
โครงการนําร่องส่งเสริมระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสําหรับชุมชน 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จนัทร์ฉาย  และคณะ 

 

การดําเนินงาน 

.มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองคก์ร 

Plan : โครงการนาํร่องส่งเสริมระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจกสาํหรับ

ชุมชน ปี 6 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรเป็นผูด้าํเนินงานโครงการฯ 

ใหก้บั กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.)  กระทรวงพลงังาน ซึงไดมี้การจดัทาํ

ตารางแผนการดาํเนินงานทีชดัเจน ทงัดา้นการวิจยัในโครงการ และการติดตงัระบบอบแห้งให้กบั

ชุมชนทีมีความตอ้งการ โดยมีแผนการดาํเนินงานติดตงัระบบอบแห้งอย่างน้อย 2 ระบบ และพืนที

รวมกนัไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ให้กบัชุมชนพืนทีทีมีความตอ้งการใชง้านระบบอบแห้ง ซึง

ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาํเนินงานโดยเป็นผูว้างแผนในการเสนอสถานทีสาํหรับติดตงั 

ใหข้อ้มลูผลิตภณัฑที์ตอ้งการอบแหง้ดว้ยระบบดงักล่าว 

 

Do :  ในการดาํเนินโครงการจะเริมจากการพฒันาปรับปรุงสมรรถนะตน้แบบระบบอบแห้งแบบ

เรือนกระจกสําหรับอบแห้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยทาํการศึกษา drying curve ของผลิตภัณฑ์ใน

เครืองอบแห้งระดบัห้องปฏิบติัการทีควบคุมอุณหภูมิและความชืน เพือใชป้ระกอบการออกแบบ

ระบบอบแห้งทีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์นันๆ ศึกษาการคายความชืนในรูปของ sorption isotherm 

ของผลิตภณัฑต่์างๆ โดยใชอุ้ปกรณ์ในห้องปฏิบติัการทีควบคุมอุณหภูมิและความชืนได ้ทงันีเพือ

นาํผลไปใชส้าํหรับกาํหนดเงือนไขการอบแห้งผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ในการออกแบบระบบดงักล่าว

อาจจาํเป็นตอ้งเพิมจาํนวนพดัลมดูดอากาศใหเ้หมาะสม และเพิมขนาดของโซลาร์เซลลใ์ห้เพียงพอ

กบัพดัลมดูดอากาศ นอกจากนีจะทาํการติดตงัและทดสอบพดัลมเป่าอากาศใหไ้หลเวียนภายในหอ้ง

อบแหง้ เพือป้องกนัปัญหาอุณหภูมิบริเวณผวิผลิตภณัฑ์สูงเกินไป ซึงทาํให้ผลิตภณัฑ์เสียหาย โดย

จะพิจารณาหาขนาดและตาํแหน่งของพดัลมทีเหมาะสม   

 นอกจากนีผูด้าํเนินโครงการจะปรับปรุงระบบใหค้วามร้อนเสริม เพือให้สะดวกต่อการใช้

งานใชง้านยงิขึน ลกัษณะของระบบอบแหง้ทีจะพฒันา ปรับปรุง แสดงดงัรูปที      

 



 

แผ่นโพลีคาร์บอเนต 

ประตู 

แผงโซลาร์เซลล ์

ช่องอากาศเขา้ 

โครงของเครืองอบรูปพาราโบลา 

ช่องอากาศเขา้ 

เหลก็ยึดโครง 

พดัลมดูดอากาศออก 

 
รูปที 1 แสดงโครงสร้างระบบอบแห้งแบบเรือนกระจกทีผูเ้สนอโครงการจะดาํเนินการพฒันา

ปรับปรุงสาํหรับใชง้านในโครงการนี 
 

หลงัจากจดัทาํระบบอบแหง้ตน้แบบเรียบร้อยแลว้ ผูด้าํเนินโครงการจะทดสอบสมรรถนะ

ของระบบ โดยติดตงัอุปกรณ์วดัอุณหภูมิ ความชืนสมัพทัธ ์อตัราการไหลของอากาศ และความเขม้

รังสีดวงอาทิตยแ์ละปรับปรุงจนไดผ้ลดี จากนนัจะทาํการสาํรวจขอ้มลูการผลิตผลิตภณัฑก์ารเกษตร 

ผลิตภณัฑป์ระมงและผลิตภณัฑ์อืนๆ  ในพืนทีภาคต่างๆ และทาํการสาํรวจพืนทีเพือหาสถานทีที

เหมาะสมในการติดตังระบบอบแห้งแบบเรือนกระจกอย่างน้อย  แห่ง แลว้ทาํการติดตังระบบ

อบแหง้แบบเรือนกระจกคิดเป็นพืนทีรวมกนัไม่นอ้ยกว่า  ตารางเมตร 

หลงัจากทีไดส้ถานทีแลว้ ผูด้าํเนินโครงการจะดาํเนินปรับพืนทีให้เหมาะสมกบัการติดตงั

ระบบอบแห้ง และทาํการจดัสร้างระบบอบแห้งในพืนทีทีคดัเลือก จากนันจะทาํการทดสอบการ

อบแหง้ในระบบดงักล่าว และทาํการฝึกอบรมวิธีการใชง้านและบาํรุงรักษาใหก้บัผูใ้ชง้าน ตลอดจน

จดัฝึกอบรมกระบวนการอบแหง้ผลิตภณัฑที์ไดม้าตรฐานสุขอนามยั  

 

Check & Act :  ในโครงการไดพ้ฒันาปรับปรุงตน้แบบระบบอบแห้งสาํหรับอบแห้งซึงได้

ทาํการทดสอบจนไดผ้ลดี และไดท้าํการเผยแพร่ติดตงัใชง้านตามสถานทีต่างๆทงัหน่วยงานของรัฐ 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน โดยระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจกที

จะทาํการติดตงัในโครงการฯ มี 1 ขนาดดว้ยกนัคือ ระบบขนาดกลาง มีพืนทีรับแสงขนาด 9 x 12.4 

ตารางเมตร แสดงดงัรูปที 2 

 

 

ระบบใหค้วามร้อนเสริม 

พดัลมเป่าอากาศไหลเวียนภายใน 

พดัลมเป่าอากาศไหลเวียนภายใน 



 
 

รูปที 2 ระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจกขนาดกลาง 

 

ในการจดัทาํระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจกสาํหรับชุมชน เพือการ

สาธิตใช้งาน ผูด้าํเนินโครงการได้ทาํการสาํรวจพืนทีร่วมกบัเจ้าหน้าทีของกรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (พพ.) และ พพ. เห็นชอบให้จัดสร้างระบบอบแห้งจาํนวน 3 แห่ง 

พืนทีรวม 334.80 ตารางเมตร ณ สถานทีต่างๆ ตามรายละเอียดในตารางที  
 

ตารางที   แสดงสถานทีและขนาดของระบบอบแหง้ทีดาํเนินการติดตงัในโครงการ 

 

ชือหน่วยงาน สถานที ขนาด คะแนน 

 .โครงการอุทยานธรรมชาติ

วิ ท ย า อั น เ นื อ ง ม า จ า ก

พระราชดาํริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี  

อาํเภอสวนผงึ จงัหวดัราชบุรี 9.  x 12.4  

= 111.6 ตารางเมตร 

23 

. สาํนกังานเกษตรอาํเภอ

บางกระทุ่ม  

อาํเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั

พิษณุโลก  

9.  x 12.4  

= 111.6 ตารางเมตร 

 

. ศนูยเ์รียนรู้ตามรอยเทา้พ่อ

แห่งแผน่ดิน มลูนิธิชยัพฒันา 

อาํเภออมัพวา จงัหวดั

สมุทรสงคราม 

9.  x 12.4  

= 111.6 ตารางเมตร 

2 

รวมพนืที .8  ตารางเมตร 



 

*หมายเหตุ  ในโครงการนีไดท้าํการขยายความกวา้งของระบบอบแห้งขนาดกลาง ให้มีความกวา้ง

จากเดิม  เมตร เป็น  เมตร ทงันีเพือใหมี้พืนทีในการรับแสงเพิมขึนและเหมาะสมกบัขนาดของแผน่

โพลีคาร์บอเนต โดยพืนทีฐานของระบบอบแหง้ มีพืนทีฐาน เท่ากบั  x .   = .  ตารางเมตร 

 

 หลงัจากไดติ้ดตงัระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจกเสร็จเรียบร้อยแลว้      

ผูด้าํเนินโครงการพร้อมกับเจ้าหน้าทีของ พพ. ได้เดินทางไปตรวจสอบระบบอบแห้งพลงังาน

แสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจกทงั 3 แห่ง โดยทาํการตรวจสอบการทาํงานขององคป์ระกอบต่างๆ ของ

ระบบ ทาํการทดสอบสมรรถนะของระบบอบแหง้ทงั 3 แห่ง โดยทาํการทดลองอบแห้งผลิตภณัฑ์ที

มีภายในทอ้งถินและไดท้าํการฝึกสอน สาธิตการใชแ้ละการบาํรุงรักษาระบบอบแห้งทีจดัสร้างขึน

ใหก้บัผูใ้ชง้านโดยไดท้าํการฝึกสอนการอบแหง้ผลิตภณัฑที์มีในทอ้งถินดว้ยระบบอบแห้งพลงังาน

แสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจก เช่น การตากกลว้ย  ตากมะคาเดเมีย ตากพริก ตากแผ่น ตากแผ่นดิบ

ขา้วแต๋น ตากพุทรานมสด เป็นตน้ ทาํการสอนวิธีการดูแลและบาํรุงรักษาระบบอบแห้งเช่น การทาํ

ความสะอาดแผน่โพลีคาร์บอเนต การรักษาความสะอาดภายในโรงอบแหง้ และนอกจากนียงัไดท้าํ

การฝึกสอนการวิธีการใชง้านและบาํรุงรักษาระบบความร้อนเสริม เพือให้สามารถใชง้านระบบ

อบแหง้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

.บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตาํกว่าร้อยละ   

   ตวัชีวดัความสาํเร็จของแผนการติดตงัใชง้านระบบอบแหง้    

     ค่าเป้าหมาย       ผลการดําเนินงาน 

. จาํนวนระบบ         2 ระบบ        3 ระบบ         

. จาํนวนพืนทีทีจะติดตงั            300 ตารางเมตร                            334.8  ตารางเมตร 

 

. ชุมชนหรือองคก์รมีผูน้าํหรือสมาชิกทีมีการเรียนรู้และดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนือง 

 จากการเดินทางไปสาํรวจพืนทีติดตงัระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์ผูด้าํเนินโครงการ

ขอยกตวัอยา่ง สาํนกังานเกษตรอาํเภอบางกระทุ่ม อาํเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพิษณุโลก ทีไดท้าํการ

ติดตงัระบบอบแหง้ไป 

 

- สํานักงานเกษตรอาํเภอบางกระทุ่ม อาํเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก  

 ในอาํเภอบางกระทุ่มมีเกษตรกรทีประกอบอาชีพผลิตกลว้ยตากเป็นจาํนวนมาก 

โดยมีเกษตรอาํเภอบางกระทุ่มเป็นผูดู้แล โดยทาํการส่งเสริมให้เกษตรกรทาํการปลูกกลว้ยนาํวา้

พนัธม์ะลิอ่องเพือนาํมาแปรรูปเป็นกลว้ยตาก เนืองจากปัจจุบนักลว้ยทีจะนาํมาแปรรูปไม่เพียงพอจึง



ตอ้งสงัซือจากจงัหวดัสุโขทยั กาํแพงเพชร เลยและเชียงราย เป็นตน้ นอกจากนีทางเกษตรอาํเภอยงั

ส่งเสริมให้เกษตรกรตากกลว้ยดว้ยวิธีทีถูกสุขอนามยั เพือให้เป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค ปัจจุบนั

เกษตรกรส่วนใหญ่ในอาํเภอบางกระทุ่มยงัคงทาํกลว้ยตากโดยใช้วิธีการตากแดดตามธรรมชาติ 

ปัญหาทีสาํคญัของการทาํกลว้ยตากดว้ยวิธีดงักล่าวคือกลว้ยมกัเสียหายจากแมลงและสัตวร์บกวน 

และในช่วงฤดูฝนจะเสียหายจากฝนมาก เกษตรกรบางรายจึงแกปั้ญหาโดยทาํการตากกลว้ยใน

เครืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตยที์จดัขึนเอง เครืองอบแห้งดังกล่าวส่วนใหญ่ยงัไม่ถูกต้องตาม

หลกัวิชาการ ทงันีเพราะเกษตรกรไม่เขา้ใจในเทคโนโลยกีารอบแหง้ดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์ดงันนั

ทางเกษตรอาํเภอบางกระทุ่มจึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจกไปติดตังใช้งานเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรมาเรียนรู้เทคโนโลยีการ

อบแหง้ดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์

ซึงภาควิชาฟิสิกส์ ไดด้าํเนินการติดตงัเครืองอบแหง้ฯ ไปตงัแต่เดือน พฤศจิกายน 6 

ในปัจจุบนันีชาวบา้นในชุมชนดงักล่าวสามารถใชง้านเครืองอบแห้งฯ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

สามารถแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเทคโนโลยดีงักล่าว 

 
 

 
 

รูปที  คณะสาํรวจพืนที 
 

 

 

 



 

 
 

รูปที  การทาํกลว้ยตากของชาวบางกระทุ่ม 

 

 

 
 

รูปที  เครืองอบแหง้พลงังานแสงอาทิตยที์เกษตรกรจดัทาํขึนเอง 

 



 

 
 

รูปที  แสดงพืนทีทีสามารถทาํการติดตงัระบบอบแหง้ 

 

 
 

รูปที  ระบบอบแหง้ทีติดตงัทีสาํนกังานเกษตรอาํเภอบางกระทุ่ม อาํเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั

พิษณุโลก 

 



 

 
 

รูปที  การตรวจสอบการทาํงานของระบบอบแหง้ทีสาํนกังานเกษตรอาํเภอบางกระทุ่ม อาํเภอบาง

กระทุ่ม จงัหวดัพิษณุโลก 

 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกทีมีการพฒันาตนเองโดยคงอตัลกัษณ์ของคนในชุมชน และคง

เอกลกัษณ์ของทอ้งถินอยา่งต่อเนืองละยงัยนื 

จากการเขา้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งดว้ระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตยแ์บบ

เรือนกระจก วิถีชีวิตของชาวบา้นในชุมชนยงัคงเดิม โดยทางโครงการไดเ้ผยแพร่วิธีการตากกลว้ย

ดว้ยระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจก ชาวบา้นไดเ้ริมปรับเปลียนเฉพาะวิธีการ

ตากกลว้ยตามธรรมชาติ มาใชเ้ครืองอบแหง้มากขึน ทาํให้ลดระยะเวลาในการอบแห้ง การสูญเสีย

ผลิตภณัฑ ์และผลิตภณัฑที์ไดมี้มาตรฐานอาหารสะอาด ช่วยเพิมรายไดจ้ากการขายกลว้ยตากจาก

เดิมกิโลกรัมละ  บาท เป็นกิโลกรัมละ  บาท ทาํใหค้วามเป็นอยูข่องชาวบา้นดีขึน 

 

5.มีผลกระทบทีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสงัคม หรือชุมชน/องคก์รมีความเขม้แข็ง 

 การเขา้ไปช่วยแกปั้ญหาการตากแดดตามธรรมชาติมาเป็นการอบแห้งดว้ยระบบอบแห้ง

พลงังานแสงอาทิตยที์สาํนกังานเกษตรอาํเภอบางกระทุ่ม อาํเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพิษณุโลกเป็น

การสร้างประโยชน์ให้กบัชุมชนช่วยให้ชุมชนมีรายไดเ้พิมขึน ทาํให้ชุมชนมีความเขม้แข็งมีชีวิต

ความเป็นอยูที่ดีขึนและเป็นแหล่งเรียนรู้การทาํกลว้ยตากของชุมชน 


