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โครงงาน: สิ่งประดิษฐเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยอยางงายตนทุนต่ํา
A new invention of Low-Cost Direct Passive Solar Dryer
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บทคัดยอ
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยอยางงายตนทุนตํ่า เปนส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตร (Invention) สําหรับใชในการถนอมอาหารหรือแปรรูป

อาหาร ประเภทเน้ือสัตว ผักและผลไมโดยทําใหแหงนอกจากน้ียังสามารถใชอบแหงสมุนไพรตางๆไดดวย ในการอบแหงของเครื่องอบแหงฯใชหลักการ
ไหลเวียนอากาศรอน เพ่ือระบายความชื้นโดยวิธีธรรมชาติ เม่ือรังสีดวงอาทิตยสองผานเครื่องอบแหงฯ พ้ืนวัสดุสีดําภายในเครื่องอบแหงฯจะดูดกลืน
ความรอนจากรังสีดวงอาทิตยเก็บสะสมไว เม่ืออุณหภูมิภายในเครื่องอบแหงฯสูงขึ้น ประมาณ 45-60 องศาเซลเซียส อากาศรอนในเครื่องอบแหงฯจะ
ถายเทความชื้นท่ีมีอยูในอาหารหรือสมุนไพรใหระเหยออกมา ลอยตัวสูงขึ้นออกไปทางชองลมดานบนของเครื่องอบแหงฯ อากาศเย็นท่ีอยูภายนอกจะ
ไหลเขาทางชองลมท่ีอยูสวนลางทางดานหนาของเครื่องอบแหงฯแทนท่ีอากาศรอน เปนการถายเทความชื้นภายในอาหารสูภายนอกเครื่องอบแหงฯ
ในการออกแบบเครื่องอบแหงฯดังกลาว เครื่องอบแหงฯดังกลาวน้ันออกแบบใหใชงานและบํารุงรักษาไดโดยงาย มีพ้ืนท่ีฐานในการอบแหง 45 x 57
เซนติเมตร ตัวเครื่องอบแหงฯมีขนาดกะทัดรัด นํ้าหนักเบาและเคล่ือนยายสะดวกตลอดจนตนทุนในการสรางเครื่องอบแหงฯตํ่า เครื่องอบแหงฯ
ดังกลาวจะทําใหการถนอมอาหารและสมุนไพรถูกสุขลักษณะ สามารถลดการปนเปอนจากฝุนละออง และแมลงรบกวน ไดเปนอยางดี

คําสําคัญ: เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย, แปรรูปอาหาร, อบแหงสมุนไพร

1. บทนํา
ปญหาดานอาหารท่ีพบมากท่ีสุดในประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญมาจากการท่ีไมสามารถเก็บรักษาผลผลิตอาหารในท่ีน้ีหมายถึงผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีมีมากจนลนตลาดในระดับภูมิภาค ซ่ึงผลผลิตทางการเกษตรโดยปกติแลวน้ันเปนท่ีตองการในการบริโภค แตความตองการในการบริโภค
น้ันมีจํากัด จึงทําใหเกิดของเสียจากผลผลิตทางการเกษตรท่ีลนตลาดจํานวนมากในชวงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต วิธีการอบแหงน้ันเปนหน่ึงในวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรหรือแปรรูป เพ่ือเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรไดยาวนานขึ้น ซ่ึงพบวาเทคนิคการอบแหงน้ัน
นํามาใชอยางมีประสิทธิภาพมากสําหรับผลผลิตทางการเกษตรประเภทพืชเมืองรอน

การอบแหงพลังงานแสงอาทิตยดวยวิธีการแบบด้ังเดิมน้ันรูจักกันในนาม การตากแหง(Sun drying) เปนวิธีการอยางงายโดยการวางผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรลงบน เส่ือ หลังคาหรือพ้ืนสําหรับการตากแหง ซ่ึงปญหาหลักของวิธีการดังกลาวคือการปนเปอนของผลิตภัณฑทางการเกษตรจากฝุน
ละออง นก หนูและแมลง ซ่ึงบางสวนของผลิตภัณฑน้ันจะมีเปอรเซ็นตการเสียหายและสูญหายเกิดขึ้น นอกจากน้ีวิธีการดังกลาวน้ันยังขึ้นอยูกับสภาพ
ภูมิอากาศ เพราะการอบแหงโดยวิธีการตากแหงน้ันจําเปนตองใชพลังงานแสงอาทิตยและลม ซ่ึงขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ ท้ังน้ีการอบแหง
โดยการตากแหงใชตนทุนตํ่าในการลงทุน วิธีการอบแหงดังกลาวเปนท่ีนิยมใชกันและประสบความสําเร็จสําหรับผลผลิตทางการเกษตรในประเทศกําลัง
พัฒนา

วิธีการท่ีเปนทางเลือกท่ีปลอดภัยสําหรับผูบริโภคนอกเหนือจากวิธีการตากแหง(Open sun drying) น่ันคือเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
(Solar dryer) วิธีการดังกลาวมีประสิทธิภาพสูงกวานอกจากน้ีผลผลิตทางการเกษตรท่ีอบแหงเปนผลิตภัณฑน้ันมีคุณภาพสูงกวา แตมีตนทุนใน
เบ้ืองตน ถาเงื่อนไขท่ีสําคัญในการอบแหงคือสภาพภูมิอากาศและแหลงอาหาร น้ันถือวาเปนวิธีการท่ีนาสนใจเพราะเปนเทคโนโลยีท่ีทําใหอาหารหรือ
ผลิตภัณฑท่ีไดจากการอบแหงสะอาดและมีคุณภาพ

เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย คือเครื่องมือท่ีใชในการถนอมอาหารท่ีลดความชื้นออกจากวัตถุดับสามารถปองกันความเสียหายจาก นก
แมลงและฝนไดบางสวน อาหารท่ีผานการอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยดังกลาวใชพลังงานความรอนน้ันจะมีความชื้นตํ่า สะอาด
ถูกหลักสุขลักษณะ โดยพ้ืนฐานเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยน้ันสามารถจําแนกออกเปน 4 ชนิด ดังน้ี

1) เครื่องอบแหงแบบโดยตรง (Direct solar dryer) วัตถุดิบท่ีใชอบแหงจะอยูภายในวัสดุโปรงใส เชน แกว หรือพลาสติก พลังงานความรอน
จากรังสีดวงอาทิตยจะทําใหวัตถุดิบแหงและภายในเครื่องอบแหงจะเกิดปรากฏการณเรือนกระจก (green house effect) ภายในเครื่องอบแหงจะมีสี
ดําเพ่ือดูดซับรังสีดวงอาทิตยเพ่ือใหเกิดความรอนสะสมมากท่ีสุด
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2) เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยทางออม (Indirect solar dryer) สําหรับเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยรังสีดวงอาทิตยไมไดสงผาน
ความรอนกับวัตถุดิบโดยตรงแต จะมีอุปกรณสะสมความรอนหรือแผงรับรังสีดวงอาทิตยและถายเทอากาศไปยังหองอบแหง

3) เครื่องอบแหงแบบผสม (Mix Mode type) สําหรับเครื่องอบแหงแบบผสมเปนเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยท่ีรับรังสีดวงอาทิตย
โดยตรงไปยังวัตถุดิบรวมกับอากาศรอนจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย หองอบแหงจะทําดวยวัสดุโปรงใส

4) เครื่องอบแหงระบบ Hybrid (Hybrid solar dryer) สําหรับเครื่องอบแหงแบบ Hybrid ถึงแมวาจะใชรังสีดวงอาทิตยในการทําใหผลผลิต
หรือวัตถุดิบแหง แตก็มีการนําเทคโนโลยีอื่นๆมาใชในการใหเกิดการไหลเวียนของอากาศในเครื่องอบ เชน การใชพัดลมซ่ึงอาศัยไฟฟาจากโซลารเซลล
(solar cell) [1]

ในปจจุบันท่ีประเทศไทยเปนแหลงวัตถุดิบอาหาร ตลอดจนสมุนไพรตางๆ ถามีการนําเทคโนโลยีการอบแหงมาใชในการถนอมอาหาร แปรรูป
อาหาร ตลอดจนวัตถุดิบตางๆ เปนวิธีการท่ีทําใหอาหาร หรือผลิตภัณฑท่ีผานการอบแหงสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความชื้นตามมาตรฐานท่ีเหมาะสมใน
การเก็บรักษาจึงเปนท่ีมาของโครงงาน: ส่ิงประดิษฐเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยอยางงายตนทุนตํ่า ซ่ึงสามารถสรางขึ้นมาโดยงายอีกท้ังยังงายตอ
การบํารุงรักษา

2. วิธีการวิจัย
2.1กระบวนการอบแหง
กระบวนการในการทําใหแหง(Dehydration) ประกอบดวยการนําเอาความชื้นออกจากวัตถุดิบโดยอาศัยความรอน โดยควบคุมการไหลเวียนของ

อากาศ ปริมาณนํ้าในวัตถุดิบ อาหารและสมุนไพรจะมีคาอยูระหวาง 5-25 % ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุดิบ การอบแหงท่ีประสบความสําเร็จน้ันขึ้นอยูกับ
1) ความรอนท่ีเพียงพอในการทําใหความชื้นหรือนํ้าระหายออกจากวัตถุดิบ
2) อากาศท่ีแหง (Dry air) พอท่ีจะดูดซับความชื้นท่ีปลอยออกมาจากวัตถุดิบและ
3) การหมุนเวียนของอากาศในหองอบ
สําหรับวัตถุดิบประเภทอาหารเม่ืออาหารท่ีผานการอบแหงน้ันแหงสนิท ซ่ึงวัตถุประสงคในการอบแหงท่ีตองการนําความชื้นออกจาก

อาหารอยางรวดเร็วเทาท่ีอุณหภูมิไมมีผลตอ รสชาติ(Flavor) เน้ือสัมผัส (texture) และสี (color) ของอาหาร [1]
2.2 วัสดุและอุปกรณ
อุปกรณหลักท่ีใชในการประดิษฐเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยอยางงายตนทุนตํ่า ประกอบไปดวย แผนโพลีโพรพิลีน (Polypropylene,

PP) ชนิดใส แผนโพลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP) สีดํา ปากกา คัตเตอร ปนยิงกาว กาวแทง ซิลิโคนซีลแลนทชนิดใสไรกรด มุงฟา เหล็กไวรเมช
(Wire Mesh) และไมบรรทัด

2.3 วิธีการ
หลักการของเครื่องอบแหงแบบโดยตรง (Direct solar dryer) ไดนํามาใชในการออกแบบสรางเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยอยางงาย

ตนทุนตํ่าโครงงาน โดยมีหลักดังน้ี
ในการออกแบบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยฯจะออกแบบใหรังสีดวงอาทิตยสวนใหญจะสงผานความรอนวัสดุโปรงใสท่ีเขามายังวัตถุดิบ

โดยตรง ความรอนสะสมในหองอบเกิดจากปรากฏการเรือนกระจกและบางสงผานไปยังแผงรับรังสีดวงอาทิตยสีดําดานลางของวัตถุดิบเพ่ือสะสมความ
รอนมีผลทําใหอากาศภายในหองอบรอนและขยายตัวเพ่ิมขึ้นอุณหภูมิท่ีอยูภายในหองอบมีคาอยูระหวาง 45-60 องศาเซลเซียส อากาศรอนจะสงผาน
ความรอนทําใหวัตถุดิบไดรับพลังงานความรอนจนนํ้าภายในวัตถุดิบระเหยกลายเปนไอเม่ืออากาศภายในรอนจะขยายตัวซ่ึงมีชองเปดดานบนของ
หองอบใหอากาศรอนและความชื้นไหลออกและอากาศเย็นไหลเขาสูสวนลางของหองอบ ทําใหอากาศมีการหมุนเวียนจากกระบวนการพาความรอน
(Convection) และการระเหย (Evaporation)

การออกแบบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ํา
ในการออกแบบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยฯ โดยใชอาศัยหลักการทํางานของเครื่องเครื่องอบแหงแบบโดยตรง (Direct solar dryer)

ดังรูปในท่ีน้ีจะออกแบบใหมีการไหลของอากาศเย็นเขาหองอบโดยอยูตํ่าสุดเปนทางเขาและสวนบนเปนสวนท่ีใหอากาศท่ีรอนและขยายตัวออกโดยใช
หลักการพาความรอน ในการออกแบบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยตองการใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจกเกิดขึ้นสวนบนและสวนขางของ
เครื่องอบแหงจึงเปนวัสดุโปรงใสใหรังสีดวงอาทิตยสงผานเขามาในหองอบและสวนลางสุดจะเปนวัสดุสีดําเพ่ือสะสมพลังงานงานความรอนจากรังสีดวง
อาทิตย



ไฟ
ฟ
้าช

ุมช
น

219

รูปท่ี 1: หลักการทํางานของเครื่องอบแหงแบบโดยตรง (Direct solar dryer)

การสรางเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ํา
วัสดุและอุปกรณสําหรับใชในการสรางเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยตนทุนตํ่าประกอบดวย แผนโพลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP)

ชนิดใส แผนโพลีโพรพิลีนสีดํา ปากกา คัตเตอร ปนยิงกาว กาวแทง ซิลิโคนซีลแลนทชนิดใสไรกรด มุงฟา เหล็กไวรเมช (Wire Mesh) และไมบรรทัด
สําหรับเครื่องอบแหงท่ีนําเสนอในบทความน้ีเปนเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยออกแบบใหมีขนาดเล็กเหมาะสมกับอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน
และเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยดังกลาวไดผานทดลองในงานวิจัยอบแหงสับปะรด กรณีศึกษาในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ในชวงเดือน
กุมภาพันธ-มีนาคม พ.ศ. 2557 ในการประดิษฐเครื่องอบแหงฯจากรูปท่ี 2 จะสรางหองอบใหมีชองเปดสําหรับใหอากาศเย็นไหลเขาและอากาศรอน
ไหลออก สวนบนของหองอบสวนบนท้ังหมด จะสรางประกอบขึ้นจากแผนโพลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP) ชนิดใส ในท่ีน้ีขนาดในทองตลาดจะมี
ขนาด 65×80 ตารางเซนติเมตร แผนโพลีโพรพิลีนมีความหนา 3 มิลลิเมตร เครื่องอบแหงฯออกแบบใหมีวิธีการทํางานท่ีสะดวกตอการใชงานเครื่องอบ
แหงดังกลาวมีขนาดมิติ กวาง ยาว สูง เทากับ 45 57 37 เซนติเมตรตามลําดับ ท้ังน้ีไดออกแบบใหมุมเอียงสวนบนสุดของเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยฯ ทํามุม 30 องศากับแนวระดับ มีพ้ืนท่ีฐานในการอบแหง 45 x 57 เซนติเมตร ทําดวยแผนโพลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP) สีดํา
และวางดวยเหล็กไวรเมช (Wire Mesh) เพ่ือใชในการวางวัตถุดิบ

รูปท่ี 2: แสดงโครงสรางของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยฯ

1. แผนโพลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP) ชนิดใส 2. เหล็กไวรเมช (Wire Mesh) และ3. ชองสําหรับอากาศรอนและความชื้นจาก
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ขั้นตอนท่ี 1 เตรียมวัสดุอุปกรณ ไดแก แผนโพลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP) ชนิดใส แผนโพลีโพรพิลีนสีดํา ปากกา คัตเตอร ปน
ยิงกาว กาวแทง ซิลิโคนซีลแลนทชนิดใสไรกรด มุงฟา เหล็กไวรเมช (Wire Mesh) และไมบรรทัดดังรูปท่ี 3
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เขามาทําใหวัตถุดิบเสียหายหรือสูญหาย จากน้ันใชซิลิโคนซีลแลนทชนิดใสไรกรด ยาแนวปองกันชองเปดโดยรอบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
เพ่ือปองกันไมให เกิดชองวางสําหรับแมลงและปองกันฝนไดบางสวนขณะอบถามีฝนตก จะไดเครื่องอบแหงท่ีสมบูรณพรอมใชงานดังรูปท่ี 4
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รูปท่ี 3: ขั้นตอนการสรางเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

รูปท่ี 4: เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยอยางงายตนทุนตํ่า

อางอิงจากผลงานวิจัยของ Suvarnaphaet (2014) ท่ีไดวิจัยทดสอบส่ิงประดิษฐเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยอยางงายตนทุนตํ่าระบบ
ดังกลาวในชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม พ.ศ. 2557 กรณีศึกษา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีพบวาสับปะรดท่ีอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยอยางงายตนทุนตํ่า สําหรับการทดสอบไดนําตัวอยางสับปะรดสายพันธุปตตาเวียห่ันเปนแผน หนา 5 มิลลิเมตร(± 1.5 มิลลิเมตร) เพ่ือทํา
การทดสอบเครื่องอบแหงฯ ซ่ึงทดสอบการอบแหงสับปะรดดวยเครื่องอบแหงฯ จํานวน 500 กรัม และตากแหงดวยวิธีด้ังเดิม 500 กรัม พบวา
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รูปท่ี 5: สับปะรดอบแหงท่ีผานการอบจากเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยอยางงายตนทุนตํ่า

3. สรุปผลการวิจัย
จากโครงงาน: ส่ิงประดิษฐเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยอยางงายตนทุนตํ่า ท่ีไดสรางสรรคออกแบบและสรางไวน้ันมีประสิทธิภาพ ใชวัสดุ

ท่ีมีตนทุนตํ่าสามารถหาซ้ือวัสดุอุปกรณไดในทองถิ่นทําไดโดยงายใชไดจริง สามารถซอมบํารุงไดดวยตนเอง โดยไมตองใชเทคนิควิธีการท่ีซับซอนอีกท้ัง
เปนการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรมครัวเรือนใหกับเกษตรกรหรือกลุมผูท่ีตองการใชพลังงานแสงอาทิตยในการ
อบแหงวัตถุดิบอื่นๆ ซ่ึงสามารถเปนชองทางหน่ึงในการแปรรูปผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต เพ่ิมระยะเวลาในการเก็บรักษายาวนานและปองกันการ
ปนเปอนของวัตถุดิบจาก ฝุนละออง นก หนู แมลงและฝนท่ีตกลงมาในเบ้ืองตนขณะท่ีทําการอบแหง ซ่ึงตนทุนท่ีใชในการสรางเครื่องอบแหงฯมีมูลคา
เพียง 200 บาท เปนขอมูลราคาวัสดุท่ีอยูในชวงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2557 จากรานวัสดุกอสรางในชุมชนเขตพ้ืนท่ีชะอํา หัวหิน
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