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บทความวิจัย

การอบแห้งรังไหมด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดรับรังสีอาทิตย์แบบผสม:
จลพลศาสตร์การอบแห้ง สมรรถนะเครื่องอบแห้ง และสมบัติเชิงกลของเส้นไหมดิบ
กลยุทธ ดีจริง* และ เอกสิทธิ์ สุทธะพินทุ
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการอบแห้งรังไหมด้วยเครือ่ งอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดรับรังสีอาทิตย์แบบ
ผสม ซึ่งจะพิจารณาจลนพลศาสตร์การอบแห้ง สมรรถนะเครื่องอบแห้งของการอบแห้งรังไหม และสมบัติเชิงกลของเส้นไหมดิบ
เครื่องอบแห้งมีส่วนประกอบหลัก คือ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นร่องรูปตัววี ห้องอบแห้ง และพัดลมใช้บังคับอากาศให้ไหลผ่านตัว
เก็บรังสีอาทิตย์และห้องอบแห้ง ทาการทดลองอบแห้งรังไหมจานวน 5 kg จากความชื้นรังไหมเริ่มต้นประมาณ 220%db จนเหลือ
ความชื้นสุดท้ายเท่ากับ 10%db ผลการทดลองด้านจลนพลศาสตร์การอบแห้ง พบว่า แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของ Midilli
Kucuk มีความเหมาะสมในการทานายการอบแห้ง ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้น เท่ากับ 9.54 x 10-10m2s-1 ด้านสมรรถนะ
เครื่องอบแห้ง พบว่า ประสิทธิภาพตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ประสิทธิภาพการอบแห้ง และ ประสิทธิภาพรวมของการอบแห้ง เท่ากับ
37.37, 12.01 และ 8.85% ตามลาดับ ผลการทดสอบสาวไหม พบว่า รังไหมอบแห้งมีเปอร์เซ็นต์การสาวง่ายสูงกว่ารังไหมสด และ
ขนาดเส้นไหมดิบมีค่ามากกว่าเส้นไหมที่สาวได้จากรังไหมสด นอกจากนี้ ค่าความเหนียวและการยืดตัวของเส้นไหมดิบจากรังไหม
อบแห้ง มีค่าสูงกว่าเส้นไหมดิบจากรังไหมสด (P<0.05) ดังนั้นเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดรับรังสีอาทิตย์แบบผสมจึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการอบแห้งรังไหมได้
คาสาคัญ: เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จลนศาสตร์การอบแห้ง รังไหม เส้นไหมดิบ และ สมบัติเชิงกล
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Abstract
The purpose of this research was to study the process of drying cocoon by mixed-mode solar dryer by
considering the drying kinetics, performance of the dryer for drying cocoon and mechanical properties of raw
silk. The dryer mainly consists of a v-corrugated plate solar collector, drying chamber and a blower was used
to force the air throughout the solar collector and the drying chamber. The experiment was done by drying 5
kg of cocoons, with the initial moisture content of 220%db to the final moisture content of 10%db. The
results from drying kinetics experiment showed that the Midilli Kucuk model was the appropriate model for
the prediction of drying process. The moisture diffusion coefficient was 9.54 x 10-10m2s-1. The performance of
dryer showed the collector efficiency, drying efficiency and overall drying efficiency of 37.37%, 12.01% and
8.85%, respectively. Also, the experiment of reeling showed that the reliability percentage of dried cocoons
were more than that of fresh cocoons and the size of raw silk were more than the silk reeling from fresh
cocoon. Besides this, the tenacity and elongation of raw silk from dry cocoon were more than that of raw silk
that from fresh cocoon (P<0.05). Therefore, the mixed-mode solar dryer was found as one of the alternatives
for cocoon drying.
Keywords: Solar dryer, Drying kinetics, Cocoon, Raw silk and Mechanical property
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บทนา
เส้นไหมเป็นวัตถุดิบที่สาคัญในการทอผ้าไหมของไทย
เส้นไหมดิบเป็นเส้นใยโปรตีนประกอบด้วย เส้นใยไฟโบอิน
ประมาณ 75% และเซริซิน 25% (Jiang et al., 2006) เส้น
ไหมได้จากการนารังไหมมาสาวด้วยพวงสาวไหมพื้นบ้านซึ่ง
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา ก่อนทาการสาวไหม
ต้ อ งท าการคั ด เลื อ กรั ง ไหมเพื่ อ ให้ ไ ด้ เ ส้ น ไหมที่ มี ข นาด
สม่าเสมอ ซึ่งประเภทของรังไหมที่ไม่นามาสาวเช่น รังแฝด รัง
หลวม รังเป็นเชื้อรา และรังเจาะ เป็นต้น รังไหมที่เป็นเชื้อรา
เกิดจากการอบรังไหมไม่สมบูรณ์ หรือเก็บรังไหมในสถานที่มี
ความชื้ น สู ง ส่ ว นรั ง เจาะเกิ ด จากหนอนแมลงวั น ลาย
เจริญเติบโตอยู่ภายในแล้วเจาะรัง และสาเหตุหนึ่งเกิดจาก
เกษตรกรไม่สามารถนารังไหมที่ผลิตได้จานวนมากไปสาวไหม
ให้เสร็จก่อนที่ดักแด้ในรังไหมกลายเป็นผีเสื้อและเจาะรังไหม
เป็ น ผลให้ เ ส้ น ไหมขาด จากปั ญ หาที่ เ กษตรกรประสบใน
กระบวนการผลิตเส้นไหมดังกล่าว เกษตรกรจึงนารังไหมมา
ตากแดดโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ดักแด้ในรังไหมตายเป็ นการ
ป้องกันการเจาะรังไหมและสามารถเก็บรังไหมไว้ได้นานโดย
ไม่เกิดเชื้อราหรือเน่าเสีย แต่วิธีตากแดดมีข้อด้อยคือ ใช้เวลา
อบแห้ ง นาน เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การอบแห้ ง ด้ ว ยเครื่ อ ง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Rabha et al., 2017)
ปัจจุบันระบบการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้
ถูกออกแบบ พัฒนา และทดสอบ เพื่อเป็นทางเลือกของการ
อบแห้ ง ซึ่ ง ระบบการอบแห้ ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ มี ห ลาย
ลักษณะเช่นแบบเรือนกระจกรับรังสีอาทิตย์โดยตรง รับรังสี
อาทิตย์โดยอ้อม และรับรังสีอาทิตย์แบบผสม (Tripathy and
Kumar, 2009) เครื่องอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดรับ
รังสีอาทิตย์แบบผสม นาหลักการของเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ แ บบรั บ รั ง สี อ าทิ ต ย์ โ ดยตรง และแบบรั บ รั ง สี
อาทิตย์โดยอ้อมมาประยุกต์ร่วมกันคือ ห้องอบแห้งมีส่วนทา
ด้วยวัสดุโปร่งใสเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับพลังงานความร้อนจาก
รังสีอาทิตย์โดยตรง และมีแผงรับรังสีอาทิตย์ทาหน้าที่ดูดกลืน
รังสีอาทิตย์เพื่อสร้างความร้อนให้แก่อากาศสาหรับอบแห้ง
ผลิตภัณฑ์ภ ายในห้อ งอบแห้ง (Eltawil et al., 2018;
Forson et al., 2007) จากการศึกษาของ Elkhadraoui et
al. (2015) พบว่ า การอบแห้ ง พริ ก และองุ่ น ด้ ว ยเครื่ อ ง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดรับรังสีอาทิตย์แบบผสมใช้
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ระยะเวลาอบแห้งที่สั้นกว่าการตากแดดเท่ากับ 7 h และ17 h
ตามลาดับ Dejchanchaiwong et al. (2016) ศึกษาการอบ
แผ่นยางธรรมชาติด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด
รับรังสีอาทิตย์แบบผสม ซึ่งสามารถลดเวลาการอบแห้งได้ 4
วั น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ แบบรั บ รั ง สี อ าทิ ต ย์ โ ดยอ้ อ มเมื่ อ
พิจารณาระบบการไหลเวียนอากาศภายในเครื่องอบแห้งแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือการไหลเวียนอากาศแบบธรรมชาติ
และแบบบังคับ ระบบการไหลเวียนอากาศแบบบังคับจะช่วย
เพิ่มสมรรถนะทางความร้อนของเครื่องอบแห้ง (Jareanjit,
2012) จากการศึกษาของ Sallam et al. (2015) การ
อบแห้งใบสะระแหน่ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบการไหลเวียนอากาศแบบบังคับมีอัตราการอบแห้งที่สูง
กว่าการไหลเวียนอากาศแบบธรรมชาติ
ดังนั้นบทความวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาการอบแห้งรังไหม
ด้วยเครื่อ งอบแห้งพลังงานแสงอาทิต ย์ชนิด รับ รั งสีอ าทิต ย์
แบบผสมระบบการไหลเวี ย นอากาศแบบบั ง คั บ ที่ มี ต่ อ
จลนพลศาสตร์ของการอบแห้ง สมรรถนะเครื่องอบแห้ง และ
คุณภาพของเส้นไหม เพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มศักยภาพใน
กระบวนการผลิตเส้นไหมในระดับวิสาหกิจชุมชน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมตัวอย่าง
คัดเลือกรังไหมพันธุ์เหลืองไพโรจน์ที่มีความสมบูรณ์
ได้แก่ ไม่เป็นรังเจาะ รังบุบ และรังเปื้อน เป็นต้น เก็บรังไหม
ไว้ที่อุณหภูมิ 4°C เป็นเวลา 24 h เพื่อลดอุณหภูมิภายในรัง
ไหม และช่วยลดการเน่าเสียของรังไหม
2. เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดรับรังสีอาทิตย์
แบบผสม มีส่วนประกอบหลักคือ ห้องอบแห้งขนาดกว้าง 1.0 m
ยาว 2.8 m และสูง 0.1 m ด้านบนปิดด้วยกระจกใสหนา 5
mm ถาดบรรจุผลิตภัณฑ์ทาด้วยตะแกรงสเตนเลสขนาด
กว้าง 0.45 m ยาว 1.0 m จานวน 6 ถาด ตัวเก็บรังสีอาทิตย์
แบบแผ่นร่องรูปตัววี พื้นที่เท่ากับ 1.8 m2 ด้านบนปิดด้วย
กระจกใสหนา 5 mm ควบคุ ม การไหลอากาศด้ ว ยพั ด ลม
กาลังขนาด 74.57 W แสดงดัง Fig. 1
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Fig. 1 A schematic diagram of the mixed-mode
solar dryer: (1) Blower (2) V-groovedsolar collector
(3) Drying chamber (4) Data logger (5) Computer (6)
Pyranometer
3. การอบแห้งรังไหมด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ท ด ล อ ง อ บ แ ห้ ง รั ง ไ ห ม ที่ ศู น ย์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
มหาสารคาม รังไหมจานวน 5 kg จัดเรียงกระจายบนถาด
อบแห้ง และไม่ให้รังไหมวางทับซ้อนกัน เริ่มการทดลองเวลา
09:00 น. จนกระทั่งรังไหมมีความชื้นเท่ากับ 10%db ปรับ
อัตราการไหลอากาศภายในห้องอบแห้งเท่ากับ 0.022 kgs-1
ระหว่ า งท าการอบแห้ ง บั น ทึ ก น้ าหนั ก ที่ เ ปลี่ ย นแปลงด้ ว ย
เครื่องชั่งน้าหนักระบบดิจิตอลความละเอียด 0.01 g วัดค่า
รังสีอาทิตย์ด้วยเครื่อง Pyranometer (Kipp & Zonen SP
Lite2) เชื่ อ มต่ อ กั บ เครื่ อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล (Meteondata
logger) วัดอุณหภูมิอากาศที่ตาแหน่งทางเข้า -ออก ของตัว
เก็บรังสีอาทิตย์ กลางห้องอบแห้ง ทางออกห้องอบแห้งและ
อากาศแวดล้อม ด้วยสายเทอร์โมคับเปิลชนิด K เชื่อมต่อกับ
เครื่องบันทึกข้อมูล (Agilent 34972A ) และวัดการใช้
พลังงานไฟฟ้าของพัดลมด้วยเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า (Fluke
1735)
4. แบบจาลองทางคณิตศาสตร์การอบแห้ง
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงน้าหนักระหว่างการอบแห้ง
วิเคราะห์อยู่ในรูปอัตราส่วนความชื้นที่เวลาใด ๆ ดังสมการที่
(1) (Sacilik and Elicin, 2006)
M  Me
MR  t
Mo  Me
(1)
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เมื่อ MR คือ อัตราส่วนความชื้น Mo คือ ความชื้นเริ่มต้น, Mt
คื อ ความชื้ น ที่ เ วลาใด ๆ และ Me คื อ ความชื้ น สมดุ ล การ
อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ค่าความชื้นสมดุล พิจารณา
ให้ มี ค่ า เท่ า กั บ ศู น ย์ เมื่ อ ค่ า ความชื้ น สมดุ ล มี ค่ า น้ อ ยมาก
เปรียบเทียบกับ Mo และ Mt (Midilli and Kucuk, 2003;
Vijayan et al., 2016) และความชื้นสัมพัทธ์อากาศระหว่าง
การอบแห้งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (Akpinar and
Bicer, 2008) ดังนั้นค่าอัตราส่วนความชื้นสามารถคานวณได้
ดังสมการที่ (2)
M
MR  t
Mo
(2)
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนความชื้น
กับเวลาการอบแห้ง ด้วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ (Table
1) โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบไม่เป็นเชิงเส้น ตรง (nonlinear regression) ความสามารถในการทานายค่าอัตราส่วน
ความชื้ น ของแบบจ าลองพิ จ ารณาจากค่า สั ม ประสิ ทธิ์ ก าร
ตัดสินใจ (Coefficient of determination, R2) ค่าการลดลง
2
ไคกาลังสอง (Reduced chi-square,  ) และค่ารากที่สอง
ของความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย (Root mean square
error, RMSE) คานวณได้ดังสมการ (3)-(5) (Aghbashlo et
al.,2009)


1


N

( MR pre ,i  MRexp,i )
i 1

R2



2




N
i 1

N

i 1

2

( MR pre  MRexp,i )

(3)

( MRexp,i  MR pre ,i ) 2
Nz

(4)

1 N
RMSE    i 1 ( MRpre,i  MRexp,i ) 2 
N


1
2

(5)

เมื่อค่า MRexp,iคือ อัตราส่วนความชื้นจากการทดลอง, MRpre,i
คือ อัตราส่วนความชื้นจากการทานายของแบบจาลอง, MR pre
คือ อัตราส่วนความชื้นเฉลี่ยจากการทานายของแบบจาลอง,
Nคือจานวนข้อมูลจากการทดลอง และ z คือ จานวนค่าคงที่
ของแบบจาลอง
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Table 1 Mathematical models for cocoon drying
Model No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Model Name
Lewis
Page
Henderson and Pabis
Logarithmic
Midilli Kucuk
Two term
Diffusion approach
Verma et al.
Wang and Singh

Model

MR  exp( kt )
MR  exp( kt n )
MR  a exp( kt )
MR  a exp( kt )  c
MR  a exp( kt n )  bt
MR  a exp( k0t )  b exp( k1t )
MR  a exp(kt )  (1  a)exp(kbt )
MR  a exp( kt )  (1  a)exp(gt )
MR  1  at  bt 2

5. การหาค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้น
การแพร่ความชื้นบ่งบอกการเคลื่อนที่ของความชื้น
ในวัสดุระหว่างการอบแห้ง ในช่วงที่อัตราการอบแห้งลดลง
พิจารณาได้จากสมการแพร่ตามกฎข้อที่สองของฟิค (Fick’s
second law) โดยมีสมมติ ฐานค่า สัม ประสิท ธิ์ ก ารแพร่
ความชืน้ มีค่าคงที่ตลอดเวลาการอบแห้ง และสาหรับวัสดุที่มี
รูปทรงกระบอกสั้นซึ่งรังไหมมีรูปทรงใกล้เคียงทรงกระบอก
สามารถค านวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารแพร่ ค วามชื้ น ได้ ดั ง นี้
(Usub et al., 2010)
MR  

D t
8r 2    1
exp    i 2   j2  eff2 
2  
2
2
r 

 l  i 1 j 1 i  j

(6)
เมื่อ Deffคือ สัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้น (m2s-1), r คือ
ระยะในแนวรัศมีรังไหม (m),l คือความยาวรังไหม (m), t
คือ เวลาอบแห้ง (s), i คือ ส่งกลับค่า เบสเซลอันดับที่ศูนย์
(2.405, 5.520, 8.564) และคือลาดับที่ของฟังก์ชัน (1, 2, 3 ,….)

 2 j  1  r
j 
2l
, j= 1, 2, 3

(7)

จากสมการที่ (6) มีจานวนเทอมที่ไม่มีที่สิ้นสุด การอบแห้ง
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ ระยะเวลายาวนาน ดังนั้นจึง
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ประมาณค่ า โดยพิ จ ารณาเฉพาะเทอมแรก (Doymaz,
2004) สามารถเขียนสมการใหม่ได้ดังนี้

MR 

   2   2 Deff t 
exp
  1
1  2 
12 2 
r 
32

(8)

จากสมการที่ (8) เขียนอยู่ในรูปลอการิทึมดังสมการที่ (9)
D t
 32 
ln( MR )  ln  2 2     12  12  eff2 
r 
 1   
(9)

จากสมการที่ (9) สามารถคานวณค่า Deff ของรังไหมจากค่า
ความชั น ของกราฟเส้ น ตรง ดั ง สมการที่ (10) ซึ่ ง เป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่าง ln(MR) และเวลาในการอบแห้ง (t)
(5.7831  12 ) Deff
slope 
r2

(10)

6. การศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ของการอบแห้งรังไหม
การวิ เ คราะห์ ส มรรถนะเครื่ อ งอบแห้ ง พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ที่ส่วนห้องอบแห้งได้รับพลังงานจากรังสีอาทิตย์
โดยตรงและได้รับความร้อนจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์ สามารถ
คานวณได้ ดังนี้ (Usub et al., 2008; Chowdhury et al.,
2011)
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ประสิทธิภาพตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (Collector efficiency, c )
หาได้จากอัตราส่วนพลังงานที่ได้จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์ต่อ
พลังงานที่ให้กับตัวเก็บรังสี คานวณได้ดังสมการที่ (11)-(13)
IAcollector  Acollector  Sr (t ) dt

(11)

เมื่อ IAcollector คือ พลั งงานแสงอาทิตย์ ที่ให้ กับตั วเก็ บรังสี
(J), Acollectorคือ พื้นที่ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (m2) และ Sr(t) คือ
ค่ารังสีอาทิตย์ที่เวลาใด ๆ (Wm-2)
Outputcollector   m(t ) C p (Tc  Ti ) dt

(12)

เมื่อ Outputcollector คือ พลังงานที่ได้จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์
(J), m(t ) คือ อัตราการไหลอากาศที่เวลาใด ๆ (kgm-1),Cp
คือ ความร้อนจาเพาะอากาศ (kJkg-1°C-1), Ti คือ อุณหภูมิ
อากาศที่ เ ข้ า ตั ว เก็ บ รั งสี อ าทิ ต ย์ (°C) และTcคื อ อุ ณ หภู มิ
อากาศที่ออกตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (°C)

C 

Outputcollector
IAcollector

(13)

ประสิทธิภาพการอบแห้ง (Drying efficiency) หาได้จาก
อั ต ราส่ ว นพลั งงานที่ ใ ช้ ใ นการระเหยน้ าออกจากวั ส ดุ ต่ อ
พลังงานที่ส่ว นอบแห้งได้รั บจากรังสีอาทิตย์ คานวณได้ดั ง
สมการที่ (14)-(16)
IAdryer  Adryer  Sr (t ) dt

(14)

เมื่ อ IAdryer คื อ พลั งงานที่ ห้ อ งอบแห้ งได้ จ ากการแผ่ รั ง สี
อาทิตย์ (J) และ Adryerคือ พื้นที่ห้องอบแห้ง (m2)

Outputdryer  mrLg

(15)

เมื่อ Outputdryer คือ พลังงานที่ใช้ในการระเหยน้าออกจาก
วัสดุ (J),mr คือ มวลของน้าที่ระเหยออกจากวัสดุ (kg) และ
Lg คือ ค่าความร้อนแฝงที่ในการระเหยน้า (Jkg-1)
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d 

Outputdryer
IAdryer  Outputcollector

(16)

ประสิ ท ธิ ภ าพรวมของการอบแห้ ง (Overall
drying
efficiency) หาได้จากอัตราส่วนพลังงานที่ใช้ในการระเหย
น้าออกจากวั สดุต่อ พลังงานทั้งหมดที่ใ ห้กับเครื่องอบแห้ ง
คานวณได้ดังสมการที่ (17)

overall 

Outputdryer
IAcollector  IAdryer  E fan

(17)

เมื่อ Efan คือ พลังงานไฟฟ้าที่ให้กับพัดลม (J)
7. การสาวทดสอบรังไหม
รังไหมที่ได้จากการอบแห้งนามาสาวทดสอบซึ่งความ
ยากง่ายของการสาวรังไหม พิจารณาจากจานวนครั้งที่รัง
ไหมร่วงออกจากพวงสาวระหว่างทาการสาวทดสอบ โดย
การสาวทดสอบรังไหมจะใช้วิธีการสาวรังไหมแบบกลุ่มโดย
ใช้เครื่องสาวไหมซึ่งการสาวแต่ละครั้งใช้รังไหมจานวน 50
รั ง และก าหนดจ านวนรั ง ไหมในพวงสาวเท่ า กั บ 10 รั ง
ระหว่างการสาวรังไหมบันทึกจานวนรังไหมที่ป้อนเข้าในพวง
สาวรั ง ไหมสาวไม่ อ อก และรั ง ไหมที่ ขึ้ น เครื่ อ งสาวไม่ ไ ด้
จากนั้นนาข้อมูลจานวนรังไหมสาวไม่ออก และรังไหมที่ขึ้น
เครื่องสาวไม่ได้ มาจาแนกเป็นชนิดรังหนา รังปานกลาง และ
รังบาง แล้วคานวณโดยเปรียบเทียบด้านความยาวจากตัวคูณ
ได้แก่ 1 รังหนา = 0.85 รัง 1 รังปานกลาง = 0.37 รัง และ
1 รังบาง = 0.11 รัง แล้วคานวณเปอร์เซ็นต์การสาวง่าย
(reelability) ซึ่งคานวณได้จากสมการที่ (18)

reelability 

NS  UC  UD
 100
NF  UD

(18)

เมื่อ NS คือจานวนรังไหมที่นามาสาว UC คือ จานวนรังไหม
ที่สาวไม่ออก UD คือ จานวนรังไหมที่ขึ้นเครื่องสาวไม่ได้
และ NF คือ จานวนครั้งที่ป้อนรังไหม
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8. การวิเคราะห์ขนาดเส้นไหมดิบ
การศึกษาครั้งนี้ขนาดเส้นไหมดิบจะวัดในหน่วยดีเนียร์
(Denier, den) หรือ เรี ยกว่า ความหนาแน่ นเชิงเส้ น ซึ่ ง
คานวณจากความสัมพันธ์ของมวลเส้นไหมในหน่วย g ต่อ
ความยาวเส้นไหม 9,000 m เส้นไหมดิบที่ได้จากการสาว
ก่อนวิเคราะห์หาขนาดนามาปรับ ภาวะเส้นไหมดิบโดยเก็บ
เส้ นไหมดิบ ในห้อ งปฏิ บัติ การที่ อุณ หภู มิ 25±2°C และ
ความชื้นสัมพัทธ์ 65±4% เป็นเวลา 24 h จากนั้นนาเส้น
ไหมดิบทาเป็นเข็ดไหมทดสอบด้วยเครื่องกรอที่มีเส้นรอบวง
ของระวิงเท่ากับ1.125 m จานวนรอบการกรอเส้นไหม
เท่ากับ 100 รอบ แล้วชั่งมวลเข็ดไหมทดสอบเพื่อหาขนาด
เส้นไหม ดังสมการที่ (19)

D

W
 9,000
T R

(19)

เมื่อ D คือ ขนาดเส้นไหม (den), W คือ มวลเส้นไหม (g) T
คือ จานวนรอบของเข็ดไหมทดสอบและ R คือ ความยาว
เส้นรอบวงระวิง (m)
9. การทดสอบสมบัติเชิงกลเส้นไหมดิบ
นาเข็ดไหมมาทดสอบสมบัติเชิงกลของเส้นไหมดิบ
ได้แก่ ค่าความเหนียว และการยืดตัว ณ จุดขาด ด้วยเครื่อง
ทดสอบแรงดึง (Lloyd LR5k) อัตราเร็วในการดึงคงที่เท่ากับ
300 mm min-1 และระยะทดสอบในการดึง 100 mm
ทดสอบภายใต้ ส ภาวะบรรยากาศที่ อุ ณ หภู มิ 25±2°C
ความชื้นสัมพัทธ์ 65±4% คานวณความเหนียว และการยืด
ตัว ณ จุดขาดได้ดังสมการที่ (20)-(21) ตามลาดับ

F
D
L L
E  f o 100
Lo

P

(20)

(21)
เมื่อ P คือ ค่าความเหนียว (g den ) F คือ แรงดึงเส้นไหม
สูงสุด (gf) E คือ ค่าการยืดตัว ณ จุดขาด (%) Lo คือ ความ
ยาวเส้นไหมก่อนดึง (mm) และ Lf คือ ความยาวเส้นไหม ณ
จุดขาด (mm)
-1
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การสาวทดสอบรังไหม การวิเคราะห์ขนาดเส้นไหม
และการทดสอบสมบัติเชิงกลเส้นไหมดิบ ทาการทดสอบที่
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครราชสีมา
ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะการอบแห้งรังไหม
จากการอบรังไหมจานวน 5 kg ด้วยเครื่องพลังงาน
แสงอาทิตย์ วันที่ 20 เมษายน 2560 เริ่มการทดลองตั้งแต่
เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น. ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์เฉลี่ย
ตลอดการทดลองเท่ากับ 685.32 Wm-2 มีค่าสูงสุดเท่ากับ
847 Wm-2 ที่ เ วลาประมาณ 12:00 น. ค่ า พลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ ต ลอดการทดลองเท่ า กั บ 19.74 MJm-2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ย
รายปีเท่ากับ 19-20 MJ m-2 (Janjai et al., 2005)
อุณหภูมิภายในห้องอบแห้งในแต่ละตาแหน่งไม่แตกต่างกัน
มากอุณหภูมิระหว่างการทดลองอยู่ในช่วงประมาณ 46°C
ถึง 62°C และค่าอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 55.78°C ซึ่งสูงกว่า
อุณหภูมิอากาศแวดล้อมภายนอกเครื่องประมาณ 20°C การ
เปลี่ยนแปลงความเข้มรังสีอาทิตย์ อุณหภูมิอากาศภายใน
ห้องอบแห้งและอุณหภูมิอากาศแวดล้อมขณะทดลองอบรัง
ไหมแสดงดัง Fig. 2
การอบแห้งรังไหมที่มีความชื้นเริ่มต้น 220%db โดย
เริ่ ม ท าการทดลองที่ เ วลา 09:00 น. การเปลี่ ย นแปลง
อัต ราส่ ว นความชื้ นรั งไหมระหว่า งการอบแห้งด้ วยเครื่ อ ง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และการตากแดด แสดงดัง
Fig. 3 พบว่ า การอบแห้ ง รั ง ไหมด้ ว ยเครื่ อ งพลั ง งาน
แสงอาทิต ย์ รั งไหมมีค วามชื้ นสุ ด ท้า ยเท่ า กับ 10%db ใช้
เวลาอบแห้งเท่ากับ 440 min ซึ่งตรงกับเวลา 16:20 น.
ขณะที่การอบรังไหมด้วยวิธีตากแดดใช้เวลาประมาณ 3 วัน
(21 ชั่วโมงที่มีแดด)
Fig. 4 แสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอั ต ราส่ ว น
ความชื้ น กั บ อั ต ราการอบแห้ ง พบว่ า การอบรั ง ไหมด้ ว ย
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วงเริ่มต้นการอบรังไหม
จะอยู่ในช่วงอัตราการอบแห้งคงที่ เมื่อการอบแห้งดาเนินไป
จนถึงอัตราส่วนความชื้นประมาณ 0.6 อัตราการอบแห้งจะ
อยู่ในช่วงอัตราการอบแห้งลดลง สอดคล้องกับผลวิจัยของ
El-Sebaii and Shalaby (2013) และ Baniasadi et al.
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(2017) ซึ่งพบว่าการอบแห้ง ใบมินต์ พลัม และ แอพพริคอต
อั ต ราการอบแห้ ง อยู่ ใ นช่ ว งอั ต ราคงที่ แ ละลดลง เมื่ อ
เปรียบเทียบอัตราการอบแห้งรังไหมทั้งสองวิธีการแห้งด้วย
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มีค่าอัตราการอบแห้งที่สู ง
กว่าวิธีการตากแดดอย่างชัดเจน สอดคล้องกับผลวิจัยของ
Fudholi et al. (2014)

Fig. 2 Variation in solar radiation and temperature
versus drying time

Fig. 3 Variation in moisture ratio versus the
duration of drying time

Fig. 4 Variation in drying rate versus moisture ratio
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2. ผลการวิเคราะห์แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
ผลวิเคราะห์ทางสถิติและค่าคงที่ของแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์สาหรับทานายค่าอัตราส่วนการอบแห้งจากการ
ทดลอง แสดงดัง Table 2 พบว่า แบบจาลองทาง
คณิ ตศาสตร์ข อง Midilli Kucuk สามารถทานายค่ า
อัตราส่วนความชื้นของรังไหมระหว่างการอบแห้งได้ดีที่สุด
ซึ่งการอบแห้งรังไหมด้วยเครื่องพลังงานแสงอาทิตย์ มีค่า R2
2
สูงสุดเท่ากับ 0.9993 ค่า  และ RMSE ต่าสุด เท่ากับ
0.0080 และ 0.00007 ตามลาดับ การอบแห้งรังไหมด้วย
2
การตากแดด มีค่า R2 สูงสุดเท่ากับ 0.99941 ค่า  และ
RMSE ต่าสุด เท่ากับ 0.0066 และ 0.00005 ตามลาดับ
เช่นเดียวกับผลวิจั ยของ Usub et al. (2010) พบว่ า
แบบจาลองของ Midilli Kucuk มีความเหมาะสมในการ
ท านายค่ า อั ต ราส่ ว นความชื้ น การอบแห้ งดั ก แด้ ไ หมด้ ว ย
เครื่ อ งอบพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ดั ง นั้ น สมการท านายค่ า
อัตราส่วนของการอบแห้งรังไหมด้วยเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ แ ละการตากแดด ดั ง สมการที่ (22)-(23)
ตามลาดับ
MR=1.00028 exp(-0.00112t1.32197) + 0.00004t (22)
MR=1.00614 exp(-0.00262t0.88561) - 0.00015t (23)
3. ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้น
ค่ า ความชั น ของกราฟเส้ น ตรงของความสั ม พั น ธ์
ระหว่าง ln(MR) กับ เวลาการอบแห้ง (t) ดัง Fig. 5 คานวณ
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารแพร่ ค วามชื้ น ของการอบแห้ ง รั ง ไหม
พบว่า การอบแห้งรังไหมด้วยเครื่องอบแห้งพลังแสงอาทิตย์
และการตากแดดมีค่าเท่ากับ 9.54x10-10 และ 3.82x1010 2 -1
m s ตามลาดับ จากรายงานวิจัยของ Usub et al.
(2010) การอบแห้งดักแด้ไ หมด้วยเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารแพร่ ค วามชื้ น มี ค่ าอยู่ ใ นช่ ว ง
1.86×10−10 ถึง 2.77×10−10m2s-1
4. สมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
การทดสอบสมรรถนะเครื่ อ งอบแห้ ง พลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ โ ดยจะท าการอบรั ง ไหม 5 kg จนกระทั่ ง มี
ความชื้นเท่ากับ 10%db ที่อัตราการไหลของอากาศ 0.022
kgs-1 ผลการทดสอบสมรรถนะเครื่ อ งอบแห้ ง พลั ง งาน
แสงอาทิตย์แสดงดัง Table 3 พบว่า ประสิทธิภาพตัวเก็บ
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รังสีอาทิตย์ ประสิทธิภาพการอบแห้ง และประสิทธิภาพรวม
ของการอบแห้ ง เท่า กั บ 37.37%, 12.01% และ 8.85%
ตามล าดั บ ซึ่ งการอบรั ง ไหมด้ ว ยเครื่ อ งอบแห้ ง พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ชนิดรับรังสีอาทิตย์แบบผสม รังไหมที่อยู่ ภายใน
ห้องอบแห้งได้รับความร้อนจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (13.28
MJ) และพลังงานที่รังสีอาทิตย์ส่งผ่านเข้ามายังห้องอบแห้ง
โดยตรง สามารถลดเวลาอบแห้ ง จากการตากแดดตาม
ธรรมชาติ ไ ด้ โ ดยประมาณ 2 วั น ผลการวิ จั ย ของ Singh
(2011) ได้ ศึ ก ษาอบรั ง ไหมด้ ว ยเครื่ อ งอบแห้ ง พลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ ชนิด รั บ รั งสี อ าทิต ย์ โ ดยอ้ อ ม อุ ณ หภู มิ อ ากาศ
ภายในห้องอบแห้งอยู่ในช่วง 50°C ถึง 80°C พบว่า เวลาอบ
รังไหมเท่ากับ 16 h ถึง 19 h

Fig. 5 Linear relationship between ln (MR) and
drying time

Table 2 Statistical results of mathematical modeling of drying curves for cocoon
Model Name
Lewis
Page
Henderson
and Pabis
Logarithmic

Midilli Kucuk

Two-term

Diffusion
approach
Verma et al.

Wang and
Singh

Mixed-mode solar drying
Model constants
R2
RMSE
k=0.00590
0.9793 0.0439
k=0.00125
0.9989 0.0100
n=1.29372
a=1.08343
0.9874 0.0343
k=0.00638
a=1.15023
0.9874 0.0343
c=-0.09627
k=0.00514
a=1.00028
0.9993 0.0080
n=1.32197
k=0.00112
b=0.00004
a=0.54176
0.9931 0.0254
k0=0.00638
b=0.54165
k1=0.00638
a=-1.28835
0.9992 0.0085
b=0.63040
k=0.01441
a=-1.49430
0.9912 0.0286
g=0.00344
k=0.00236
a=-0.00451
0.9970 0.0168
b=0.00001
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0.00201
0.00011
2

0.00128
0.00141

0.00007

0.00073

0.00008

0.00093

0.00030

Traditional open sun drying
Model constants
R2
RMSE
k=0.00171
0.9871 0.0310
k=0.00069
0.9933 0.0223
n=1.14120
a=1.03052
0.9885 0.0292
k=0.00177
a=1.19993
0.9989 0.0092
c=-0.21254
k=0.00119
a=1.00614
0.9994 0.0066
n=0.88561
k=0.00262
b=-0.00015
a=0.51112
0.9885 0.0292
k0=0.51923
b=0.00177
k1=0.00177
a=-1.47543
0.9941 0.0209
b=0.76412
k=0.00314
a=-2.03045
0.9942 0.0208
g=0.00248
k=0.00307
a=-0.00132
0.9956 0.0180
b=0.00001

2
0.00099
0.00053
0.00091
0.00009

0.00005

0.00091

0.00048

0.00048

0.00035
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Table 3 Collector efficiency, drying efficiency and
overall efficiency
Parameter
Solar collector
Energy input (MJ)
Energy output (MJ)
Collector Efficiency (%)
Drying section
Energy input (MJ)
Energy output (MJ)
Drying efficiency (%)
Overall drying efficiency (%)

อบแห้งนั้นเส้นใยไหมไม่ขาดง่ายคลายตัวออกมาได้ดี และรัง
ไหมหลุดร่วงออกมาจากพวงสาวมีจานวนน้อยครั้งกว่ารั ง
ไหมสด

Value
35.53
13.28
37.37
55.26
8.23
12.01
8.85

5. ผลการสาวทดสอบรังไหม
ความยากง่ายการสาวไหมวิเคราะห์จากผลการสาว
ทดสอบรังไหมที่ผ่านการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ และการตากแดด ซึ่งมีความชื้นเท่ากับ 10%db
เปรี ย บเที ย บกั บ รั ง ไหมสดที่ มี ค วามชื้ น เท่ า กั บ 220%db
ค่า% การสาวง่ายแสดงดัง Table 4 พบว่า รังไหมอบแห้ง
ทั้งสองวิธีมีค่าเปอร์เซ็นต์การสาวง่ายมากกว่ารังไหมสดอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) แสดงให้เห็นว่าการสาวรังไหม

6. ขนาดเส้นไหมดิบ
จากการสาวไหมที่กาหนดจานวนรังไหมในพวงสาว
เท่ากับ 10 รัง ดังนั้นเส้นไหมดิบประกอบด้วยเส้นใยไหมที่
สาวได้ จ ากรั ง ไหม 10 รั ง โดยท าเกลี ย วให้ ร วมเป็ น เส้ น
เดียวกันในขั้นตอนการสาวไหม มีกาวไหม (เซริซิน) ประสาน
เส้ น ใยไหมรวมเป็ น เส้ น ไหมเดี ย วกั น จาก Fig. 6 แสดง
ลักษณะเส้นไหมดิบ เห็นได้ว่าการสาวไหมจากรังไหมอบแห้ง
จะได้เส้นไหมดิบที่เล็กกว่ารังไหมสด เมื่อวิเคราะห์ขนาดเส้น
ไหมในหน่วยดีเนียร์ พบว่า เส้นไหมดิบที่ได้จากการสาวรัง
ไหมที่ อบแห้ง ด้ว ยเครื่อ งอบแห้ งพลั งงานแสงอาทิต ย์แ ละ
วิธีการตากแดดมีขนาดเส้นไหมดิบไม่แตกต่างกัน (P>0.05)
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 18.66 den และ18.32 den ตามลาดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับเส้นไหมดิบจากรังไหมสด พบว่า เส้นไหมดิบ
จากรังไหมอบแห้งมีขนาดมากกว่าเส้นไหมดิบจากรังไหมสด
อย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) แสดงให้เห็นว่า เส้นไหมดิบที่สาว
ได้จากรังไหมอบแห้งจะมีลั กษณะเส้น ที่เล็กแต่ มีมวลและ
ความหนาแน่นเชิงเส้นมากกว่าเส้นไหมดิบจากรังไหมสด

Table 4 Result of reeling and mechanical properties of silk
Drying method
Mixed-mode Solar dryer
Traditional open sun drying
Control (Fresh cocoon)

Reeling results
Reelability (%)
92.20±1.78a
90.60±1.14a
77.67±1.24b

Size of raw silk (den)
18.66±0.86a
18.32±0.76a
15.20±1.06b

Mechanical properties
Force (cN) Tenacity (gden-1)
68.39±5.53a 3.73±0.19a
64.89±4.21a 3.61±0.22a
51.32±6.81b 3.44±0.31b

Elongation (%)
27.41±1.49a
28.50±2.55a
23.45±1.86b

Values followed by different superscripted letters in the same column were significantly different at P<0.05 (Duncan test).

(A)

(B)

Fig. 6 Morphologies of cocoon silk: Fresh Cocoon (a)
and Dry Cocoon (b)
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7. สมบัติเชิงกลของเส้นไหมดิบ
รังไหมที่ผ่านการอบแห้งนามาสาวเพื่อให้ได้เส้นไหม
ดิ บ จากนั้ น น าเส้ น ไหมดิ บ มาทดสอบสมบั ติ เ ชิ ง กลได้ แ ก่
ความเหนี ย ว และการยื ด ตั ว ณ จุ ด ขาดเป็ น การศึ ก ษา
พฤติกรรมของเส้นไหมภายใต้ความเค้นโดยดึงเส้นไหมให้ยืด
ยาวออกจนถึงจุดที่เส้นไหมเกิดการเสียสภาพและขาดออก
จากกัน ผลการทดสอบแสดงดัง Table 4 รังไหมที่ผ่านการ
วารสารเกษตรพระวรุณ
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อบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตากแดด และ
รังไหมสด เส้นไหมดิบมีค่าแรงดึงที่จุดขาดเท่ากับ 68.39,
64.89และ 51.32 cN ตามลาดับ และค่าความเหนียวของ
เส้ น ไหมดิ บ เท่ า กั บ 3.73, 3.61 และ 3.44 gden-1
ตามลาดับ ซึ่งบ่งบอกถึงเส้นไหมดิบจากรังไหมอบแห้งเส้นใย
ไหมมี ก ารยึ ด เกาะกั น สู ง ขึ้ น และสามารถต่ อ ต้ า นการ
เปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า งได้ ดี ก ว่ า เส้ น ไหมดิ บ จากรั ง ไหมสด
นอกจากนี้ เ ส้ น ไหมดิ บ จากรั ง ไหมอบแห้ งมี ค่ า การยื ด ตั ว
มากกว่าเส้นไหมดิบจากรังไหมสดประมาณ 4.0-5.0 %

2. สมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด
รับรังสีอาทิตย์แบบผสมในการอบแห้งรังไหม สามารถลด
ระยะเวลาอบแห้งได้ 2 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีตากแดด
ประสิทธิ ภาพการอบแห้ ง และประสิท ธิภ าพรวมของการ
อบแห้ง เท่ากับ 12.01% และ 8.85% ตามลาดับ
3. รังไหมอบแห้งมีค่าการสาวง่ายมากกว่ารังไหมสด
และขนาดเส้นไหมดิบ มีค่ามากกว่าเส้นไหมจากรังไหมสด
นอกจากนี้สมบัติเชิงกลของเส้นไหมดิบในด้าน ความเหนียว
และการยืดตัว มีค่าสูงกว่าเส้นไหมดิบจากรังไหมสด
กิตติกรรมประกาศ

สรุปผลการวิจัย
1. การอบแห้ งรั งไหมด้ ว ยเครื่ อ งอบแห้ ง พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ แบบจาลอง Midilli Kucuk สามารถทานายค่า
อัตราส่วนความชื้น และเวลาในการอบแห้งรังไหมได้ดีที่สุด
ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นเท่ากับ 9.54x10-10 m2s-1
และมากกว่าการตากแดด 5.13 เท่า

ขอขอบคุ ณ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏมหาสารคามที่สนับสนุนงบประมาณวิจัย ศูนย์หม่อน
ไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครราชสีมา ที่ให้คาแนะนา
และอนุ เ คราะห์ เ ครื่ อ งมื อ ในการทดสอบคุ ณ ภาพรั ง ไหม
รวมทั้งขอขอบคุณหลักสูตรฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และศูนย์
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้สนับสนุนเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้
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