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บทคัดย่อ 

งานวิจัยช้ินนี้ทางผู้วิจัยจัดท าข้ึนเพ่ือออกแบบสร้างและทดสอบเคร่ืองอบแห้งแก่นตะวันด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับฮีต
เตอร์ความร้อนแบบครีบ ห้องอบแห้งมีขนาด กว้าง 1.05 เมตร ยาว 1.55 เมตร สูง 1.4 เมตร โดยสารท างานท่ีใช้คือ  
เอทานอล และ R-404a ในอัตราการเติมสารท างาน 50 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณภายในชุดแลกเปล่ียนความร้อนขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางภายในท่อ 5 มิลลิเมตรแบบส่ันวงรอบท่ีมีวาล์วกันกลับท้ังหมด จากการทดลองพบว่าความช้ืนเร่ิมต้นของผลิตภัณฑ์
แก่นตะวันหัวสด ท่ีมีความหนา 5 มิลลิเมตร คือ 456.01 เปอร์เซ็นต์มาตรฐานแห้ง ความช้ืนสุดท้าย คือ 6.19 เปอร์เซ็นต์
มาตรฐานแห้ง โดยน้ าหนักเร่ิมต้นผลิตภัณฑ์แก่นตะวันหัวสด คือ 4 กิโลกรัม โดยการอบแห้งแก่นตะวันด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับฮีตเตอร์ความร้อนแบบครีบ น้ าหนักสุดท้ายคือ 0.760 กิโลกรัม และ 0.764 กิโลกรัม ของสารท างาน  
R-404a และ เอทานอล ตามล าดับ อุณหภูมิภายในเคร่ืองอบแห้ง สูงสุดเฉล่ียอยู่ท่ี 68.88 องศาเซลเซียส และ 83.83องศา
เซลเซียส ของสารท างาน R-404a และ เอทานอลตามล าดับ ประสิทธิภาพเคร่ืองอบแห้ง 93.29 เปอร์เซ็นต์ ค่าไฟท่ีใช้ในการ
ท าวิจัยในส่วนของพลังงานจากฮีตเตอร์ความร้อนแบบครีบร่วมกับชุดแลกเปล่ียนความร้อนโดยติดต้ังวาล์วกันกลับ ซ่ึงสาร
ท างานภายในท่อเติมสาร เอทานอล ใช้เวลาในการอบแห้ง 13 ช่ัวโมง และพลังงานความร้อนจากฮีตเตอร์ความร้อนแบบครีบ 
ร่วมกับชุดแลกเปล่ียนความร้อนโดยติดต้ังวาล์วกันกลับ ซ่ึงสารท างานภายในท่อเติมสารR-404a ใช้เวลาในการอบแห้ง 7 
ช่ัวโมง 30 นาที ระยะเวลาคืนทุน 2 เดือน 7 วัน 
ค ำส ำคัญ: เคร่ืองอบแห้ง ; แก่นตะวัน ; แผงรับรังสีแสงอาทิตย์ ; ฮีตเตอร์ 
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Abstract 

research was to testing Jerusalem Artichoke dryer by solar energy with coil finned heater. The heat drying 
chamber is 1.05 m × 1.55 m × 1.4 m. The CLOP/CV heat exchanger is made of copper tube with inner 
diameter of 5 mm .The working fluid is ethanol and R-404a, filled 50 percent by total volume. From 
experiment, the Jerusalem Artichoke  was dried from initial moisture content  456 %db to final moisture 
content 6 %db By initial weight of products was 4 kg. Jerusalem Artichoke dryer by solar dryer energy with 
coil finned heater. The final weight is 0.764 kg and 0.760 kg average maximum temperature were 68.88 oC 
and 83.83oC. The overall efficiency of dryer by using was 93.29%. The electricity in this research by coil 
finned heater with the CLOP/CV heat exchanger working fluid is ethanol was 11 hours in drying time. and 
by coil finned heater with The CLOP/CV heat exchanger working fluid is R-404a was 7 hours, 30 minutes  
in drying time. Payback period was is 2 month 7 days 
Keywords: solar dryer ;Jerusalem Artichoke ;solar collector ;Heater
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