาํดับ จึงสรุปได้ว่าการตากผลิตภัณฑ์ใน

ตูอ้บที�มีอากาศร้อนจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์ไหลผ่านมี
อัตราการลดความชื� นมากกว่ าการตากผลิตภัณ ฑ์

กลางแจง้ธรรมดา คิดเป็น 49 เปอร์เซ็นต ์โดยเฉลี�ย 
 

4.4  ประสิทธิภาพการอบแห้งจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบ

แผ่นราบ 

 
รูปที� 9 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการอบแหง้ของตวัเก็บ
รังสีอาทิตยก์บัค่ารังสีอาทิตยร์ายชั�วโมง 

 

 จ า ก ก ร า ฟ รู ป ที�  9 เ ป็ น ผ ล จ า ก ก า ร คํา น ว ณ

ประสิทธิภาพการอบแหง้ของตวัเกบ็รังสีอาทิตยเ์ป็นราย

ชั�วโมง ค่าความเขม้รังสีอาทิตยร์ะหว่าง 540-780 วตัต์
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ต่อตารางเมตร เฉลี�ยประมาณ 661 วตัต์ต่อตารางเมตร 

พื�นที�รับแสง 0.5 ตารางเมตร และวางเอียงทาํมุม 14 

องศากับพื�นราบ ประสิทธิภาพการอบแห้งคาํนวณได้

จากอัตราการลดความชื�นต่อดว้ยอัตราพลงังานความ

ร้อนที�ไดจ้ากตวัเกบ็รังสีอาทิตย ์ผลการทดลองพบว่าเมื�อ

ค่ารังสีอาทิตยเ์พิ�มขึ�น ค่าประสิทธิภาพการอบแห้งกลบั

ตํ�าลง ทั� งนี� เ ป็นเพราะว่าอัตราการลดความชื�นของ

งานวิ จัย นี� ค่ อนข้างสมํ� า เสมอ เ มื�อคว ามร้อ นจา ก

แสงอาทิตย์เพิ�มขึ� นไม่ได้ทาํให้อัตราการลดความชื�น

สูงขึ� น ความร้อนที�เพิ�มขึ� นมีการสูญเสียออกไปไม่ได้

ก่อให้เกิดอัตราการลดความชื�นเพิ�มขึ� นจึงส่งผลให้

ประสิทธิภาพการอบแห้งตํ� าลงและงานวิจัย นี� ไ ด้

ประสิทธิภาพการอบแหง้ประมาณ 31.0 เปอร์เซ็นต์ โดย

เฉลี�ย 

 

5. สรุปผล 
จากผลการวิจัยสรุปไดว้่าการอบแห้งปลาหมึกกะ

ตอยโดยใชแ้สงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนร่วมใช้

อากาศร้อนที�ผ่านจากตวัเก็บรังสีอาทิตยแ์บบแผ่นราบ

สามารถลดความชื�นปลาหมึกได้เร็วขึ� น อีกทั� งทาํให้

ปลาหมึกสะอาด ไม่มีเชื�อราและแมลงวนัตอม การสร้าง

ตวัเกบ็รังสีอาทิตยท์าํไดไ้ม่ยุง่ยาก แผ่นดูดกลืนรังสีความ

ร้อนอาจใชแ้ผ่นสังกะสีหรือโลหะอื�นใดกไ็ดท้ี�เป็นตวันาํ

ความร้อนที�ดี ผลการวิจัยพบว่าหลงัจากนาํปลาหมึกที�

ตากแดดในตูอ้บผ่านตวัเกบ็รังสีอาทิตยไ์ปอบแห้งต่อใน

หอ้งอบโดยใชค้วามร้อนจากแก๊สเชื�อเพลิง ระยะเวลาใน

การอบจะสั� นลงกว่ าปลาหมึกที�ผ่ านการตากแดด

กลางแจ้งอย่างเดียว จึงช่วยลดการใชเ้ชื�อเพลิงลงและ

จากงานวิจัยได้ว่ าสามารถประหยัดเชื�อเพลิงลงได้

ประมาณ 22.5 เปอร์เซ็นต ์[10] 

6. กติตกิรรมประกาศ 
ผู ้วิ จัยขอขอบคุณ สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระ

นครเหนือ ที�ให้การสนับสนุนทุนวิจัยและขอขอบคุณ 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เสาวคนธ์ คุณวุฒิ ที�ไดใ้ห้ความ

ช่วยเหลือบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 
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